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РЕШЕЊЕ

Kојим се одређује: 

за одговорног урбанисту на изради урбанистичко-техничке документације:

За "ANDZOR ENGINEERING" д.о.о.
директор:

Зоран Вукадиновић, маст. инж. саоб.

Мај, 2017. године, Нови Сад

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
УРБАНИЗАМ И ЕКОЛОГИЈУ

ИВЕ АНДРИЋА бр.13, 21 000 НОВИ САД
тел/фax: 021/ 63 64 317

На основу Закона 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, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 
145/14) и  издаје се:

Ана Виријевић, дипл. инж. арх.
бр. лиценце 200 1362 13

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ДОГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У ЉУКОВУ НА 

К. П. БР. 181/2, 181/3 И ДЕЛУ К. П. БР. 182 КО ЉУКОВО

Именовани урбаниста испуњава услове у погледу стручне спреме и праксе за 
израду наведеног пројекта у складу са Законом о планирању и изградњи.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ДОГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У

ЉУКОВУ НА К. П. БР. 181/2, 181/3 И ДЕЛУ К. П. БР. 182 КО ЉУКОВО

.1  УВОД

Иницијатива  за  покретање  поступка  израде  Урбанистичког  пројекта за  доградњу
комплекса постојеће фарме свиња у Љукову на к. п. бр. 181/2, 181/3 и делу к. п. бр. 182, КО
Љуково  (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) покренута је од стране  је "Кнез Аграр”
д.о.о, Београд – Земун, Батајница, Царице Јелене бр. 28 и који је  и инвеститор израде овог
пројекта.

.2  ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 Катастарскепарцеле број: 181/2, 181/3 и  део к.п. бр. 182. 
 Катастарска општина: Љуково
 Место: Инђија;
 Површина: 5,92ha

.3  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
      ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:

 Закон  о  планирању  и  изградњи („Службени  гласник  РС“,  број  72/2009,  81/2009-
исправка,  64/2010-одлука  УС,  24/2011, 121/2012,  42/2013-одлука  УС,  50/2013-одлука
УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

 Правилник  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015).

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:

 Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022 године (''Сл. лист
АП Војводине'' број 16/2004) и 

 Просторни план општине Инђија (''Сл. лист општине Инђија'' број 7/12).
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.4 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Локацију,  која  је  предмет  разраде  овог  урбанистичког  пројекта,  представљају
катастарске  парцеле  број  181/2,  181/3  и  део  катастарске  парцеле  број  182  КО  Љуково.
Површина обухвата Урбанистичког пројекта износи П= 5,92 ha.

Фарма за узгој  свиња фирме „КНЕЗ АГРАР“ д.о.о.  налази се у Љукову и обухвата
катастарске парцеле бр. 181/2, 181/3, 181/4 и 182, све у КО Љуково и поседује  технички и
производни део. Овим Урбанистичким пројектом се разрађује  производни део фарме који се
налази на катастарским парцелама бр. 181/2, 181/3 и делу к.п. бр. 182 све у К.О. Љуково. 

Комплексу фарме се приступа постојећим приступним путем са државног пута IA реда
број  126 Рума – Путинци – Инђија – Стари Сланкамен  (деоница број  12602 са почетном
чворном тачком бр. 12601 на km 10+938 и завршном чворном тачком бр. 10015 на км 20+994)
преко  катастарске  парцеле  бр.  186  КО  Љуково.  Поменута  к.п.бр.  186  је  у  власништву
Друштва са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, трговину и услуге
Агроунија,  Инђија.  “Кнез  Аграр”  д.о.о  је  са  “Агроунијом”  д.о.о  закључио  уговор  о
установљењу стварних службености – права пролаза преко к.п.бр. 186  почев од државног
пута  до к.п.бр.182 КО Љуково  у ширини од 6  (шест)  метара,  дана 21.11.2014 године –
Јавнобележнички запис ОПУ:360-2014, Јавни бележник Сава Дедајић, Стара Пазова, Ћирила
и методија 13/3. Место прикључка постојећег приступног пута на  државни пут II А реда бр.
126 ја на km 18+085 према важећем референтном систему државних путева. 
 

Комплекс фарме је изграђен у складу са Просторним планом општине Инђија (''Сл.
лист општине Инђија''  број 7/12).  У оквиру граница Урбанистичког пројекта налази се 21
објекат – 17 зграда у функцији пољопривреде, 1 објекат електропривреде, 1 трафостаница,
портирница,  санитарна  зграда  и  ресторан.  Све  зграде  су  спратноси  П+0.  Објекти  су
пројектовани и грађени према  нормативима  и  стандардима  за  изградњу  објеката  за  узгој
свиња,  уз  примену  санитарно-ветеринарских,  хигијенско-техничких,  еколошких,
противпожарних и других услова.  Круг фарме  je  ограђен  жичаном  оградом , која спречава
неконтролисани улазак људи и животиња. На улазу у комплекс фарме се налази портирница
те се стално води евиденција о уласку и изласку људи, животиња и возила из круга фарме.
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Подаци о парцелама (површина, врста земљишта, облик својине, врста права и обим
удела)  приказани  су  у  Табели  бр.  1   -  Подаци  о  парцелама у  обухвату  урбанистичког
пројекта.

Табела бр. 1 – Подаци о парцелама у обухвату урбанистичког пројекта

Катастарска општина
Љуково

Подаци о парцелама

к.п.бр.
Површина

(m2)
Облик
својине

Врста права Обим удела Врста земљишта

181/2 3 05 32 приватна

својина
 ("Кнез Аграр” д.о.о,

Београд – Земун) 
33153/954841

Пољопривредно
земљиште

својина
(Доо за пољ.

Производњу, трговину
и услуге „Агроунија“,

Инђија)

921688/954841

181/3 21 96 приватна

својина
 ("Кнез Аграр” д.о.о,

Београд – Земун) 
33153/954841

Пољопривредно
земљиште

својина
(Доо за пољ.

Производњу, трговину
и услуге „Агроунија“,

Инђија)

921688/954841

182
(део)

10 59 18
(2 65 00)

приватна
својина

 ("Кнез Аграр” д.о.о,
Београд – Земун) 

1/1

Грађевинско
земљиште изван

грашевинског
подручја
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Подаци  о  изграђеним  објектима  на  катастарској  парцели  у  обухвату  овог
Урбанистичког пројекта, дати су у Табели бр. 2 – Подаци о постојећим објектима.

Табелa бр. 2 – Подаци о постојећим објектима
Катастарска

општина
(КО Љуково)

ОБЈЕКТИ

к.п.
бр.

Површ
ина 
(m2)

бр. намена
*Бгп
(m2)

спрат
ност

Правни статус
објекта

Врста права, 
облик својине и

носилац права на
објекту

Обим
удела

181/2 30532

6
Зграда

пољопривреде-
БАЗЕН

444 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу

Својина, 
приватна

КНЕЗ АГРАР ДОО
БЕОГРАД- ЗЕМУН,

БАТАЈНИЦА,
ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНА 28

(ЈМБГ: 21010359)

1/1

8
Зграда

пољопривреде-
ОДГАЈАЛИШТЕ

1357 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

181/3 2196

2*
Зграда

пољопривреде-
РАДИОНИЦА

64 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу Својина, 
приватна

КНЕЗ АГРАР ДОО
БЕОГРАД- ЗЕМУН,

БАТАЈНИЦА,
ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНА 28

(ЈМБГ: 21010359)

1/1

3
Зграда

пољопривреде-
ПУМПЕ БАЗЕНА

38 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

4

Зграда
пољопривреде-

БУНАР И
ХИДРОФОР

15 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

182 105918
1

Зграда
пољопривреде-
ТОВИЛИШТЕ

649 П+0
Објекат преузет

из земљишне
књиге

Својина, 
приватна

КНЕЗ АГРАР ДОО
БЕОГРАД- ЗЕМУН,

БАТАЈНИЦА,
ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНА 28

(ЈМБГ: 21010359)

1/1

2
Зграда

пољопривреде-
ТОВИЛИШТЕ

649 П+0
Објекат преузет

из земљишне
књиге

1/1

3
Зграда

пољопривреде-
ТОВИЛИШТЕ

649 П+0
Објекат преузет

из земљишне
књиге

1/1

4
Зграда

пољопривреде-
ТОВИЛИШТЕ

651 П+0
Објекат преузет

из земљишне
књиге

1/1

5
Зграда

пољопривреде-
ТОВИЛИШТЕ

649 П+0
Објекат преузет

из земљишне
књиге

1/1

6 Зграда
пољопривреде-
ТОВИЛИШТЕ

649 П+0 Објекат преузет
из земљишне

књиге

1/1

18 Зграда
пољопривреде-

ТЕСТ
ЛАБОРАТОРИЈА

690 П+0 Објекат има
одобрење за

употребу

1/1
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19
Зграда

пољопривреде-
БУКАРИШТЕ

1272 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

20
Зграда

пољопривреде-
ЧЕКАЛИШТЕ

1077 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

21
Зграда

пољопривреде-
ПРАСИЛИШТЕ

882 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

22
Објекат

електропривреде-
АГРЕГАТ

44 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

23
Трафо станица –

ТРАФО
СТАНИЦА

14 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

24

Зграда
пољопривреде-
КУЋИЦА ЗА

СМЕЋЕ

5 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

25

Зграда за коју
није позната

намена-
ПОРТИРНИЦА

8 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

26

Остале зграде-
САНИТАРНА

ЗГРАДА И
РЕСТОРАН

291 П+0
Објекат има
одобрење за

употребу
1/1

Напомена: *БГП (бруто грађевинска површина) објекта преузета из Преписа листа
непокретности број 3407, РГЗ СКН Инђија, бр.952-1/2016-4751 од 31.08.2016. године и из
Преписа  листа  непокретности  број  3438,  РГЗ  СКН  Инђија,  бр.952-1/2016-4695  од
31.29.2016. године.

Напомена:  Објекат  који  је  у  табели  уписан  под  редним  бројем  21  у  оквиру
катастарске  парцеле  бр.  182  К.О.  Љуково,  укупне  површине  1173m2,  налази  се  на  две
парцеле, где већим делом са површином од 882m2  пада на катастарску парцелу број 182, а
мањим делом са површином од 291m2 на к.п. бр. 181/2 К.О. Љуково.

У оквиру обухвата урбанистичког пројекта постојe објекти који нису уписани у лист
непокретности – хладњача и обдукциона сала на к. п. бр. 181/2 КО Љуково, површине 22,93
m²,  спратности  П+0,  означен  је  бројем  10*  на  графичкoм  прилогу  бр.3  –  Урбанистичко
решење уређења простора, Р1:500 и хидрофор (нови) на к.п. бр. 181/3 КО Љуково површине
38.00  m², спратности П+0, означен је бројем 5* на истом графичком прилогу. Такође, постоји
неслагање  по  питању  уписане  БРГП  објекта  означеног  бројем  2*  на  к.п.бр.  181/2  –
радионица. На основу катастарско-топографског плана, БРГП овог објекта је 104.67  m² и то
је површина која ће ући у обрачун нумеричких показатеља, даље у поступку израде овог
Урбанистичког пројекта.

У постојећем стању, капацитет фарме свиња износи:
~4800 јединки у одгајалишту
~4200 јединки товљеника
~288 места за крмаче у прасилишту
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~510 места  за крмаче у букаришту
~504 места за крмаче у чекалишту
~200 места за назимице
~20 места за нерастове
~400 места за младе назимице у карантину.

Технолошки опис процеса на фарми:
1. Прасилиште - процес почиње убацивањем окупаних крмача у објекат 5-7 дана пре

прашења. Крмаче се у њему прасе и остају у њему још око 4 недеље након прашења. Крмаче
су смештене у појединачне боксеве са укљештењем. Храњење, вентилација и напајање је
аутоматско. грејање објекта врши се грејним плочама за прасад (централно грејање на чврсто
гориво) и помоћу квочки (инфра сијалица 150-250 W).

2.  Букариште-  у  овај  објекат  улазе  крмаче  након  изласка  из  прасилишта,  ту  се
осемењавају и  остају у  њему око  30 дана  (док  се  ултразвуком не  утврди да  су  прасне).
Животиње су смештене у групне и индивидуалне боксеве.

3. Чекалиште- овде бораве крмаче током супрасности (од 30 дана супрасности до 5-7
дана пре прашења). Животиње су смештене у групним боксевима по 6 комда. Вентилација је
приподна, храњење аутомтско као и напајање.

4.  Одгајалиште- у њему прасад бораве од 5-8кг и старости 28 дана па све од 25-30.
дана старости до 80. дана старости. Храњење, вентилација и напајање су аутомтски. Боксеви
су делимично решеткасти (пластичне решетке) а други део је бетонски.

5. Товилиште је крајња фаза производње, ту животиње бораве до продаје. Храњење,
вентилација и напајање су аутомтски. Боксеви су делимично решеткасти (бетонске решетке) а
други део је пун бетон.

Сви објекти се након исељавања животиња детаљно чисте и перу, а потом крече и
дезинфикују.

Путеви који  се  користе  за  довоз  животиња,  хране за  животиње и опреме (“чисти”
путеви) се не укрштају са путевима који се користе за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода
и  лешева  животиња  (“прљави”путеви).  Након  уласка  у  комплекс  фарме,  а  пре  уласка  у
производни део, пролази се кроз дезинфекциону баријеру смештену на улазу код портирнице.
Садржај  лагуна  и  лешеви  животиња  одвозе  се  путем  који  се  налази  изван  јужне  ограде
производног дела фарме.

Катастарска парцела бр. 181/2 и део катастарске парцеле бр. 182 КО Љуково, на којима
се планира доградња постојећих објеката и изградња нових, су равне и погодне за изградњу. 

Недалеко од подручја за који се ради урбанистички пројекат протиче поток Љуково
који припада сливу реке Дунав на сремском водном подручју.

На предметној локацији не постоји изграђен систем водоснабдевања као ни систем за
одвођење отпадних вода.

Комплекс фарме има своју МБТС 110/20  kV „Фарма Јарковци“. У оквиру обухвата
урбанистичког  пројекта  постоји  20  kV кабловска  мрежа  (20kV извод  ''Јарковци''  из  ТС
110/20kV Инђија).  Постојећи орман димензија  600x600x200 mm на унутрашњем зиду ТС
опремљен је: индиректном мерном групом бр. 74178; мерно-прикључном кутијом типа МПК
са 24 стезаљке са могућношћу пломбирања: осигурачима 6А, основе 25А (3ком). Индиректна
мерна група је прикључена одговарајућим спојно-мерним водовима на секундаре постојећих
струјних трансформатора преносног односа 2x15/5 А/А и напонских мерних трансформатора
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преносног односа  

20

√3 /

0,1

√3 /

0,1
3 kV, који  се  налазе у постојећој  мерној  ћелији СН блока

МБТС 20/0,4 kV ''Фарма Јарковици''. 
Субтранзијентна  (Sk'')  снага  топлотног  кратког  споја  на  сабирницама  20  kV у  ТС

110/20 kV/kV износи 500 МVA, време трајања кратког споја т = 0.2s.
Вредност  струје  једнофазног  земљоспоја  у  уземљеним  мрежама  20  kV напона  је

ограничена на вредност 300А.
Зе елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

 једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0.2 s,
 земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0.5 s,
 на изводима 20  kV у ТС 110/20  kV/ kV је примеђено аутоматско поновно укључење

(АПУ) са два покушаја. У првом се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање)
од  0.3  s.  Ако  је  квар  и  даље  присутан,  врши  се  други  покушај  укључења  после
безнапонске паузе (трајање) до 3минута (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан
квар,  заштита  извршава  трајно  искључење  20  kV извода,  након  чега  се  приступа
локализацији квара у његовом отклањању.
Услови испоруке и квалитет електричне енергије на месту прикључења у складу су са

Законом у енергетици, Уредбом о условима испоруке електричне енергије, Правилима о раду
дистрибутивног система и другим техничким прописима.

У оквиру обухвата Урбанистичког пројекта на постоје оптички каблови у власништву
предузећа  за  телекомуникације  ''Телеком  Србија''  а  ни  у  власништву  предузећа  за
телекомуникације ''Telenor''.

Постојећи производни објекат не поседује прикључак на гасоводну мрежу. За потребе
постојећег производног објекта и новоизграђених објеката постоји могућност прикључења са
прикључног  гасног  полиетиленског  вода  за  насеље  Јарковци  PE Ø  110  ser S5,  помоћу
седластог електроотпорног полиетилског комада  PE Ø 110/69 у квалитету  PE 100.

Циљ  израде  Урбанистичког  пројекта  је  урбанистичко-  архитектонска  разрада
локације  је  у  складу са  програмом  инвеститора -  доградња постојећих и изградња нових
објеката.  Планираним објектима  ће  се  унапредити  рад  фарме  у  технолошком  и
функционалном  смислу.  Планира  се  проширење  постојећих  објеката  без  мењања  њихове
намене и изградња нових објеката који ће се уклопити у већ постојећи производни процес.
Изградња ће бити фазна. У првој фази ће се доградити чекалиште за 193,63 m², одгајалиште
за  583,86  m²  и  изградити  ново  прасилиште  површине  750,00  m².  У  другој  фази  ће  се
изградити 4 товилишта – два у северном делу обухвата урбанистичког пројекта, површине
510,94 m² и два, јужно у односу на њих, површине 655,58 m². 

5. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
(''Сл. лист опшине Инђија'' број 7/12)

Увидом  у  усвојени  плански  документ,  Просторни  план  општине  Инђија  (''Сл.  лист
опшине Инђија'' број 7/12) константовано је да се катастарске парцеле бр.  181/2, 181/3 и 182
све у КО Љуково налазе у оквиру грађевинског земљишта ван граница грађевинског подручја
насеља. 

Намена  парцела: катастарске  парцеле  бр.  181/2,  181/2  и  182  све  у  КО  Љуково  су
грађевиснко земљиште ван границе грађевинског подручја насеља – парцеле су намењене за
радну површину – локација бр. 3. 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ РАДНЕ КОМПЛЕКСЕ

Избор  локације  за  изградњу  пољопривредног  радног  комплекса  (са  објектима  за
потребе  примарне  пољопривредне  производње,  за  потребе  складиштења  и  прераде
пољопривредних  производа)  треба  извршити  након  потпуне  анализе  природних  одлика
(рељефа,  педолошких,  геолошких,  метеоролошких и хидролошких карактеристика),  као  и
других услова (близина и могућност прикључења на јавни пут  и осталу инфраструктуру,
утицај  на  окружење и  животну средину и  др).  Такође,  при  избору локације  за  изградњу
неопходно је водити рачуна о квалитету земљишта и где год је то могуће објекте лоцирати на
земљиштима слабијих бонитетних карактеристика.

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, висине макс. до 2,2 m. Ограда и
стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне линије.

Пољопривредни радни комплекс мора бити комунално опремљен са мин.: приступним
путем ширине мин. 3,5  m, унутрашњим саобраћајницама, санитарном и водом за потребе
производње, унутрашњом канализационом мрежом, електричном енергијом.

Услови  за  изградњу  нових  пољопривредних  радних  комплекса,  као  и  за
реконструкцију постојећих, односно услови за изградњу објеката за потребе пољопривредне
производње, издаваће се на основу урбанистичког пројекта израђеног на основу смерница из
овог Плана, уз  прибављање услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој  је
надлежности њихово издавање. 

За потребе пољопривредног радног комплекса дозвољена је изградња:
- стакленика и пластеника,
- објеката за гајење печурака,
- рибњака,
- фарми - објеката за узгој животиња (живине, ситне/крупне стоке, пужева и др.),
- комплекса  за  примарну  прераду  и  складиштење  пољопривредних  производа  (силоси,

хладњаче, кланице),
- машинских паркова.

Индекс заузетости парцеле је макс.  40% (са саобраћајницама макс.  70%). У оквиру
комплекса неопходно је обезбедити мин. 30% озелењене површине.

Фарме

Фарма је  радни комплекс  са  објектима и  простором за  држање и узгој  животиња:
копитара, папкара, живине и кунића, пужева и др. Комплекс фарме градити у складу са овим
Планом и Правилником о  ветеринарско-санитарним условима  објеката  за  узгој  и  држање
копитара, папкара, живине и кунића.

Удаљеност фарми од грађевинског подручја насеља, спортско-рекреативних и других
јавних комплекса,  као  и  међусобна удаљеност фарми на  којима се  узгајају исте,  односно
различите врсте животиња, мора бити у складу са законима и правилницима који регулишу
ову област. Ови објекти морају се лоцирати на компактном и добро оцедитом земљишту, по
могућству слабије бонитетне класе. Величину парцеле дефинисати у складу са капацитетом и
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врстом производње,  с  тим да  се  мора обезбедити довољно простран круг  фарме,  који  ће
омогућити повезаност свих функционалних делова.

У  оквиру  фарме  треба  формирати  два  одвојена  блока  -  технички  и  производни.
Технички  блок  подразумева  изградњу:  објеката  за  смештај  радника,  складишта  хране,
карантинске просторије, машински део, просторије за ветеринарске прегледе, мини кланицу
за  принудна  клања  и  сл.  Неопходно  је  обезбедити  посебан  простор  за  уништавање  или
одлагање угинулих животиња. У производном делу налазе се објекти за узгој животиња, који
морају бити подељени по категоријама - за приплодне животиње, за узгој подмлатка и за тов.

Максимална спратност објеката у комплексу је П+Пк, максимална спратност објеката
за узгој животиња и помоћних објеката је приземље - П. Минимална удаљеност објеката за
узгој животиња од границе суседне парцеле је 3,0 m. Сви објекти намењени држању и узгоју
стоке морају бити пројектовани и грађени према нормативима и стандардима за изградњу ове
врсте  објеката  и  конкретне  врсте  животиња,  уз  примену  санитарно-ветеринарских,
хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и других услова.  Простор за одлагање
стајског  ђубрива  мора  бити  смештен,  односно  изграђен  тако  да  се  спречи  загађивање
околине,  насупрот  правцу главних  ветрова  и  мора да  буде  удаљен минимално  50,0  m од
објеката за животиње.

Унутрашње саобраћајнице треба градити тако да се обезбеди кружни ток саобраћаја
(чисти и прљави путеви).  Путеви који се користе за довоз животиња, хране за животиње,
чистих простирки и опреме не смеју да се укрштају са путевима који се користе за одвоз
стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња. Повезивање фарми са мрежом јавних
саобраћајница обезбедити приступним путем одговарајуће ширине и изграђеним од чврстог
материјала. На уласку у комплекс изградити дезинфекциону баријеру минималне дужине 5,0
m и ширине минимално 3,0  m. Улаз у фарму мора бити под надзором на којем се обавезно
води евиденција о уласку и изласку људи, животиња и возила из круга фарме. Круг фарме
мора бити ограђен оградом, која спречава неконтролисани улазак људи и животиња. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За  постројења  и  активности  која  могу имати  негативне  утицаје  на  здравље  људи,
животну средину или материјална добра,  врсте  активности и постројења,  надзор и друга
питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и
поступак  издавања  интегрисане  дозволе,  која  је  дефинисана  Законом о  интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине.

Законом  о  интегрисаном  спречавању  и  контроли  загађивања  животне  средине
прописано  је  да  ће,  за  постојећа  постројења  и  активности  оператер,  прибавити  дозволу
најкасније до 2015. године у складу са Програмом усклађивања појединих привредних грана
са одредбама овог закона. 2008. године донета је Уредба о утврђивању Програма динамике
подношења захтева за издавање интегрисане дозволе којом се утврђују рокови у оквиру којих
се подносе захтеви за издавање интегрисане дозволе, по врстама активности и постројења.

Постројења  у  којем  се  обављају  активности  у  којима  је  присутна  или  може  бити
присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем тексту:
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севесо  постројење),  регулисана  су  Законом  о  заштити  животне  средине  и  другим
подзаконским  актима,  као техничка  јединица  унутар  комплекса  где  се  опасне  материје
производе, користе, складиште или се њима рукује.

Обзиром да ће се разрада решења Плана вршити израдом одговарајуће урбанистичке
документације, за наведене урбанистичке планове, орган надлежан за припрему Плана може
донети Одлуку о изради стратешке процене, према критеријумима, прописаним Законом о
стратешкој процени, ако утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину.

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину,  надлежни орган може
прописати  израду  студије  процене  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 и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну.

6.   УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

Уређење  комплекса  конципирано  је  на  такав  начин  да  омогући  инвеститору
испуњење  захтева  инвестиционог  програма  уз  поштовање  начела  рационалности  и
економичности у законском оквиру. Постојећа физичка структура у обухвату Урбанистичког
пројекта као и већ формирани правци кретања унутар фарме условили су позиционирање и
површину планираних нових објеката  и  доградњу постојећих,  а  у  складу са  условима за
израду урбанистичког пројекта  добијених од надлежних предузећа и институција.

Планирана   намена -  пољопривредни радни комплекс , у овом случају фарма свиња
власништва фирме "Кнез Аграр” д.о.о, Београд.

Нивелација  -  Терен у обухвату пројекта је раван и погодан за изградњу објеката за
потребе фарме. Најнижа кота терена на југозападном делу катастарске парцеле бр.181/2 и
износи 112,39 mnv, а највиша се налази у североисточном делу обухвата простора за који се
ради  урбанистички  пројекат115,92   mnv  на  катастарској  парцели  бр.  181/3.   Пад  терена
износи ~1,36%.

Регулација – Постојећи комплекс фарме свиња (технички и производни део)  нема
директан приступ на јавну саобраћајну површину. Комплекс је у окружен земљиштем које се
користи у пољопривредне сврхе. Приступ комплексу (колски и пешачки) остварује се преко
постојећег приступног пута на катастарској парцели бр. 186 К.О. Љуково,  ширине 6 (шест)
метара. Овим путем преко к. п. бр. 186 К.О. Љуково, комплекс фарме има трајни приступ на
државни пут  II А реда бр. 126 (деоница број 12602 са почетном чворном тачком бр. 12601 на
km 10+938 и завршном чворном тачком бр. 10015 на км 20+994), што је правно регулисано
Уговором о установљењу стварних службености – права пролаза преко к.п.бр. 186  почев од
државног пута  до к.п.бр.182 КО Љуково  у ширини од 6 (шест)  метара,  дана 21.11.2014
године – Јавнобележнички запис ОПУ:360-2014, Јавни бележник Сава Дедајић, Стара Пазова,
Ћирила  и  методија  13/3,  а  приказано  на  графичком  прилогу  бр.2  –  Граница  обухвата
Урбанистичког пројекта са приказом ширег окружења, Р 1:1000. Ј.П. Дирекција за изградњу
Општине Инђија нема посебних услова везаних за саобраћајни прикључак. 
Удаљеност планираних објеката од границе са суседним парцелама варира код сваког од њих,
али је значајно већа од минималних 3,0 м прописаних Просторним планом.
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Предлог препарцелације – у складу са постојећим стањем и планираним захватима у
обухвату Урбанистичког пројекта, на графичком прилогу бр. 4 – Регулационо нивелационо
решење локације са нумеричким показатељима и предлогом препарцелације, Р 1:1000 дат је
предлог за формирање једне нове грађевинске парцеле. Ова грађевинска парцела била би део
грађевинског комплекса фарме и на њој би били смештени сви објекти  производног дела
фарме. 

Нова грађевинска парцела би се формирала од постојећих к.п.бр. 181/2 и 181/3 КО
Љуково,  као  и  дела  к.п.бр.  182 који  је  на  терену већ  дефинисан  постојећом оградом,  тј,
следећим геодетско – аналитичким елементима: постојећим границама катастарских парцела
181/2, 181/3 и 182 и новоформираном границом дефинисаном са седам (7) нових детаљних
тачака чије су координате приказане у наредној табели.

Површина новоформиране парцеле би износила П=5 92 28 м², што је, уједно и обухват овог
Урбанистичког пројекта.

Планирану ф  изичку структуру у обухвату Урбанистичког пројекта чини пет нових
објеката (четири товилишта и прасилиште) и доградње два постојећа објекта (чекалишта и
одгајалишта). 

Постојећи  објекти у  оквиру комплекса  се  задржавају.  Не мења се  ни успостављен
начин  кретања  саобраћајницама  унутар  комплекса.  Нови  објекти  се,  својом  функцијом,
уклапају  у  уобличен  технолошки  процес,  а  габаритима  у  већ  успостављен  просторни
распоред.

Планира се фазна изградња објеката. 

Према  плану  инвеститора  и  као  што  је  приказано  на  графичком  приказу  бр.  3  –
Урбанистичко решење уређења простора, Р 1:1000, у првој фази доградиће се:

 постојеће чекалиште (објекат означен бројем I)
 постојеће одгајалиште (објекат означен бројем III) 

и изградиће се: 
 прасилиште (објекат означен бројем II).

Чекалиште, постојећи објекат у централном делу комплекса, бруто површине 1077,00
м², дограђује се са западне стране површином од 193.63  м² исте ширине и висине. Доградња
прати постојећи објекат по питању конструкције и обраде.

Одгајалиште,  најјужнији  објекат  у  оквиру  комплекса  бруто  површине  1357,00  м²,
дограђује се са западне стране површином од 583.86 м². Доградња прати постојећи објекат по
питању конструкције елемената и обраде.

Прасилиште,  нов  објекат,  планира  се  у  југозападном  делу  комплекса,  изнад
одгајалишта.  Објекат  је  приземан,  габарита  48,6x15,6  м,  бруто  површине  760,00  м².
Конструктивни систем  и обрада објекта усклађена је са постојећим објектима у комплексу.
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У другој фази изградње, планира се изградња укупно четири нова товилишта – два
товилишта дефинисана као товилиште типа а и два товилишта дефинисана као товилиште
типа б.

Изградња два товилишта типа а  предвиђа се у централном делу комплекса између
већ постојећих товилишта. Овај тип товилишта димензија 42,6х15,4 м је својим габаритом и
функционалном  организацијом  идентичан  са  већ  постојећим  товилиштима  у  оквиру
комплекса.

Изградња два   товилишта типа б  предвиђа се  у севернијем делу комплекса.  Ови
објекти су димензија 42,6х12 м. На одређивање ширине ових објеката утицао је услов из
Просторног плана да објекти у оквиру комплекса међусобно морају бити удаљени за најмање
половину висине вишег објекта, али не мање од 4,0м. С обзиром да су објекти приземни и да
њихова висина не прелази 8,0 м, за најмање растојање између објеката усвојена је удаљеност
од 4,0 м.

Спратност свих објекат је П+0. Објекти су висине од 5,57 м до 5,68 м.

Детаљнији опис функционалне организације, садржаја, висина, конструкције и обраде
објеката планираних за изградњу дат је у оквиру Идејног решења објеката које је саставни
део овог Урбанистичког пројекта.

Планирана  изградња  нових  објеката  и  доградња  постојећих  неће  утицати  на
промену технолошког процеса на фарми. Чисти и прљави пут, такође, не мењају своје
трасе.  Повећаће се  капацитет фарме за  2800 товљеника,  односно достићи ће број од
укупно број од 7000 товљеника. 

Унутрашње саобраћајне површине прилагођене су намени простора и положају
објеката. Улаз  у производни део комплекса је постојећи, преко приступног пута на к.п. бр.
186 КО Љуково и техничког дела комплекса фарме.

На графичком прилогу бр. 3 -   Урбанистичко решење уређења простора, Р 1:1000,
као доказ да  планирана изградња неће угрозити постојеће објекте, приказан је могући пут
противпожарног  возила  кроз  комплекс  фарме.  Противпожарни  пут  је  предвиђен  као
једносмеран, ширине 3,5 м, са радијусом унутрашње кривине од најмање 7,0 м и радијусом
спољашње кривине од најмање 10,5 м, а у складу са одредбама Правилника о техничким
нормативима  за  приступне  путеве,  окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у
близини објекта повећаног ризика од пожара (“Сл. Лист СРЈ”, бр.8/1995). 

Новоизграђене интерне саобраћајне површине заправо би биле само пешачке стазе
око планираних објеката и оне не би утицале на организацију интерног саобраћаја комплекса.
Потребно их  је  димензионисати  за  меродавно оптерећење,  обрадити завршним слојем од
асфалтне масе и извести са падом од најмање 1,5% од објекта ради одводњавања. 

Смештај  возила у  оквиру  производног  дела  комплекса  фарме  није  предвиђен.  У
производни део комплекса фарме дозвољен је само улазак возила за превоз животиња након
контроле  и  евентуално,  дезинфекције  на  улазу.  Возила  радника  на  фарми  смештају  се  у
оквиру техничког дела комплекса фарме, ван површина јавне намене и ван обухвата овог
Урбанистичког  пројекта.  За  посетиоце  је  организован  паркинг  простор,  такође  у  оквиру
техничког дела комплекса, али испред улаза у производни део. 
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Одлагање комуналног отпада - У  оквиру  производног  дела  фарме  већ  постоји
простор  лево  од  улаза  одређен  за  одлагање  комуналног  отпада  и  опремљен  потребним
посудама. 

На територији општине Инђија врши се организовано одвожење комуналног отпада и
његова сепарација у складу са општинском Одлуком о управљању комуналним отпадом и
одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Инђија (”Сл. лист
општине Инђија, бр. 16/2013), а услугу одвожења врши ЈКП “Комуналац” Инђија.

Локација  на  којој  су  постављени  контејнери  за  одлагање  комуналног  отпада
положајем,  димензијама,  обрадом  завршног  слоја  и  димензијама  прилазног  пута
задовољавају услове за несметано прикупљање и одвожење комуналног отпада.

Ограђивање парцеле  - У  складу  са  условима  датим  у   Просторним  планом
општине  Инђија  (''Сл.  лист  опшине  Инђија''  број  7/12)  производни део  комплекса  фарме
ограђен  је  жичаном  оградом.  Предлаже  се  наставак  ограђивања  жичаном  оградом  или
ограђивање  комбинацијом  жичане  и  транспаретне  ограде,  или  жичане  и  зидане  ограде,
максималне висине 2,20m према услову из Просторног плана.

Ограда и стубови се постављају на удаљености од минимално 1m  од међне линије,
унутар комплекса.

Задржава се транспарентна капија која се отвара ка унутрашњости комплекса фарме. 

Обрада  објекта је  планирана  у  складу са  наменом, од  стандардних  и  материјала вишег
квалитета примерених врсти објеката чија се изградња планира. Детаљан опис конструкције
објеката, као и спољашње и унутрашње обраде планираних објеката дат је у оквиру Идејног
решења објеката које је саставни део овог Урбанистичког пројекта.
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7.   НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Након завршене прве и друге фазе изградње, физичку структуру у оквиру производног
дела  комплекса  фарме  за  узгој  свиња  чиниће  21  постојећи  објекат  од  којих  ће  два  бити
дограђена  и  пет  нових  објеката  чија  планирана  изградња  је  и  предмет  разраде  овог
урбанистичког пројекта. 

Правни статус постојећих објеката наведен је у Табелa бр. 2 – Подаци о постојећим
објектима. 

У табели бр. 3 – Површине постојећих и планираних објеката на парцели у обухвату
Урбанистичког пројекта, дат је преглед бруто развијених грађевинских површина  објеката
који се задржавају на парцели, као и планираних.

Табела  бр.  3  –  Површине  постојећих  и  планираних  објеката  на  парцели  у  обухвату  Урбанистичког
пројекта

Ознака
објекта

Намена објекта спратност БРГП (m²)

П
ос

то
је

ћи
 о

бј
ек

ти 6 Зграда пољопривреде-БАЗЕН П+0 444,00

8 Зграда пољопривреде-ОДГАЈАЛИШТЕ П+0 1357,00
10* ХЛАДЊАЧА, ОБДУКЦИОНА САЛА П+0 22.93

2* Зграда пољопривреде-РАДИОНИЦА П+0 104,67

3 Зграда пољопривреде-ПУМПЕ БАЗЕНА П+0 38,00
4 Зграда пољопривреде-БУНАР И ХИДРОФОР П+0 15,00

5* ХИДРОФОР (НОВИ) П+0 38,00
1 Зграда пољопривреде- ТОВИЛИШТЕ П+0 649,00
2 Зграда пољопривреде- ТОВИЛИШТЕ П+0 649,00
3 Зграда пољопривреде- ТОВИЛИШТЕ П+0 649,00
4 Зграда пољопривреде- ТОВИЛИШТЕ П+0 651,00
5 Зграда пољопривреде- ТОВИЛИШТЕ П+0 649,00
6 Зграда пољопривреде- ТОВИЛИШТЕ П+0 649,00

18 Зграда пољопривреде- ТЕСТ ЛАБОРАТОРИЈА П+0 690,00
19 Зграда пољопривреде- БУКАРИШТЕ П+0 1272,00
20 Зграда пољопривреде- ЧЕКАЛИШТЕ П+0 1077,00
21 Зграда пољопривреде- ПРАСИЛИШТЕ П+0 882,00
22 Објекат електропривреде-АГРЕГАТ П+0 44,00
23 Трафо станица – ТРАФО СТАНИЦА П+0 14,00
25 Зграда за коју није позната намена-ПОРТИРНИЦА П+0 8,00

26
Остале зграде- САНИТАРНА ЗГРАДА И

РЕСТОРАН
П+0 291,00

Σ(постојећи) = 1 01 93,60

П
л

ан
и

ра
н

и
 

об
је

к
ти

I Чекалиште (доградња) П+0 193,63
II Прасилиште П+0 760,00
III Одгајалиште (доградња) П+0 583.86
IVa Товилиште типа а (2 објекта) П+0 2х655,58
IVb Товилиште типа б (2 објекта) П+0 2х510.94

Σ (планирани) = 38 70,53
Σ (планирани + постојећи) = 1 40 64,13

У табели  број  4 -  Нумерички  показатељи дат  је  приказ  нумеричких  показатеља у
обухвату урбанистичког  пројекта,  а  који  ће  бити остварени након  планираних захвата   и
изградње објеката.
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Табела бр. 4 – Нумерички показатељи
п

ар
ц

ел
а

П
ов

рш
и

н
а 

(m
²) БРГП

(m²)

Индекс
заузетости

Sz (%)

Индекс
изграђенос

ти
Siz

Саобраћајне
површине (m2/%)

Отворене и
озелењене
површине

(m2/%)

к
.п

.б
р.

18
1/

2,
 1

81
/3

 и
де

о 
18

2 
К

О
 Љ

ук
ов

о 

5 
92

 2
8

14064,13

23,75
(максимални
дозвољени  -

40%)

0,24
6007,00 m2 /

10,14%

39156,87 m2 /
66,11%

(минимално
потребно  -

30%)

8.   УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ  И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Ради  заштите  биодиверзитета  аграрних  површина  и  очувања  квалитета  ваздуха,
неопходно  је  подизање  заштитног  зеленила  ободним  делом  радног  комлекса  према
околним(претежно обрадивим) површинама.  Неопходно је  обезбедити појас вишеспратног
зеленила  у  правцу  локалног  водотока  са  улогом  еколошког  коридора  између  станишта
заштићених и строгозаштићених дивљих врста IND11 и STP07.
У складу са овим условом надлежног завода за заштиту природе, Урбанистичким пројектом
је предвиђен појас од 5,0 м по ободу производног дела комплекса фарме према парцелама
других намена.

За потребе подизања заштитног зеленила, неопходно је:

 зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврстости
врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације;

 У  саставу  сађеног  зеленила  дати  предност  аутохтоним  врстама,  које  су  највише
прилагођене локалним педолошким и климатским условима;

 избегавати  коришћење  инвазивних  (агресивних  алохтоних)  врста.  У  скаду  са
Конвенцијом о биолошкој разноврсности (''Сл. лист СРЈ – Међународни уговори'', бр
11/2001), дужни смо да спречавамо уношење и контролишемо или искорењујемо ''оне
стране врсте које угрожавају природне екосистеме, станишта или (аутохтоне) врсте''.
Најзначајније  инвазивне  врсте  зелених  површина  Панонског  региона  су  следећа:
циганско  перје  (Asclepias  syriaca),  јасенолисни  јавор (Acer  negundo), кисело  дрво
(Ailanthus  glandulosa), багремац  (Amorpha  fruticosa), западни  копривић  (Celtis
occidentalis), дафина  (Eleagnus  angustifolia),  пансилвански  длакави  јасен  (Fraxinus
pennsylvanica),  трновац (Gledichia  triachantos),  жива  ограда  (Lycium  halimifolium),
петолисни бршљан  (Perthenocissus  inserta),  касна сремза  (Prunus  serotina),  јапанска
фалопа  (Reynouria  syn.  Fallopia  japonica),  багрем (Robina  pseudoacacia),  сибирски
брест (Ulmus pumila).

 на граници предметног  простора са околним ораницама избегавати врсте дрвеће и
жбуње  које  представља  прелазне  домаћине  одређених  паразита  пољопривредних
култура или воћака. То су врсте  Barberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus
sp., Acer negundo и сл.
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9.    ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

У  геоморфолошком  погледу  територија  Инђије  у  потпуности  се  налази  на  лесној
заравни.  Лесна зараван није јединствена,  већ се издвајају два нивоа.  Виши ниво је лесна
зараван надморске висине 130-150 m, а нижи ниво 100-120 m апсолутне висине. Виша лесна
зараван простире се у северном делу територије Инђије. Нижа лесна зараван заузима јужније
делове  насеља.  Разлика  између  највише  и  најниже  тачке  је  око  50  m  релативне  висине.
Насеље Љуково се налази на надморској висини од 118 метара.

У геолошком погледу земљиште територије општине чини лес,  састављен од више
лесних складова. Дебљина лесног слоја варира и креће се од 10 m до 20 m. Лес представља
добру подлогу за фундирање само при природној влажности и ако тло није дуже времена
изложено  утицајима  подземних  и  површинских  вода.  У  случајевима  повећане  влажности
леса, као подлоге на којој се врши фундирање објекта, морају се предузимати посебне мере
(пешчани јастуци и сл.) 

 На територији општине заступљено је 13 врста земљишта, која могу да се сврстају у
четири основна типа: чернозем карбонатни (мицеларни) на лесној тераси и лесном платоу,
као  најраспрострањенији  облик,  затим  парарендзине,  черноземи  и  гајњаче.  Черноземи  је
најквалитетније земљиште на подручју општине а заступљен је и у насељу Љуково, односно
у оквиру обухвата Урбанистичког пројекта. 

Према  карти  макросеизмичке  рејонизације,  издате  од  стране  Сеизмолошког  завода
Србије у Београду 1987. године, подручје општине Инђија за период од 200 година, налази се
највећим делом у зони са могућим потресом од 7оMCS, те су нужне пасивне и активне мере
заштите од трусних померања.

Табела:  Приказ учинака земљотреса интензитета  7 степена

Степен
70

Реаговање
људи и

животиња

На покретне
предмете

Е Ф Е К Т И
На објекте -

зграде

На земљиште

Највећи  број  људи  је
уплашен  и  бежи  од
кућа. 
Вибрације  осећају  и
лица  у  моторним
возилима  која  су
покрету.

Настају
знатне  штете
у становима. 

Појављују  се
пукотине  у
зидовима
грађеним  од
камена

У посебним случајевима клизе стрми бокови
на путевима. На води се образују таласи. Вода
се замућује и муљ избије на површину воде. У
ретким  случајевима  откидају  се  делови
пешчаних или шљунковитих насипа. Мења се
ниво  воде  у  бунарима  издашност  извора,
спојеви цевовода су оштећени.

На подручју општине Инђија  могу се  издвојити  подземне воде из  прве  (фреатске)
издани  и  из  друге  субатерске  односно  артерске  издани.  Прва  издан  је  са  слободном
површином  нивоа  воде  где  се  иста  хоризонтално  креће  са  виших  терена  према  нижим.
Фреатске  воде  користе  се  где  је  то  могуће,  за  потребе  становништва,  индустрије,
пољопривреде (наводњавање) и др. Прва издан има битан непосредни утицај на стварање и
на измену педолошких карактеристика појединих типова земљишта.Већи део терена је са
дубоким нивоом воде прве издани која је оскудна са резервама воде. Терен дуж реке Дунав на
левој обали, првенствено простор Крчединске аде, представља значајан ресурс воде из прве
издани  за  потребе  снабдевања  водом.  За  потребе  експлоатације,  потребно  је  обавити
претходне  истражне  радове  у  смислу  утврђивања  квалитета  воде  и  количине.  Дубоке
подземне  воде  –  друга  издан  (субартеске  и  артеске)  на  територије  општине  користи  се
првенствено за потребе снабдевања становништва за пиће. Њихова количина је мања, то су
слабо издашни водоносни слојеви, почев са дубинама од 80,0 m па све до 300 m. Њихов
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квалитет је добар, с тим да код већих дубина имамо појаву гасова (метан) изнад дозвољене
границе. 

10.   МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

Основна мера заштите животне средине је потпуно инфраструктурно опремање простора,
према  условима  надлежних  институција,  као  и  опремање  локације,  односно  објеката  на
локацији  опремом која  мора  бити  атестирана,  испитана  и  контролисана  према упуствима
произвођача сагласно стандардима и нормама.

Заштита воде и земљишта

Недалеко од подручја за који се ради урбанистички пројекат протиче поток Љуково
који припада сливу реке Дунав на сремском водном подручју. Овај локални водоток има улогу
еколошког коридора између станишта заштићених и строгозаштићених дивљих врста IND11
и STP07. У појасу до 500m  од еколошког коридора није дозвољено спровођење планских
решења  којима  се  нарушавају  карактеристике  хидролошког  режима  од  којих  зависи
функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова.

Забрањено је одлагање отпада и упуштање непречшћених и недовољно пречишћених
отпадних вода у еколошки коридор.

Обезбедити могућност прикључења на канализациону инфраструктуру или систем за
индивидуално  пречишћавање  отпадних  вода.  Коришћење  водонепропусне  септичке  јаме
могуће је само као привремено решење. Квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољити
прописане  критеријуме  за  упуштање  у  реципијент  у  складу  са  правилима  одвођења  и
пречишћавања отпадних вода и према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'', бр. 67/11,
48/12  и  1/16).  Неопходно  је  да  се  зауљене  отпадне  атмосферске  воде  прикупе  системом
непропусних дренажних цеви и пречисте на сепаратору уља и места пре упуштања у крајњи
реипијент.

За  потребе  евентуалног  коришћења  органског  отпада  као  секундарне  сировине,
управљање  отпадом  вршити  сагласно  одредбама  Правилника  о  начину  сакупљања,
транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за
добијање енергије (''Сл- гласник РС''  бр. 98/2010) и сродних законских аката.  Привремено
одлагање чврстих отпада, који се не може искористити као секундарна сировина, вршити у
посудама/уређајима одговарајућег капацитета, који обезбеђују изолацију отпадних материја
од околног простора.

Условно чисте атмосферске воде са комплекса које одговарају 2. класи воде, могу се
без пречишћавања испуштати у околни терен.

Санитарно-фекалне  отпадне  воде  сакупљати  у  водонепропусну  септичку  јаму
довољног капацитета коју ће празнити надлежно ЈКП. Када се за то стекну услови, објекте
прикључити  на  месну  канализациону  мрежу,  према  условима  и  сагласности  надлежног
комуналног предузећа.

За третман и диспозицију течне фазе (осоке) и чврстог ђубрива из објеката за узгој у
оквиру  комплекса  постоје  објекти  за  ретензију  (таложници)  течне  фазе  код  којих  нема
могућности испуштања садржаја у мелиорационе канале или околни терен. Ови објекти су
водонепропусни у циљу заштите подземних вода. Пре испуста  течне фазе из планираних
објеката,  потребно  је  предвидети  уређај  за  одвајање  суспендованих  материја  (филтере,
центригуге  и  сл.).  За  коначну  диспозицију  ефлуента  (пречишћене  осоке)  предвидети
наводљавање обрадивог земљишта или пашњака без могућности испуштања или спирања у
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отворене канале. Дезинфекционе воде, које настају повремено, издвојити од других вода и
депоновати их у посебну водонепропусну јаму коју ће празнити надлежно ЈКП. Предвидети
уређену депонију за  одлагање и зрење ђубрива на  водонепропусној  подлози.  Ђубриво из
депоније односити на ораничне површине у складу са Законом о пољопривредном земљишту,
тј, кодексом добре пољопривредне праксе на фармама или на уређену депонију у складу са
Законом о управљању отпадом. Оцедне воде са депоније, повратним цевоводом прикључити
на водонепропусни танк за осоку. 

Заштита ваздуха   и з  аштита од буке
     Праћење квалитета ваздуха је основни предуслов у тежњи за постојањем стандарда у
том погледу. 

Правна  лица  дужна  су  да  поштују  одредбе  Закона  о  заштити  ваздуха  („Службени
гласник РС“, број 36/2009 и 10/2013). 

Бука у овом делу углавном потиче од делатности предузећа.
Један вид заштите  од  буке,  а  и  ваздуха,  који  је  примењен приликом пројектовања

комплекса  јесте  формирање  вишенаменског  пуфер  појаса  зеленила који ће  вишеструко
позитивно  деловати.  Осим  смањења  штетног  деловања  буке  (кроз  абсорпцију  звука)  оно
делује  и  еколошки,  пречишћава  ваздух  али  и  визуелно  и  квалитетно  повећава  вредност
простора.

Други  вид  заштите  од  буке  подразумева  примену  изолационих  материјала  и
квалитетне столарије који ће онемогућити продор буке.

M  ере заштите од акцидента 
Могући акциденти су избијање пожара, поплаве, удар грома и земљотрес. 

Заштита  од  пожара спроводи  се  општим  мерама  у  погледу  регулације  саобраћајница  и
противпожарних  путева,  изградњом  система  противпожарне  заштите  у  унутрашњости
система  и  мерама  које  се  прописују  кроз  локацијску  услове за  све  врсте  објеката  а  у
сагласности са противпожарним условима.

Мере заштите од пожара подразумевају примену  изградњу објеката и инсталација у
складу са одредбама следећих прописа:
 Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник

СРС“, број 111/09 и 20/2015),
 Капацитет  водоводне  мреже  мора  да  задовољи  потребне  количине  воде  за  гашење

пожара у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара („Сл. Лист СФРЈ“, број 30/1991),

 Објекте градити од негоривих материјала (опека, бетон и сл.). Поред тога конструкција
објеката  треба  да  буде  прописане  сеизмичке  отпорности,  а  елементи  конструкције
треба да имају одређени степен ватроотпорности који одговара пожарном оптерећењу
(СРПС.У.Ј1.240).

 Изградити  саобраћајнице  одговарајуће  ширине  и  носивости  за  несметан  пролаз
ватрогасних  возила  и  њихово  маневрисање  за  време  гашења  пожара  у  складу  са
Правилником о техничким нормативима за  приступне путеве,  окретнице и  уређење
платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (“Сл. лист
СРЈ “бр. 8/95).

 Електро  инсталацију  у  објектима  извести  у  складу  са  Правилником  о  техничким
нормативима  за  електро  инсталације  ниског  напона  (“Сл.  лист  СФРЈ  “бр.  53/1988,
54/1988 и 28/1995).
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Заштита од поплава 

У  случају  великих  и  дуготрајних  падавина,  територија  насеља  Инђија  и  атар,
делимично су угрожени поплавама које настају изливањем воде из Инђијског потока, према
коме гравитира већи део површинских вода и воде потока Контић.

С обзиром  на то  да се подручје  налази у близини потока Љуково који не плави,   не
прописују се посебне мере заштита од поплава. 

Заштита од удара грома
       Заштиту  од  удара  грома  остварити  уградњом  унутрашњих  и  спољашњих
громобранских инсталација.

Класу нивоа заштите прорачунати у складу са чланом 6. Правилника о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96), а
инсталације испројектовати и извести у складу са прописима и стандардима.

Заштита од земљотреса

Територија општине се налази се у подручју 70MCS сеизмичког интензитета. 

Ради  заштите  од  потреса  објекти  морају  бити  реализовани  и  категорисани  према
Правилнику о  техничким нормативима  за  изградњу објеката  високоградње у  сеизмичким
подручијима  („Сл.лист  СФРЈ“  бр.  31/81,  49/82,  29/83,  21/88  и  52/90).  Мера  заштите  од
земљотреса  је  примена  одговарајућег  грађевинског  материјала,  начин уградње,  спратност
објекта и др.

Услови и техничке мере заштите културних добара

Надлежни  Завод  за  заштиту  споменика  културе,  Сремска  Митровица,  утврдио  је
услове чувања, одржавања и коришћења и мере заштите и убихвату Урбанистичког пројекта:

 обавезан је археолошки надзор приликом извођења земљаних радова од стране
стручне службе овог Завода на катастарским парцелама бр. 181/2, 181/3 и 182 КО
Љуково;

 Ако  се  у  току  извођења  грађевинских  и  других  радова  наиђе  на  археолошка
налазишта или археолошке налазе извођач радова је дужан да одмах, без одлагања,
прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској
Митровици, као и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува
на месту и у положај у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона
о културним добрима;

 Инвеститор је у обавези да обустави радове у колико наиђе на археолошка налазишта
или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације;

 Инвеститор  је  дужан  да  обезбеди  средства  за  праћење,  истраживање,  заштиту  и
чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту;

 Инвеститор  је  обавезан  да  осам  дана  пре  почетка  извођења  земљаних  радова
обавести овај Завод ради спровођења археолошког надзора.

Мере заштите природних добара

Предметни локалитет се не налази унутар заштићеног подручја. Западно од подручја
за које се ради урбанистички пројекат, на удаљености од 350 m протиче водоток који је у бази
података  Покрајинског  Завода  за  заштиту  природе,  Нови  Сад,  регистрован  као  локални
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еколошки коридор између станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста  IND11 и
STP07 и на предметном простору се примењују мере заштите Уредбе о еколошкој мрежи
(''Сл. гласник РС'' бр. 102/2010).

На  подручју  еколошке  мреже  примењују  се  мере,  методе  и  техничко-технолошка
решења са циљем очувања повољног стања еколошки значајних подручја и унапређивања
нарушеног стања делова еколошке мреже.  Водотоци са функцијом еколошких коридора и
њихов обални појас истовремено представљају станишта насељена заштићеим врстама које
се  налазе  на  списковима  Правилника  о  проглашењу  и  заштити  строго  заштићених  и
заштићених  дивљих  врста  биљака,  животиња  и  гљива  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  5/2010  и
47/2011). Очување квалитета воде и проходности ових еколошких коридора неопходно је за
дугорочни опстанак заштићених врста и биодиверзитета ширег региона.

Током извођења радова треба имати у виду члан 99. Закона о заштити природе који
извођача радова обавезује да, уколико у току радова пронађе геолошка или палеонтолошка
документа  која  би  могла  представљаљти  заштићену  природну  вредност,  иста  пријави
Министарству пољопривреде и заштите животне средине као и да предузме све мере заштите
од уништења, оштећења или крађе.
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11.  ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре потребно је радити у складу
са  важећим  стандардима  и  техничким  нормативима  прописаним  посебно  за  сваку
инфраструктуру.

Дозвољавају се мања одступања у смислу прилагођавања ситуацији на терену, као и
одступања по питању типова и пречника каблова и цеви ако се приликом израде техничке
документације  за  изградњу  објеката  детаљним  прорачунима  докаже  да  су  адекватнији
потребама и ако су усклађени са условима надлежних јавних предузећа.

ВОДОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
САНИТАРНА И ХИДРАНТСКА ВОДОВОДНА МРЕЖА

На предметној локацији не постоји изграђен систем водоснабдевања као ни систем
за одвођење отпадних вода за који је надлежно ЈКП „Водовод и канализација ЈП“ Инђија. 

За  потребе  фарме,  у  обухвату  Урбанистичког  пројекта,  санитарна  и  вода  за
противпожарну  заштиту  се  обезбеђује  из  сопственог  бунара.  За  постизање  потребног
притиска у мрежи користе се пумпе и хидрофори.

У  оквиру  комплекса  фарме  постоји  изграђена  мрежа  противпожарне  хидрантске
мреже. С обзиром на то да се два хидранта налазе на простору на ком се предвиђа изградња
нових  објеката,  неопходно  их  је  изместити  у  складу  са  предлогом  датим  у  овом
Урбанистичком  пројекту.  Приликом  позиционирања  измештених  хидраната  спољне
хидрантске противпожарне мреже водило се рачуна да међусобна удаљеност хидраната не
буде  већа  од  80  м,  а  у  складу  са  одредбама  Правилника  о  техничким  нормативима  за
хидрантску мрежу (Сл. Лист СФРЈ бр. 30/91). У складу са овим Правилником, потребно је
предвидети и унутрашње хидранте за противпожарну заштиту у објектима чија се изградња
планира. Измештање спољашњих противпожарних хидраната пратиће и измештање цевовода
хидрантске мреже.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА И ОТПАДНЕ ВОДЕ

Фекалне отпадне воде које настају у амбуланти, санитарној згради и ресторану одводе
се колектором до водонепропусне септичке јаме које надлежно комунално предузеће празни
по потреби. Овај систем је потпуно независтан од система канализације и прикупљања осоке.
 

За планиране објекте, с обзиром на њихову намену, није потребно извести водове за
фекалну канализацију.

На фарми постоји изграђен систем за прикупљање осоке који се састоји од колектора,
пумпе и објеката за ретензију – лагуна. Из планираних објеката потребно је извести водове за
прикупљање осоке који ће се прикључити на постојеће колекторе осоке и извести отпадне
воде  до  постојећих  објеката  за  ретензију  –  лагуна.  Лагуне  су  већ  изграђене  као
водонепропусне (у циљу заштите подземних вода) тако да нема испуштања отпадних вода у
околни терен. Пре испуштања у лагуне, осока пролази кроз пумпу са филтерима за одвајање
суспендованих материја.  Пречишћена осока се, на крају, користи за наводњавање обрадивог
земљишта  у  оквиру  фарме  (на  ораницама  и  засадима)  без  могућности  испуштања  или
спирања у отворене канале. Чврста фаза се наком зрења на водонепропусној подлози користи
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користи као природно ђубриво којим се ђубре засади на ораничним површинама на простору
у оквиру фарме.

За  потребе  израде  овог  урбанистичког  пројекта  ЈВП  “Воде  Војводине”  је  издало
Мишљење  у  поступку  издавања  водних  услова  бр.I-1212/5-16  дана  5.12.2016.  године.  У
складу са чланом 117. Закона о водама  (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012 и101/2016)
водни услови за изградњу објеката се издају у поступку обједињене процедуре. Техничка
документација за изградњу планираних објеката мора бити усклађена са водним условима.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Атмосферске  воде  са  предметне  парцеле  није  дозвољено  упуштати  у  фекални
колектор. 
За одводњавање атмосферских вода које се прикупе са кровова објекта и уређених интерних
саобраћајница није  потребно  градити  посебне  колекторе.  Обзиром  на  то  да  у  оквиру
производног дела комплекса фарме не постоји интензиван саобраћај моторних возила, нити
простор  за  паркирање,  ове  воде  се  могу  без  претходног  третмана  испуштати  у  зелене
површине у оквиру комплекса.

ОПШТА  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ВОДОВОДНУ  И  КАНАЛИЗАЦИОНУ  
ИНФРАСТРУКТУРУ

Водовод и канализација се морају трасирати тако:
- да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења

земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 
- да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.

Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (електро и телефонски каблови)
при укрштању не сме бити мање од 0,50м.

Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова
при укрштању.

Минимална дубина укопаване цеви водовода и канализације је 1,0м од врха цеви до
коте терена, а подови према техничким прописима у зависности од пречника цеви.

Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама
износи:

- мећусобно водовод и канализација                    0,40м
- до електричних и телефонских каблова             0,50м
 Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где год је то могуће.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Планиране  објекте  потребно  је  прикључити  на  електроенергетску  мрежу  преко
постојеће МБТС 20/0,4 kV „Фарма Јарковци“ у оквиру комплекса фарме. 

За осветљење, у оквиру фарме постоји развод за потребе спољне расвете. Неопходно
је два стуба расвете изместити – један, како би се ослободио простор за планирану доградњу
чекалишта, а други би требало изместити јер својом позицијом омета пут противпожарног
возила. 

Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак:
 Напон на који се прикључује објекат : 20 kV;
 Фактор снаге: изнад 0,95
 Максимална снага: 400 kW.

Технички опис прикључка

Место прикључења објекта: увод кабла у трафо ћелију МБТС 20/0,4  kV ''Фарма Јарковци''.

Место везивања прикључка на систем: постојећа 20 kV кабловкса мрежа.

Опис  прикључака  до  мерног  места: постојећа  20  kV кабловкса  мрежа(   20  kV извод
''Јарковци'' из ТС 110/20 kV Инђија).

Опис  мерног  места:  Мерни  орман  +МО  за  индиректно  мерење  са  постојећом  Мерном
групом бр. 74178

 Орман обрачунског мерног места – индиректно мерење;
 Мерна  група  (вишефункцијско  бројило)  за  индиректно,  тросистемско  мерење

потрошње ел. Енергије са ГСМ модулом за даљинско очитавање,
 Нисконапонски високоучински осигурачи 25/6 А (3ком)
 Плексиглас за остваривање пломбирања осигурача, и 
 Мерно прикључна кутија.

Мерни уређај:  Како се ради о постојећем купцу електричне енергије претплатничкки број
51834542  снабдевање  електричном  енергијом  будућег  објекта  на  предметној  локацији
реализовати  преко  постојећих  прикључних  водова  –  изводних  НН  каблова  из  постојеће
МБТС 20/0,4  kV ''Фарма Јарковци'', а мерење унутрашње електричне енергије вршити преко
постојеће  индиректне  мерне  групе  број  74178,  за  мерење  утрошене  активне  енергије  и
максимума снаге класе 1 и мерење утрошене реактивне енергије класе 2 или 3, под условом
да се не премаши претходно максимално одобрена снага од 400  kW.

Заштитни уређаји: Постојећи систем заштите ккод потрошача.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: 

Као  заштиту  од  индиректног  напона  додира  применити  заштиту  аутоматским
искључењем напајања према ТН-Ц-С разводном систему (нуловање) уз  обавезну примену
темељног уземљивача. Комплетну унутрашњу изолацију извести са посебним заштнитним
(ПЕ)  проводником,  који  треба  повезати  на  главно  изједначење  потенцијала  (према
Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, Службени
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лист  СФРЈ  53/88  и  ЈУС  Н.Б2.741).  Као  заштитни  уређај  применити  заштитни  уређај
прекомерне струје (осигураче) који морају обезбедити искључење напајања од 0.4 секунде.
Ако  то  није  могуће  обезбедити  (према  тачки  5.1.3.4  ЈУС  Н.Б2.741),  мора  се  применити
заштита помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје(заштитна струјна склопка).

Услови постављања инсталације у објекту иза прикључка:

Заштитне  уређаје  на  разводној  табли  инсталације  објекта  прилагодити  главним
осигурачима  у  ТС  и  извести  у  складу  са  важећим  техничким  прописима.  Као  заштитне
уређаје у инсталацијама објеката применити заштитне уређаје прекомерне струје (осигураче),
који  морају обезбедити искључење напајања у  случају квара за  мање од 0,4 секунде код
унутрашњих инсталација,  а   за  мање од 0,5 секунди код разводних ормана и кабловских
прикључних  кутија.  Ако  то  није  могуће  постићи,  применити  заштитне  уређаје
диференцијалне струје (заштитне струјне склопке).

Обавеза странке је да од раскопног блока ниског напона до разводних ормана (РО) у
објекту обезбеди кабловске водове одговарајућег типа и пресека.

Уколико  странка  жели  да  обезбеди  непрекидно  напајање  својих  уређаја  у  случају
квара, неопходно је да као алтернативно напајање обезбеди могућност агрегатског напајања
своје  опреме,  под  условом да  се,  претходном обавезном  уградњом одговарајуће  блокаде,
напон  агрегата  не  пласира  у  мрежу  дистрибутивног  електроенергетског  система  ''ЕПС
Дистрибуција'' д.о.о. Београд.

ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

На  предметној  локацији  не  постоји  прикључак  на  гасоводну  мрежу.  За  потребе
постојећег производног објеката и новоизграђених објеката постоји могућност прикључења
са прикључног гасног  полиетиленског  вода за  насеље Јарковци  PE Ø  110  ser S5,  помоћу
седластог електроотпорног полиетилског комада  PE Ø 110/69 у квалитету  PE 100.

Прикључни  гасни  вод  за  наведени  комплекс  био  би  изграђен  са  гасном
полиетиленском цеви  Ø  63  ser 5 у квалитету  PE 80, прелазним комадом  PE/Č  Ø  63/60,3
Ømm,  челичном  безшавном  цеви   Č1212  dim 60,3x2,9mm,  и  навојном  гасном  кугластом
славином DN50NP16 са чепом.

Наведена гасна кугласта славина би била у оквиру гасне мерно регулационе станице
максималног  капацитета  160  m3/h гаса,  улазног  притиска  1,5  bar  и  излазног  притиска
100mbar. Испред  MRS производног  комплекса  на  минималном  растојању  од  10  m
поставља се противпожарна полиетиленска гасна славина DNP50 NP10.

Ово решење прикључења наведеног производног комплекса предвиђено је развојним
решењем Јавног предузећа за дистрибуцију гаса ЈП ''INGAS'' Инђија, али у сваком случају не
угрожава предметну нову изградњу и у будућности се може прилагодити, новоизграђеном
производном комплексу и постојећем производном комплексу као целине.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

За  планирано  проширење  комплекса  фарме,  не  постоји  резерва  у  надлежности
Предузећа  за  телекомуникацију  „Телеком Србија“  а.д.  која  може да  задовољи потребе  за
одвијањем телекомуникационог саобраћаја.

Тренутне потребе инвеститора за повећањем капацитета фиксне телефоније у оквиру
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комплекса не постоје, с обзиром на то да мобилна телефонија све више узима примат.
Доградња фарме не угражава ни постојеће ни планиране радио-релејне везе чији се

коридори у потпуности или делимично простиру преко предметног подручја. На предметном
подручју не постоје оптички каблови у власништву Теленор-а.

12.    ИДЕЈНА РЕШЕЊА ОБЈЕКАТА

Идејна решења објеката за потребе израде Урбанистичког пројекта израдио је Игор
Јелић, дипл. инж. арх, лиценца бр. 300 О563 16 и она су саставни део овог Урбанистичког
пројекта.

13. С П Р О В О Ђ Е Њ Е

Урбанистички пројекат доставити надлежном одељењу Општинске управе општине Инђија
на потврђивање да је урађен у складу са планским основом и важећим законским прописима,
а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове. 

Пре  потврђивања  Урбанистичког  пројекта,  надлежно  одељење  градске  управе ће
организовати јавну презентацију Урбанистичког пројекта у складу са чланом 63. Закона о
планирању и изградњи.

Потврђен Урбанистички пројекат је основ за издавање локацијских услова.

Нови Сад, мај, 2017. године
Број:   УП-543/17         

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА,   

______________________________
Ана Виријевић, дипл.инж.арх.

(лиценца број: 200 1362 13)
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У
ЉУКОВУ НА К. П. БР. 181/2, 181/3 И ДЕЛУ К. П. БР. 182 КО ЉУКОВО

 

III) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

















УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У
ЉУКОВУ НА К. П. БР. 181/2, 181/3 И ДЕЛУ К. П. БР. 182 КО ЉУКОВО

IV) ИДЕЈНА РЕШЕЊА ОБЈЕКАТА



Прилог 1.

0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор:                                       „КНЕЗ АГРАР, д.о.о. Београд – Земун, Батајница, 
Царице Јелене 28 

Објекти: Објекти  доградње  комплекса  постојеће  фарме
свиња  у  Љукову,  (чекалиште,  прасилиште,
одгајилиште, товилиште) на к.п. бр. 181/2, 181/3, и
део к.п. бр. 182, К.О. Љуково

Врста техничке документације: ИДР Идејно решење

За грађење / извођење радова: нова градња

Пројектант:                                      “Andzor engineering” d.o.o. 
 Иве Андрића 13, 21000 Нови Сад

Одговорно лице пројектанта:  Зоран Вукадиновић, маст. инж. саоб.

Печат:
Потпис: 

      

Главни пројектант: Игор Јелић, дипл. инж. арх.
Број лиценце: 300 О563 16

Лични печат Потпис:

Број техничке документације: ИР-543/16
Место и датум:   Нови Сад, децембар 2016.



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0.1. Насловна страна главне свеске                        

0.2. Садржај главне свеске                                  

0.3. Садржај техничке документације                     

0.4. Подаци о пројектантима                                     

0.5. Општи подаци о објекту                               

0.6. Додатни прилози – Копије правне документације



0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: ИР-543/16

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр: ИР-543/16



0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА: 

Пројектант:                                      “Andzor engineering” d.o.o. 
 Иве Андрића 13, 21000 Нови Сад

Главни пројектант : Игор Јелић, дипл. инж. арх.
Број лиценце: 300 Н095 09
Лични печат: Потпис:

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ: 

Пројектант: “Andzor engineering” d.o.o. 
 Иве Андрића 13, 21000 Нови Сад

Одговорни пројектант : Игор Јелић, дипл. инж. арх.
Број лиценце: 300 Н095 09
Лични печат: Потпис:



0.5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

ОБЈЕКТИ ДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У ЉУКОВУ

тип објеката: Пољопривредне зграде
   категорија објекта:  А, Б,

класификација појединих 
делова објекта
(Слободностојећи објекат ):

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%):
100 %

класификациона ознака:
127111   –  СТАЈЕ  ЗА  СТОКУ  И
ЖИВИНАРНИЦИ , Стаје за краве,
овце и козе,  коњушнице,  свињци,
штенаре  и  зграде  за  узгој  др.
животиња,  индустријски  и  остали
живинарници,  до  600  м²
(категорија А) 

класификација појединих 
делова објекта
(Слободностојећи објекат ):

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%):
100 %

класификациона ознака:
127112  –  СТАЈЕ  ЗА  СТОКУ  И
ЖИВИНАРНИЦИ , Стаје за краве,
овце и козе,  коњушнице,  свињци,
штенаре  и  зграде  за  узгој  др.
животиња,  индустријски  и  остали
живинарници,  до  4000  м²  или
висине до 25м,  (категорија Б) 

назив просторног односно 
урбанистичког плана:

Просторни  план  подручја  посебне  намене
Фрушке  горе  до  2022  године  (''Сл.  лист  АП
Војводине'' број 16/2004) и 
Просторни  план  општине  Инђија  (''Сл.  лист
општине Инђија'' број 7/12).

Место: S   Љуково, Општина Инђија
број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина:

     Фарма за узгој свиња фирме „КНЕЗ АГРАР“ д.о.о.
налази се у Љукову и обухвата катастарске парцеле
бр.  181/2, 181/3, 181/4 и 182, све у КО Љуково и
поседује  технички  и  производни  део.  Овим
Идејним  решењем  се  разрађује   производни  део
фарме  који  се  налази  на  катастарским  парцелама
бр.  181/2,  181/3  и  делу  к.п.  бр.  182  све  у  К.О.
Љуково. 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских парцела 
и катастарска општина на 
којој се налази прикључак на 
јавну саобраћајницу:

   До  комплекса  фарме  се  долази  преко  постојећег
приступног пута са државног пута II А реда бр. 126
(деоница број 12602 са почетном чворном тачком
бр.  12601  на  km 10+938  и  завршном  чворном
тачком бр. 10015 на км 20+994). Место прикључка
постојећег приступног пута  на  државни пут  II А
реда  бр.  126  ја  на  km 18+085  према  важећем
референтном  систему  државних  путева.  Приступ
комплексу (колски и пешачки)  остварује се преко
постојећег  приступног  пута  на  катастарској
парцели бр. 186 К.О. Љуково.



ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:

прикључак на водоводну мрежу На предметној  локацији не  постоји  изграђен
систем  водоснабдевања  као  ни  систем  за
одвођење отпадних вода за који је надлежно
ЈКП „Водовод и канализација ЈП“ Инђија. 

За  потребе  фарме,  у  обухвату
Урбанистичког пројекта, санитарна и вода за
противпожарну  заштиту  се  обезбеђује  из
сопственог  бунара.  За  постизање потребног
притиска  у  мрежи  користе  се  пумпе  и
хидрофори.

прикључак на канализациону мрежу За  планиране  објекте,  с  обзиром  на  њихову
намену,  није  потребно  извести  водове  за
фекалну канализацију.
Независно од фекалне канализације,  из  ових
објеката  потребно  је  извести  водове  за
прикупљање  осоке  који  ће  се  извести  до
постојећих  објеката  за  ретензију  без  којих
фарма  ни  до  сада  не  би  могла  да
функционише.

прикључак на атмосферску 
канализацију

Атмосферске воде са предметне парцеле није
дозвољено упуштати у фекални колектор. 
За  одводњавање атмосферских  вода које  се
прикупе  са  кровова  објекта  и  уређених
интерних   саобраћајница није  потребно
градити посебне колекторе. Обзиром на то да
у оквиру производног дела комплекса фарме
не  постоји  интензиван  саобраћај  моторних
возила, нити простор за паркирање, ове воде
се могу без претходног третмана испуштати
у зелене површине у оквиру комплекса.

прикључак на  електродистрибутивну 
мрежу

Планиране  објекте  потребно  је  прикључити
на електроенергетску мрежу преко постојеће
МБТС 20/0,4 kV „Фарма Јарковци“ у оквиру
комплекса фарме.
Укупан  капацитет  потрошње  електричне
енргије  новопројектованих  објеката  износи
20 кW 



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

димензије 
објекта:

укупна површина 
парцеле/парцела:

181/2 –   30532 m2

181/3 –   2196 m2

182 –    105918 m2

(део) – (26500)   m  2

Укупно: 138646 m2

Површина обухвата: 59228  m2 (181/2, 181/3 и
делу к.п. бр. 182 све у К.О. Љуково. )

укупна БРГП 
надземно:
(сви објекти 
обухвата заједно са 
објектима који су 
предмет овог 
идејног решења)

14064,13 m2

укупна БРУТО 
изграђена површина
(за објекте предмете
овог идејног 
решења):

- Чекалиште 193,63 m2

-  Прасилиште 760,00 m2

- Одгајалиште (доградња) 583,00 m2

- Товилиште типа а (2 објекта) 2х655,58 m2 
- Товилиште типа б (2  објекта) 2х510,94  m2

УКУПНО: 3870,53 m2

укупна НЕТО 
површина (за 
објекте предмете 
овог идејног 
решења):

3772,93 m2

површина 
приземља
(НЕТО):

- Чекалиште 185,80 m2

-  Прасилиште 738,60 m2

- Одгајалиште (доградња) 544,15 m2

- Товилиште типа а (2 објекта) 2х648,25m2 
- Товилиште типа б (2  објекта) 2х503,94  m2

спратност 
(надземних и 
подземних етажа):

Сви објекти су спратности П



висина објекта 
(слеме, стреха):

Референтна висинска кота:
± 0,00 m = готов под приземља 

- Чекалиште 
слеме +5,57 m  стреха +3,55 m.

-  Прасилиште 
слеме +5,68 m  стреха +3,43 m.

- Одгајалиште (доградња) 
слеме +5,57 m  стреха +2,90 m.

- Товилиште типа а (2 објекта) 
слеме +5,57 m  стреха +3,55 m.

- Товилиште типа б (2  објекта) 
слеме +5,57 m  стреха +3,98 m.

Спратна висина: Сви објекти су спратности П
материјализација
објекта:

материјализација 
фасаде:

Зидови свих објекта су формирани од сендвич
панела дебљине 5 цм осим објеката доградње
чекалишта  и  одгајалишта  чији  су  спољни
зидови  зидани  гитер  блоковима,
измалтерисани  продужним  малтером  и
окречени.

оријентација 
слемена:

Слеме објеката:
 у правцу југо-запад – северо-исток.

нагиб кровних 
равни:

- Чекалиште 15º
-  Прасилиште 15º
- Одгајалиште (доградња) 15º
- Товилиште типа а (2 објекта) 15º
- Товилиште типа б (2  објекта) 15º

материјализација 
крова:

Сви објекти: сендвич панел

Проценат 
зелених 
површина:
(комплекса)

66,11%

индекс 
заузетости:

23,75 (максимални дозвољени  - 40%)

индекс 
изграђености:

0,24

предвиђена
вредност 
објеката:

92.815.800,00 дин



0.6 ДОДАТНИ ПРИЛОЗИ – КОПИЈЕ ПРАВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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Прилог 9.

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА

1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор: „КНЕЗ АГРАР, д.о.о. Београд – Земун, Батајница, 
Царице Јелене 28 

Објекти: Објекти доградње комплекса постојеће фарме свиња
у  Љукову,  (чекалиште,  прасилиште,  одгајилиште,
товилиште) на  к.п.  бр.  181/2,  181/3,  и део к.п.  бр.
182, К.О. Љуково

Врста техничке документације: ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта: 1- пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова: нова градња

Печат и потпис: Пројектант:
“Андзор енгинееринг” д.о.о. 
 Иве Андрића 13, 21000 Нови Сад
Одговорно лице пројектанта: 
Зоран Вукадиновић, маст. инж. саоб.

Печат и потпис: Одговорни пројектант:
                                                            Игор Јелић, дипл. инж. арх.
                                                            лиценца бр.  300 О563 16

Број дела пројекта: ИР-543/16
Место и датум: Нови Сад, децембар 2016.



1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

1.1. Насловна страна 

1.2. Садржај 

1.3. Текстуална документација

1.4. Нумеричка документација

1.5. Графичка документација

0- Ситуационо решење са нумеричким показатељима
1. Чекалиште

1.1. Основа приземља чекалишта Р=1:100
1.2. Основа кровних равни Р=1:100
1.3. Пресеци В-В и А-А Р=1:100
1.4. Изгледи ј Р=1:100

2. Прасилиште
2.1. Основа приземља прасилишта Р=1:100
2.2. Основа кровних равни Р=1:100
2.3. Пресеци В-В и А-А Р=1:100
2.4. Изгледи југоисток и југозапад Р=1:100
2.5. Изглед северозапад и североисток Р=1:100

3. Одгајилиште
3.1. Основа приземља одгајилишта Р=1:100
3.2. Основа кровних равни Р=1:100
3.3. Пресеци A-A и В-В Р=1:100
3.4. Изгледи  Р=1:100

4. Товилиште типа А (2 објкета)
4.1. Основа приземља товилишта типа А Р=1:100
4.2. Основа кровних равни Р=1:100
4.3. Пресеци А-А и В-В Р=1:100
4.4. Изгледи северозапад и североисток  Р=1:100
4.5. Изглед југоисток и југозапад  Р=1:100

5. Товилиште типа б (2 објекта)
5.1. Основа приземља  товилишта типа Б Р=1:100
5.2. Основа кровних равни Р=1:100
5.3. Пресеци А-А и В-В Р=1:100
5.4. Изгледи северозапад и североисток  Р=1:100
5.5. Изглед југоисток и југозапад Р=1:100



1.3.Текстуална документација



ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКАТА ПРИЛИКОМ ДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У ЉУКОВУ 

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:  Објекти доградње комплекса постојеће фарме свиња у Љукову, (чекалиште,
прасилиште, одгајилиште, товилиште) на к.п. бр. 181/2, 181/3, и део к.п. бр. 182, К.О.
Љуково
Инвеститор: „КНЕЗ АГРАР, д.о.о. Београд – Земун, Батајница, Царице Јелене 28
Локација: к.п. бр. 181/2, 181/3, и део к.п. бр. 182, К.О. Љуково

ЛОКАЦИЈА

Предмет Идејног решења су објекти доградње комплекса постојеће фарме свиња
у Љукову, (чекалиште, прасилиште, одгајилиште, товилиште) на к.п. бр. 181/2, 181/3, и
део к.п. бр. 182, К.О. Љуково

Фарма  за  узгој  свиња  фирме  „КНЕЗ  АГРАР“  д.о.о.  налази  се  у  Љукову  и
обухвата катастарске парцеле бр. 181/2, 181/3, 181/4 и 182, све у КО Љуково и поседује
технички  и  производни  део.  Овим  Идејним  решењем  се  разрађује  производни  део
фарме  (пољопривредни  објекти  за  узгој  свиња),  који  се  налазе  на  катастарским
парцелама бр. 181/2, 181/3 и делу к.п. бр. 182 све у К.О. Љуково. 

Комплекс фарме је изграђен у складу са Просторним планом општине Инђија
(''Сл.  лист  општине  Инђија''  број  7/12).  Све  зграде  су  спратноси  П+0.  Објекти  су
пројектовани и грађени према  нормативима  и  стандардима  за  изградњу  објеката  за
узгој свиња, уз примену санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких,
противпожарних  и  других  услова.  Круг  фарме  je  ограђен  жичаном  оградом  ,  која
спречава неконтролисани улазак људи и животиња. 

САДРЖАЈ И ФУНКЦИЈА

Објекте доградње комплекса постојеће фарме свиња у Љукову чине:

1. Чекалиште;
2. Прасилиште;
3. Одгајилиште
4. Товилиште типа а (2 објкета)
5. Товилиште типа б (2 објекта)

ИР-543/16



ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКАТА ПРИЛИКОМ ДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У ЉУКОВУ 

ОПИС ОБЈЕКАТА

Чекалиште
Објекат доградње чекалишта је у функцији смештаја крмача после изласка из објекта за
осемењавање и  представља  надоградњу  већег  објекта.  Објекат  се  састоји  из  једне
просторије која садржи 48 боксова за  крмаче. Боксови су димензија  250 цм x 65 цм.
Објекат је правоугаоног облика, спратности П.  Габарит објекта  чекалишта је 10,0 м x
19,3 м. Улаз у објекат омогућен је директно споља преко двоје врата ширине 95 цм као
и из главног објекта чекалишта преко двоје врата ширине 95 цм.
Кота пода приземља је у ниву околног терена. Чиста висина приземља је од 2,7 м до 5,4
м. Објекат чекалишта лоциран је на парцели тако да је својим положајем оријентисан у
правцу  југозапад-североисток. Објекат чекалишта удаљен у односу на северну границу
парцеле 97 м. Од западне границе грађевинске парцеле објекат чекалишта је удаљен 65
м.
Конструкција објекта изведена је од система  АБ лукова „Т“ попречног пресека. Зидови
објекта су формирани од гитер блокова дебљине 20 цм. Као кровна облога постављен је
кровни  сендвич панел дебљине 5 цм. Темељи су израђени као АБ тракасти темељи,
под је формиран АБ плочом уз формирање канала за чишћење чекалишта, дубине 74
цм. 
Прозори су израђени од алуминијума и двоструко су застакљени. Улазна и унутрашња
врата су израђена од алуминијума и термички су изолована.

Прасилиште
Објекат прасилишта намењен је боравку крмача и сисајуће прасади. Објекат се састоји
из две симетричне целине раздвојене зидом. Обе просторије садрже по 48 боксова за
смештај  стоке.  Објекат  је  правоугаоног  облика,  спратности  П  и  постављен  је  као
слободностојећи на парцели. Габарит објекта прасилишта је 48,6 x 15,6 м.
Кота пода приземља је од +/- 0.00 м до +1.00 м у односу на ниво околног терена. Чиста
висина приземља је од 5,2 м до 3,0 м. Објекат прасилишта лоциран је на парцели тако
да  је  својим  положајем  оријентисан  у  правцу   југозапад-североисток.  Објекат
прасилишта је увучен у односу на западну границу парцеле 18 м. Од северне границе
грађевинске парцеле објекат прасилишта је удаљен 100 м.
Конструкција објекта изведена је од система  АБ лукова „Т“ попречног пресека. Зидови
објекта су формирани од сендвич панела дебљине 5 цм. Као кровна облога постављен
је кровни  сендвич панел дебљине 5 цм. Темељи су израђени као АБ тракасти темељи,
под је формиран АБ плочом уз формирање канала за чишћење прасилишта, дубине 60
цм. 
Прозори су израђени од алуминијума и двоструко су застакљени. Улазна и унутрашња
врата су израђена од алуминијума и термички су изолована.

Одгајилиште
Објекат одгоја намењен је боравку прасади после одбијања од крмаче у прасилишту.
Објекат се састоји из две симетричне целине за одгој прасади, ходника и просторије
котларнице.  Две  просторије  одгоја  садрже  укупно  50  боксова  за  смештај  прасади.
Котларница се састоји из две просторије, саме котларнице у којој су смештене пећи и
помоћне просторије из које је могућ излаз директно у двориште комплекса.  Објекат је
правоугаоног облика, спратности П  и постављен је као слободностојећи на парцели.
Габарит објекта за одгој је 29,3 x 19,6 м. Објекат се конструкцијски и функцаионално
ослања и надовезује на  постојећи објекат одгоја.
Кота пода приземља је у ниву околног терена. Чиста висина приземља је од 2,7 м до 5,0
м. Објекат одгоја лоциран је на парцели тако да је својим положајем оријентисан у
правцу  југозапад-североисток. Објекат је удаљен у односу на западну границу парцеле
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за минимално 112 м. Од северне границе грађевинске парцеле објекат одгоја  је удаљен
107 м.
Конструкција објекта изведена је од система  АБ лукова „Т“ попречног пресека. Зидови
објекта  су  формирани  од  пуне  опеке  укупне  дебљине  30  цм.  Као  кровна  облога
постављен  је  кровни   сендвич  панел  дебљине  5  цм.  Темељи  су  израђени  као  АБ
тракасти  темељи,  под  је  формиран  АБ  плочом  уз  формирање  канала  за  чишћење
боксова одгоја, дубине 74цм. 
Прозори су израђени од алуминијума и двоструко су застакљени. Улазна и унутрашња
врата су израђена од алуминијума и термички су изолована.

Товилиште типа А

Товилиште типа А је предвиђено да се изгради на два места на комплексу.
Товилиште је намењено за боравак и тов свиња од 25-100 кг. Објекат се састоји из једне
просторије у којој се налази 48 боксова за тов свиња. Објекат је правоугаоног облика,
спратности  П   и  постављен  је  као  слободностојећи  на  парцели.  Габарит  објеката
товилишта  2.  и 2.1.   је 42,6 x 15,4 м. Споља је омогућен директан улаз са четири
стране, вратима ширине 95 цм.  
Кота пода приземља је у ниву околног терена. Чиста висина приземља је од 3,5 м до 5,4
м. Објекти товилишта 2. и 2.1. лоцирани су на парцели тако да су својим положајем
оријентисани  у  правцу   југозапад-североисток.  Први  објекат  товилишта  типа  А  је
удаљен од границе парцеле према западу 20 м, а према северној граници парцеле 56 м.
Други објекат товилишта типа А је удаљен од границе парцеле према западу 148 м, а
према северној граници парцеле 60 м.
Конструкција објекта изведена је од система  АБ лукова „Т“ попречног пресека. Зидови
објекта су формирани од сендвич панела дебљине 5 цм. Као кровна облога постављен
је кровни  сендвич панел дебљине 5 цм. Темељи су израђени као АБ тракасти темељи,
под је формиран АБ плочом уз формирање канала за чишћење товилишта, дубине 74
цм. 
Прозори су израђени од алуминијума и двоструко су застакљени. Улазна и унутрашња
врата су израђена од алуминијума и термички су изолована.

Товилиште типа Б
Товилиште типа А је предвиђено да се изгради на два места на комплексу.
Товилиште је намењено за боравак и тов свиња од 25-100 кг. Објекат се састоји из једне
просторије у којој се налази 48 боксова за тов свиња. Објекат је правоугаоног облика,
спратности  П   и  постављен  је  као  слободностојећи  на  парцели.  Габарит  објеката
товилишта  типа Б је 42,6 x 12,0 м. Споља је омогућен директан улаз са четири стране,
вратима ширине 95 цм.  
Кота пода приземља је у ниву околног терена. Чиста висина приземља је од 4,0 м до 5,4
м. Објекти товилишта  типа Б лоцирани су на парцели тако да су својим положајем
оријентисани у правцу  југозапад-североисток.
Први објекат товилишта  типа Б  је  удаљен од границе парцеле према западу 16 м, а
према северној граници парцеле 21 м.
Други објекат товилишта типа Б  је  удаљен од границе парцеле према западу 143 м, а
према северној граници парцеле 23 м.
Конструкција објекта изведена је од система  АБ лукова „Т“ попречног пресека. Зидови
објекта су формирани од сендвич панела дебљине 5 цм. Као кровна облога постављен
је кровни  сендвич панел дебљине 5 цм. Темељи су израђени као АБ тракасти темељи,
под је формиран АБ плочом уз формирање канала за чишћење товилишта, дубине 74
цм. 
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Прозори су израђени од алуминијума и двоструко су застакљени. Улазна и унутрашња
врата су израђена од алуминијума и термички су изолована.

ИНФРАСТРУКТУРА

Снабдевање водом
На предметној  локацији  не  постоји  изграђен  систем  водоснабдевања  као  ни

систем за одвођење отпадних вода за који је надлежно ЈКП „Водовод и канализација
ЈП“ Инђија. 

За потребе фарме, санитарна и вода за противпожарну заштиту се обезбеђује
из сопственог бунара. За постизање потребног притиска у мрежи користе се пумпе и
хидрофори.

У оквиру комплекса фарме постоји изграђена мрежа противпожарне хидрантске
мреже. С обзиром на то да се два хидранта налазе на простору на ком се предвиђа
изградња нових објеката, неопходно их је изместити у складу са предлогом датим у
Урбанистичком пројекту. Измештање спољашњих противпожарних хидраната пратиће
и измештање цевовода хидрантске мреже.

Сакупљање и одвод атмосферске отпадне воде
Атмосферске воде са предметне парцеле није дозвољено упуштати у фекални колектор.
За одводњавање атмосферских вода које се прикупе са кровова објекта и уређених
интерних  саобраћајница није потребно градити посебне колекторе. Обзиром на то да
у  оквиру  производног  дела  комплекса  фарме  не  постоји  интензиван  саобраћај
моторних  возила,  нити  простор  за  паркирање,  ове  воде  се  могу  без  претходног
третмана испуштати у зелене површине у оквиру комплекса.

Канализација
За планиране објекте, с обзиром на њихову намену, није потребно извести водове за
фекалну канализацију.
Независно од фекалне канализације, из ових објеката потребно је извести водове за
прикупљање осоке који ће се извести до постојећих објеката за ретензију без којих
фарма ни до сада не би могла да функционише.

Нови Сад, децембар 2016. године
    Одговорни пројектант:

                                                           
     Игор Јелић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце: 300 Н095 09
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НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Укупна БРГП изграђена површина
Објекат Површина (м2)

Чекалиште 193,63
Прасилиште 760,00
Одгајалиште (доградња) 583,00 
Товилиште типа а (2 објекта) 2х655,58 
Товилиште типа б (2  објекта) 2х510,94

Укупно: 3870,53

Укупна НЕТО површина
Објекат Површина (м2)

Чекалиште 193,63
Прасилиште 760,00
Одгајалиште (доградња) 583,00 
Товилиште типа а (2 објекта) 2х655,58 
Товилиште типа б (2  објекта) 2х510,94

Укупно: 699,08

Индекси
Објекат Индекс заузетости (%) Индекс изграђености

Планирани објекти 23,75 0,24
Површина обухвата : 59228 м2 
Укупна површина парцела :  138646 м2 

Нови Сад, децембар 2016. године

 Одговорни пројектант:

     Игор Јелић, дипл. инж. арх. 
Број лиценце: 300 Н095 09
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У
ЉУКОВУ НА К. П. БР. 181/2, 181/3 И ДЕЛУ К. П. БР. 182 КО ЉУКОВО

V) ПРИЛОЗИ



OAe.bebe 3a yp6aHu3aM, KoMyHanHo-mam6eHe nocroee h saurfiry xhBorHe cpeA]4He OnlxrxHcKe ynpaBe OnunaHe 14Hblaja

PENYE'I14KA CP514JA

An BOJBOAI'iHA
ONUJThHA 14HRhJA ONUThHCKA YNPABA
O4e,rerue 3a yp6aH x3aM, KoMyHa.fl Ho-craM6eHe noc.noBe
il 3auTilry xuBoTHe cpeAl4He
spoj : 3 5-2-2 97 / 2016-tv -02

,Qarynn : 29.09.201"6. ro4n*a
t4H514JA

Ha ocnoay qaaHa 53. 3axona o nnaHilpaFby 14 il3rpaArbr ("Cnyx6eHr rnacHuK Peny6arxe Cp6uje" 6p.72/09,
8t/Og - hcnpaBKa, 64/LO - yC, 24/1L, I2L/I2, 42/t3-Opltyxa VC, 5O/13-OAnyxa VC, 98/I3-O4nyxa VC,
L32/t4 u L45/I41, flpaarnHrxa o caAplxl4Hl4 rr-r$opnnar4raje o roxaqr ju u o caApxhHr4 noxaqujcxe Ao3Bone
(,,Cn. rnacuuK PC", 6p. 3/L01, h q.flaHa L4. O4nyxe o Onulruscxoj ynpaera onuruHe Vln\nja (,,Cn. aucr
onurrilHa Cpenna" 6poi 25/08,23/09 u 3o/tt u ,,CA. nncr onurrHe ltul;nja" 6poj7 /L2,5/1.4 n 2/15), a y Be3h
3axreBa xojr je oBoM opraHy noAHeo ,,KHeg arpap" llOO 3eMvH. Vnhua Uapuue JeneHe 6poi 28, EaraiHilua,
sa R.n. tgtlt, tgtlz. L8Ll3. LgLl4 u LgZ cBe v KO nbvKo}o.4aje ce:

i I,|HOOPMAU]4JA O 4O!(Af{14JH
llaaxcxr'r AoKyMeHr Ha flpocropnr nnaH noApyvja noce6He HaMeHe Opyuxe rope Ao 2O2Z ro1nne
ocHoBy Kora ce re4aje ("Cn. nuct Afl Bojeo4raHe" 6poj 1,6/2004), r flpocropur,r n.naH onurrne 14nf raja
rxQoprvraqrja o noxaqr,rjr: ("Cn. nucr onurrHe Vlal1uja",6p.7 /LZI.

[ennxa, oAHocHo 3oHa y Van4onn y yceojeHr n.flaHcKr4 AoKyMeHr, flpocropxtr nlaH onurhxe l4xtlraja
xojoi ce npeAMerHe l,,Cn. nmct onuruHe Vxfuja" 6pq7ltzl KoHcraroBaHo je 4a ce napqene 6poj
napqete Hata3e: t8tl2. L8Ll3, L8Ll4 n t82 cee v KO tbvxoeo Hana3e y oKBr.tpy rpa[eerrcxor

3eMrbr,rura BaH rpaHhr4a rpa[eermcxor no4pyvja Hacerba.

Hamena napr4ena:

Yer4om y yceojeuu n.naHcK14 AoKyMeHr, llpocropxr nraH onurhxe hx[r,rja
(,,Cn. nncr onurrHe l4at1nja" 6poj7lt2l KoHcraroBaHo je 4a je napr4ena 6poj
l.Stlt RO /byxoeo eehrrvl AeroM norbonphBpeAHo 3eMrbrture, a MabhM
AenoM ce Hana3lt y oKBxpy rpal;earxcxor 3eMrbrura BaH rpaHrqa
rpa[eanxcxor no4pyvja Hacerba.

napl{ene 6poj L8tl2, t&tl3, tBLl4 u L82 n neo napuene 6poi tStlt cee v KO
/bvroeo cy rpafeeraHcKo 3eM/bt4rxre BaH rpaHrqe rpafeerncxor no4py,lja
Hace,rba - napqene cy HaMebeHe 3a pa4Hy noBpuJt4Hy - noxaquja 6poj 3.
Behr,r 4eo napqene 6pojLSL/L KO /byxoao je nonronprBpeAHo 3eMrbnUre.

14Hdopmaunia o noKauxitr 6poi 35-2-297 /20f6-N-02 rrnaqe 1 
^n 

1n



OAe/belbe 3a yp6aHh3aM, xoMyHanHo-craM6eHe noc.noBe r 3aurfiry )xilBorHe cpeAhHe OnurHHcHe ynpaBe OnurHHe hHhhia

npABhIA rpAEEtbA 3A PAAHE KOMnnEKCE
vcnosh xojr eaxe 3a paAHe KoMfl,fle*ce aaH rpafieeuHcKor noApyuja Hacerua cy:

) 3a H3rpaAlby y paAHHM KoMnneKcHMa o6aeesHa je rapa4a yp6axrcrrvKor nraHa u yp6axucrqqKor
npojexra 3a H3rpaAlby, y cKnaAy ca ycnoBuMa ra flpocropHor n.flaHa onuruue Vlalluja v vcnoBL4Ma
HaAne)+{H14x oplaHh3aqhia n iaenvx npe,4yeeha y vrajoj je ua4nexuocrr FbHXoBo h3AaBaFbe;

) BeIrqHHa napqene HaMelbeHe H3rpaAFbH npHBpeAHHx KalraqHrera mopa 6mu AoBo,rbHa Aa npr4Mt4 cBe
ca4pxaje xojn cy yc/loB/beHh KoHKperHhM rexHo,nourKt4M npoqecoM Kao h nparehe ca4pxaje, ys
o6es6efr,teaFbe Ao3Bo,rbeHor ilHAeKca 3ay3erocn4 napqenc h hHAeKca rsrpafeHocrr;

) noBpuJHHa rpaf . napqefle nnr,rH. l-000 m" uJl,rprxa ynr,rqHor sponra ruuu. 20 m;
) hHAeKc 3ay3erocrH rpal. nap4ene MaKc. 70%o, nugexc rsrpafeHocru naxc.2,L;
) 3a cBaKy tpaf , napqeay o6es6e4HTh RporhBnoxapHh nphnas MfiH, rx14pr4He 3,5 m;
) Ao3Bo/bena je usrpaAba: noc,noBHhx, npoil3BoAH14x t4 ccna1t4uuux o6jexara Kao fi 13fpaAFba y

xonrt6rHaqnjama: nocnoBHo-npoil3BoAHH o6jexar, noc.rloBHo-cK naAnuHV o6jexar, npoH3BoAHo-
cKn aAh u H t4 o6j e xar, nocn o B Ho-n po h3 BoAHo-cH AaAuuHV o6j e xar;

) Ha napllenil o6eg6eAhrh npocrop/o6jexar 3a cxnaAhurreFbe cilpoBilHa, penponnareprjana r roroBhx
npoil3BoAa;

> o6jexrr ce Mory ryaAvlrv xao c,no6o4Hocrojehu unu oljet:an y Hh3y a cBe y 3aBficHocrr oA rexHhr{Ko-
rexHonouJKor npol{eca npoh3BoA}be il 3aAoBo,rbaBaFba nponhcaHhx yc,noBa 3auJTHTe;

) y oKBhpy rpafeerucxe napL{ene Ao3Bo.rbeHa ,je rsrpa4rua nopoAhqHor crann6euor o6jexra, oAHocHo
noc.n oBH o-cram 6e Ho r o6je xra ca je4uonn crann6eH om je4u H r rlonn;

) y3 r.naBHe o6jexre Ao3Bo,rbeHa je H3rpa4Fba nonnohurx o6jexara: rapaxa, ocraBe/ Tr4ncKe
rpaHcQopMaropcKe craHhL{e, orpaAa, 6yaapn, BoAoHenponycue 6eroHcKe cenrhqKe jame (xao npena3Ho
peLue*e), r cn.

) cnparHocr o6jexara ce o4pefyje y cxnaAy ca rexHo/rourKr4M npoqecoM npoil3BoAFbe H MepaMa
6es6e4uocrr;

) y 3aBHcHocrH oA HaMeHe o6jexara npovgnra3n 14 FbhxoBa cnparHocr; o6jexrr,r cy cnparHocry: noc.rtoBHh:
fl, fl+l-, n+L+nK; npoH3BoAH14: fl, fl+1-, eBeHryanHo il Br4ure aKo ro 3axreBa rexHo.nouK14 npoqec
npoH3BoAFbe; cKna4nwH/.i fl, 11+f1x, eBeHryanHo v BVue aKo ro 3axreBa rexHo.nouKH npo4ec
npoh3Bo4Fbe;; nonnohHtt: 11; rsrpa4]ta nopoAr4quor crann6egor o6jexra Ao3Bo.rbeHa je anaxcrnnalue
cnparHocrl4 ll+1-; ea cBe Bpcre o6jexara Ao3Bo,rbeHa je nerpa4rua no4pynncxe/cyrepeHcKe eraxe aKo He
nocroje cMerFbe feorexHhrtKe h xhAporexHt4rlKe nphpoAe;

I o6aaesHa je nprnneHa 3a[Jrt4rHhx pacrojarua o6jexara h npeAy3r4MaFbe Mepa 3aurrre xhBorHe cpeAyHe
y cKnaAy ca 3aKoHcKoM perynarrBoM;

r o6jexru Mory Aa ce rpaAe xao cno6o4uocrojehra ny Hvlsy (y oxarpy naprlene);
) h3rpaAFba o6jexara y HH3y (ruefyco6Ha yAa,rbeHocr o6jexara je 0,0 m, rj. sa urpruy gunerc4uje) nnoxe

ce Ao38O/lHTh aKo ro rexHonouKh npoLlec npoH3BoAFbe 3axreBa H aKo cy 3aAoBo,rbeHH yc,rlOBh
n poTfi Bnox{a pHe 3a ulTilTe;

wrefyco6nr pa3MaK cao6o4uocrojehrax o6jexara je nrH, no.noBfiHa BHcHHe BHUer o6jexra c rhM Aa
uefyco6Hra pa3MaK He Moxe 6vtn taartn og4,O m;
Ha rpafeauHcxoj nap4enn o6es6e4rru napKhpaFbe reperHhx r nyrHhLtKHX Bo3r,na n 6nr\uxana, Kao h
norpe6aH MaHH nynarrBHh npocrop;
BHCHHa orpaAe xojom ce orpaf yje paAHh KoMn,neKc He Mox(e 6utv anua o4h=2,2 m;
orpaAa Ha perynalt,Hoaoi nnuvju h orpaAa Ha yrny raopa 6wu rpaHcnapeHrHa oAHocHo xonn6uHaqrja
3hAaHe h rpaHcnapeHrHe orpaAe; 6ounn H 3aAFbr4 Aeo ofpaAe Mox(e Aa ce orpafyje rpaHcnapeHrHoM
orpaAoM, xonn6rHar4rja 3hAaHe H rpaHcnapeHrHe otpaAe r 3ilAaHoM ofpaAoM Ao MaKc, BvlcvHe;
orpaAa, cry6osr orpaAe r xanrje rvropajy 6uru na rpaf earncxoj napr4enra xoja ce orpafyje;
oA cyceAHor no,rbonpHBpeAHOr 3eM.rbHUra orpaAa ce Mopa o4nnahr Ha M]4H. 0,5 m.

n PAB HrlA rPATrEl-bA HA n OrbO n PH B PEAHO M 3EMrbH Ury
Ha ocuoey 3axoua o no.rbonphBpeAH, paAh orryBaFba pacnonoxhBor no,bonphBpeAHof 3eM,rbh[.ura, norpe6uo je 4a
ce AoHocy norbonphBpeAHe ocHoBe 3auJTHTe, ypefeHra r xopruherua no,rbonpilBpeAHor 3eM,rbr4ura Kao n.naHcKh
AoKyMeHT' lloruonpuapeAHa ocHoBa ce AoHocr y cHnaAy ca npocropHuttr n yp6anncrhrtH14M nraHoBhMa 14 oBh
AoKyMeHrr tuopajy 6rrlr nnefyco6uo ycarnaueHh" V cxra4y ca cMepHhqaMa 3a ypeferoe h h3fpaAFby
no,rbonphBpeAHor 3eM/brura, AarilM flpocropnrnn n,naHoM on[.urhHe V1a\rtja, cKynlurfiHa je4rurqe roKa,nHe
caMoynpaBe AoHoct4 no,rbonpilBpeAHe ocHoBe paAH oqyBaFba pacno.noxhBor no,rbonphBpeAHof 3eM,rbHuJTa, no
n perxoAHo n p r 6a arueHo M M h tu.rbe Fby M r H r cra pcraa.
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Bo4ehr paqyHa o

O4eterue:a yp6aHh3aM, KoMyHanHo-ctau6eHe nocnoBe r 3aurl4ry )K14BorHe cpeAHHe Onurl4HcKe ynpaBe OnuJrHHe 14Hbxja

- o6jexrn 3a norpe6e norbonpHBpeAHor AoMahhHcrBa;
ocHoBH14M nphHl-lhnilMa - no/bonp,rBpeAHh paAHH KoMnneKch ca o6jexrrnna aa norpe6e nprMapHe
3arrrrrre no'rbonprBpeAHor norbonpnBpeAHe npor3Bo4lbe, aa norpe6e cKnaAnureba n npepa4e

no/bonprBpeAHhx npot43BoAa;

- o6jexru 3a eKcnnoa'rar4rajy nnrateparHrx chpoBhHa;
- cao6pahajrr, BOAonpHBpeflH,r, KOMyHanHlr,

reneKoMyHHKaqt,toHt4 o6jexrr ra ranQpacrpyKrypa
fl pocropxrm nnaHoM onturrHe Vntyja;

- o6jexrra ea norpe6e nphBpeAe, ryph3Ma, pexpear4rje A Apyro, y cxflaAy ca

fl pocropu u ru nraHorvr on urlt He l{u\nja.

V qnruy 3alxrilTe no.rbonpnBpeAHor 3eM,rb[[xra oA urerHor 4ejcraa epoar,rja h3a3BaHe BerpoM (eolcxa
eposr,rja), npranneruyjy ce nporhBepo3r4oHe nnepe xoje o6yxaarajy cabeFbe BillxefoAt4lul-bhx ApBeHacrltx
6umaua vnv no1n3au'e n rajerue 3alxl4rHhx nojaceaa y BVAy no,rbo3au.ln4rnrx nojaceea.

3aurrrur nojacear y BklAy Berpo3aurilrHvtx v1 no.rbo3aulrhrHrx nojaceea je norpe6uo $opnnrparil y oKBhpy
cao6pahajxe 14 BoAonphBpeAHe raHQpacrpyxrype h no.rbonprBpeAHor 3eM,rbilura Ha oxo 2Yo noBptxhHe
repnroprje Onurrue.

flpojexruorvr AoKyMeHraLlajonn je norpe6no oApeAhn4 onrhMa,nHe uhphHe r rr4noBe 3aurrrHt4x nojaceaa,
mefyco6Ha pacrojarua h KoHKperan ra6op Bpcra, y cKnaAy ca yc,noBt4Ma craHrlura, flpenopyvyjy ce
BhulepeAHh axypH14 nojacear Ha Hajyrpoxenrjrnn 4eonrrlanna. florpe6no je oLleHilfl4 eKoHoMcKy
onpaBAaHocr noAh3aFba nojaceea xojn 6u 6unn ua no,rbonpilBpeAHoM 3eM,rbnury nnv aan nvtuvtja nyrHor
n ojaca.

f'lpocropr, o6jexla r nocrpojerua xoja cnyx{e 3a eKcn.noararlrajy nnnHepanHt4x c14poBilHa (uruyuax, necaK,
noA3eMHe I reorepManHe BoAe, Haora, rac) nnaHlrpajy ce na ocHoBy peueFba HaAnexHor noxpajrHcxor
ceKperephJara 3a eHeprertlKy 14 MhHepa,nHe chpoBhHe. Cae axrheHocTt4 Ha eKcnnoaral{ujn tanuepannux
chpoBhHa cy Ao3Bo,rbeHe Ha qenoM npocropy onlurrlHe Vlnfnja.
Vxonrxo ce nnaHhpaHil npocrop 3a eKcn,floararlr,rjy nnranepanHhx ct4poBtaHa Hana3n Ha no,rbonphBpeAHoM
3eM.rbhlIJTy, o4o6perue sa eKcnnoaraLlhjy ce mopa npu6aevru v oA HaAnelKHor MhHt4crapcrBa 3a
no,rbonphBpeAy.

3eM,rbiluTa Ha

norbonpl,tBpeAHoM
3eMrbhury ce Mory
rpaAnrui

1. tlPABllnA I-PATIEl-bA

3A OSJEKTE 3A NOTP€EE

no/bonPhBPEAHor
AOMAhI4HCTBA -
CMAIUE

3a norpe6e
no,rbon PhBPeAHor

4omahrucraa, Ha ca,nauJy,

Ao3Bo,rbeHa je rsrpa4rua :

eHepreTcKh,
y cKnaAy ca

Ycnoeu 3a rr3rpaAFby HoBr4x caltaua (caaaua y Qynnrlr,rjn no/bonprBpepHe
npor43Bo*be), xao t,t 3a peKoHcrpy+tqrjy nocrojehnx, ofll{ocHo ycnoa}i 3a

rcrpaAFby h pe,KoHcrpyxqhjy o6jexara sa norpe6e no/bonpHBpeAHor
gonahu*craa, negasahe ce Ha oc*oBy flpocroplor n.naHa onlurl4H€ V1u\uja vt

ycroBa 3a 3allJrilry xilBorHe cpe4hH€. flpocropnnx orpaHhqe$a y cMilcny
Ma{chManHe s€rlr4qrHe noBplxhHe napqene 3a ca.nau uenna. l{o4 nocrojehnx
caraua, aKo 3aAoBo;baeajy ycnose sa ypeferu€ h h3rpaAFby ra [lpocropnor
nna H a on ulr nne Vu\n1a, Ao3 Bo,rba Ba ce n ocrojeha na p qen a r;rja.

- nopoAl,ir{nor crann6esor o6jexra,
- nonnohuor o6jexra ya cram6eura o6jexar (rapaxa 3a nyrHhrlKo Bo3ttno,

ocraBa xpaHe 3a concrBeHe norpe6e, cyruHt4Lla, nylxHt4L{a, noApyM, orpaAa,
BOAOHenpOnyCHa Cr3nrilqxa janna r cl.),

- eKoHoMcxor o6jexra (ctaxneHrx, crorlHa craja, fy6pralrlTe, no.rbcKn wc v1

cn.),

- nonnohuor o6jexra y3 eKoHoMcxr o6jexar (nnaraqrn xpaHe 3a xhBol,lFbe,
MaraLlH H no,rbon ph BpeAH hx n poil3BoAa, utyna sa cnneulraj no,rbon ph BpeAHe
mexunsaqrj e u cn.\,

- noc.noBHor o6jexra (o6jexar 3a xpaHy, nrhe n ciueuraj sa norpe6e
opraHta30Ba]ba rypt4cn4r.tKe noHyAe Ha caltauy, caMo aKo nocrojn v
no,bonphBpeAHa npoh3BoAFba Ha calaruy),

- o6jexara/noapLurua 3a cnopr r,r pexpearlujy (aa concraeue norpe6e nnn 3a

norpe6e opraHh3oBaFba rypt4cn4qKe noHyAe, caMo aKo nocrojr v
no/bonprBpeAHa npoLt3BoAFba Ha canauy),



OAe/beFbe 3a yp6aHx3aM, KoMyHanHo-craM6eHe nocroBe Li 3aur|4ry r{rBorHe cpeArHe Onur/Hcke ynpaBe OnurilHe hHbHja

- cKnaAhluHor o6jexra (o6jexar 3a cK,4eAhrureFbe no,ibonphBpeAHhx
npoh3BoAa 3a concrBeHe norpe6e: noapha, eoha, xrraphl{a, npoh3BoAa
)Kt4BOThFbCKOr nOpexaa r cn,),

y3 o6es6ef r,teame caHhrapHo-BerephHapcKhx, xrrrjeHcxo-TexHilrtKt4x,
eKorouJKhx, nporilBnolHapHHX n Apyn4x ycnoBa v v3 HeonxoAHy
hHQpacrpyKrypHy onpeM.rbeHocr napl{ere, hsrpa4+a o6jexara ea norpe6e
no/bonpHBpeAHor AoMahhHcrBa-canauJa AoBBo.rbeHa je camo axo nocrojr
H3fpaDeH nopoAl4tlHt4 craM6eHr o6jexar vrv alo ce rpaH{e yctoBr4 3a FberoBy

h3rpaAFby. Hrje 4oaeo.rbeHa h3rpagrua cram6eHor o6jexra 6es h3fpaAFbe
o6jexara sa norpe6e no/bonphBpeAHe npoh3BoAFbe.

Mrurruansa BenhquHa napqene 3a h3rpaAFby HoBof caraua je 5000 m2.

Caaau: r'topa6ntu MhH. KoMyHa.nHo onpeM/beHt nphcrynHr nyr/ caHhrapHa BoAa 143 jaeHor BoAoBoAa hnr
concrBeHor 6yHapa, BoAoHenponycHa cenrilqxa jaiua, o6ea6efeHo cHa64eaarue eneKTpt4rtHon eHeprrjon,

llpaarra rpalerua sa

nopoAr,rqHh cram6esu
o6jexar:

[lpaerra rpaf erua sa

nonnohrr,r o6jexar ys

ctam6eur o6jexar:

llpaerra rpalerua ea

eKoHoMcKe o6jexre:

[lpaenna rpalerua ea

nomohHr,r o6jexar ya

eKoHoMcK14 o6jexar:

I Hnje Ao3Bo,rbeHa h3rpaAFba nopoAhqHor cram6euor o6jexra 6ea ycloaa sa
H3rpa4Fby eKoHoMcKor o6jexra y QyHxqnjn no,rbonphBpeAHe npoh3Bo4roe (axo rcrr
He nocroje Ha napqerr).

r floseorueHa je narpa4+a canro je4uor nopoAHLtHof craru6eror o6jexra,
r Maxc!4nnalaH ra6aprr cram6elor o6jexra y ocHoBr je 200 m', MaKc, cnparHocr

o6jexara je 11+11x, ca moryhHor.uhy raerpa4roe noApyMa, yKo.nhKo ro xl4AponouKh
yc/roBh 4oeeoruaeajy, Mt4H. yAa,rbeHocr crann6esor o6jexra oA cyceAHe naprlene je
5,0 m, o4 arapcxor nyra 5,0 m a oA jaenor nyra y cKnaAy ca 3axoHom o jaenntr
RyTeBhMa.

r ,Qosaoruera je rarpa4rua cre4ehnx nomohHrx o6jexara ys craru6eHr o6jexar:
rapaxa 3a nyrHr4qKo Bo3hno, ocraBa xpaHe 3a concrBeHe notpe6e, cyulHrlqa/
nyuHt4qa/ noApyMh, orpaAe, BoAoHenponycHe cenrhLtKe janae r cl.

r Hrje Ao3Bo,rbeHa [3rpaAFba nonnohsor o6jexra ya cram6eHr o6jexar 6ea ycloea aa

h3rpaAFby nopoAhqHor crann6esor o6jexra (axo rcru He nocrojr xa napqeara).

r floaaorueua je rsrpa4rua Bhue nomohHrx o6jexara ys crann6eHr o6jexar, y cKnaAy
ca norpe6ama no/bonprBpeAHor 4omah nxcraa.

> Maxc, cnparHocr nonohHor o6jexra ya cran6enr o6jexar je fl,,[oaeoruer.ra je
h3rpaAFba gace6xor o6jexra-no4pyua, xojr,r nnoxe 6nrr yKoraH hnh nonyyKonaH,
yxonhKo ro xHAponoulKAycnoBz 4osaoruaeajy. MrH, y4arueHocr nonnohHor o6jexra
oA nopoAur{Hor cram6enor o6jexra I cyceAHe napllene je 5,0 m. [lapqere ce Mory
orpaDhBant rpaHcnapeHTHoM orpaAoM BHchHe MaKc, Ao 2,2 m, Orpapa u cry6oer
ofpaAe ce nocraeruajy Ha yAa/beHocrh oA MrH, 1,0 m o4 naelHe nnHrje, h3y3erHo h

maruoj, yKonHKo ce npr6aen car.nacHocr cyceAa.

> Bo4ouenponycHa 6eroHcxa cenrhqKa jama rpa4ra ce Ha MhH, 3,0 m o,q cenx o6jexara
H oA fpaHhqe cyceAHe napqene,

> floaeorueua je rsrpa4rua cre4ehrx eHoHoMcKhx o6jexara: craje, fy6praura, no,bcKh
wc, craK/leHhLlh, nnacreHt\nt o6jexrr HaMeFbeHh parapcxoj, noeprapcxoj,
eohapcxo-enrorpa4apcxoj, pr6ruavxoj, crovapcxoj h ocra,nhM Bt4AoBhMa

no/bonphBpeAHe npor3BoArue (Hanp, rajerue: nylHeBa, neqypaKa, qeeha ra cn.).

> Hrje Ao3Bo,rbeHa M3fpaAFba eKoHoMcKor o6jexra 6es ycroea 3a h3rpaAFby
nopoAHqHor cram6eHor o6jexra (axo rcrr He nocrojr na napr-1enn).

r ,[oseorueHa je rarpa4rua BHUe eKoHoMcxt4x o6jexara, y cKraAy ca norpe6ama
no/bonphBpeAuor 4omahnHcrea. Maxchn a,nHa cnparHocr eKoHoMcKor o6jexra je
fl+Fx, MnHrmanHa yAa/beHocr exoHoMcxor o6jexra oA nopoAr4r{HoT crann6eHor,
oAHocHo noc,rtoBHor o6jexra je 20,0 m/ a oA cyceAHe napL{ene mrl. y4arueHocr je
L0,0 m. Mru. y4arueHocr eKoHoMcKor o6jexra: craje, fy6prura, no,rbcKor wc oA
oyHapa Je z5,u m.

r ,{oaeorueHa je rarpa4roa cne4ehrx nonohnrx o6jexara y3 eKoHoMcKra o6jexar:
MaraqHH xpaHe 3a xHBoTHFbe, MaraL{hH no/bonphBpeAHhx npoh3BoAa, uyna 3a

ciueuraj no/bonphBpeAHe MexHH3aLlnje n cn. ,{oeaorueta je raarpa4rua euue
nonnohHrx o6jexara, y cKnaAy ca norpe6ama no,bonphBpeAHof 4onnahrHcrea.
MaxcrmarHa cnparHocr nomohlor o6jexra je fl+11x, MrurmalHa yAa,.beHocr

nomohuor o6jexra oA nopo4t4r{Hor cram6esor o6jexra je 6,0 m a oA cyceAHe
napLlene MhHhMarHa y4arueuocr je 5,0 m,
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llpaerra rpaferoa ra
noc,noBHt4 o6jexar:

flpaer.na rpaf ersa aa

o6jexre/noapuIHe 3a cnopr
il peKpeaL{hJy:

llpaanaa rpaferua sa

cKnaAr4uHe o6jexre:

l'loruon pr apeAH h paAH H

KOMn,neKC MOpa 6rTh
KOMyHan HO OnpeM,fbeH ca

M14HhMyM:

norbonplrBpeAHor paAHor
KOMnneKCa Ao3BOJbeHa je
lr3rpaflrba:

2. fiPABHIIA |PATTEISA hs6op no!(aqlfje sa h3rpaArby rtorbonphepeAnor paAmor r{omn/rexca (ca
3A flO/bOfiPHBPEAHE o6jexrr,rnna sa norpe6e npHMapHe no,rborpyBpeAHe npor3BoAr.b€, sa norpe6e
PAAHE KOM|IIEKCE cxaaArureFba H npepaAe no.rbonphBpeAHrx nponaeop,a) rpe6a naapurrN

HaKoH nornyHe aHany3e nphpoAHt4x oprnnKa (perue$a, neAo,rtolut{hx,
reololuxr4x, MereoponouKAx $ xnqporolllt+l4x KapaKTepficrrKa), Kao v &pyrrlx
ycroBa (6nuznua n nnoryhxocr npHK/byqeFba Ha jaeur nyr J4 ocrany
rH$pacrpyxrypy, ynaqaj Ha oKpyxeFbe h xhBorHy cpe4rary ra 4p).

Taxof e, npn rs6opy noxaqnje 3a h3rpaAFby HeonxoAHo je eo4nrn paqyHa o KBanhrery 3eM.rbl4ura I rAe roA
je ro nnoryhe o6jexre no\ttparv Ha 3eM,rbillurutta cna6vtjux 60H],trerHhx KapaKreph crvla.

flapqene ce Mory orpaf nearr rpaHcnapeHrHoM orpaAoM, Bt4chHe MaKc. Ao 2,2m. Orpa4a n cty|oau ofpa4e
ce nocraB.bajy na y4arueHocrh oA Ml,tHt4MyM 1,0 m o4 metlHe nnlnje.

O4eruete:a yp6aHx3aM, HoMyHarHo-ctat\n6ene nocroae il 3aurilry xkBorHe cpeArHe OnurhHcxe ynpaBe OnurilHe hHbuja

r floaeorueua je rsrpa4ua cne4ehrx noc,[oBHl4x o6jexara: o6jexrr 3a npyx(aFbe
ycnyfa xpaHe, nnha v cnneu:raja, aa norpe6e optaHr43oBaFba ryphcrr4qKe noHyAe Ha

ca,|lauy, caMo aKo nocroj14 h no.rbonprBpeAHa npoh3BoAFba Ha canauy.
> ,{ossorueua je rarpa4rua caMo je4nor noc.rloBHor o6jexra. MaxcnnnanHa cnparHocr

noc,noBHor o6jerra je fl+L+11x. MuH. y4arueuocr noc,noBHor o6jexra oA nopoAt4rlHor
crann6eHor o6jexra h oA rpaHilL{e cyceAHe napL{ene je 5,0 m, a oA eKoHoMcKof
o6jexra MrH, yAa.rbeHocr je 20,0 m.

> .QoseorueHa je rasrpa4roa o6jexra/noepuhHa 3a cnopr h peKpeaqhJy 3a concrBeHe
norpe6e viv 3a norpe6e opraHr43oBaFba ryphcrr4qKe noHyAe, caMo aKo noctoju tt

no.rbonphBpeAHa npoh3BoAFba Ha canauy.
r MaxcnmarHa cnparHocr o6jexra je ll. MnH. yAa.rbeHocr o6jexra/noapur4He oA

nopoAhrrHor cram6euor o6jexra h oA rpaHhLle cyceAHe napqene je 5,0 m a o4
eKoHoMcKor o6jexra MhHhMa,tHa y4a,rueHocr je 20,0 m.

> ,{oaeorueHa je narpa4rua o6jexara 3a cKnaAuureFbe no.rbonphBpeAHhx npoh3BoAa
3a concrBeHe norpe6e: noepha, eoha, xnlapilLla, npoh3BoAa H{hBol4lbcKof
nopexna u cr. floseorueua je narpa4rsa sace6Hor o6jexra-no4pyn nraha, xojn nnoxe
6nrn noryyxonal nnv yKonaH, yKonhKo ro xhAponouKtAycnoll 4oaeoruaaajy.

> MaxcrmalHa cnparHocr o6jexra je l1+flx, oAHocHo y 3aBr4cHocl4 o4 yceojeHor
TexHo,rtoUl Kor nocTyn Ka cKnaAh uTeFba.

> MnHrnnarHa yAa/beHocr o6jexra oA nopoAt4'lHor cram6enor o6jexra h oA rpaHhlle
cyceAHe napllene je 5,0 m.

) CTaK,neHilKa h n,naCTeHhKa,

> o6jexara sa rajeroe neqypaKa,

) pH6FbaKa,

> Qapnnr - o6jexara 3a y3roj xrlBorhFba (xrerHe, crrne/xpynHe croKe,
nyr(eBa v Ap.),

) KoMn,neKca 3a nphMapHy npepaAy v cK/l.aAVUJreFbe no,rbonpilBpeAHrlx
n poh3BoAa (cunocu, x,naAlbaqe, xnau r qe),

) MaUhHCKhX napKOBa.

) nphcTynHhM nyTeM lxl4pilHe MHH. 3,5 m,
) yHyrpaurornncao6pahajunqama,
) caHhTapHoM t4 BoAoM sa norpe6e npoh3BoAFbe,

) yHyTpaU|-bOM KaHa,n[43a1{iloHOMMpeH{OM,

r €.fleKTphvuonneHeprrjom.

Vcnoeh 3a h3rpaAlby HoEHx norbonphBpeAHhx paAfl-tHx KoMnnexca, Kao h 3a peKoHcrpyKqrajy nocrojehrax,
oAHocHo ycnoB,l 3a h3rpaAlby o6jeKara 3a norpe6e norbonpHBpeAHe npoH3BoAlbe, ra4aaahe ce xa
ocHoBy yp6arrcrrvxor npojexra rspafeuor Ha ocHoBy cMepHhLla rs fipocropnor nnaHa onurrHe Vln\nja,
ya npr6aaruaFbe ycnoBa

il3Aa BaFbe.

3a norpe6e

HaAneH{Hhx opraHh3aqh ja u jaannx npe4yseha y vrjoj je na4.nexuocr!4 Fbr4xoBo

14u4exc 3ay3erocrh napqene je uaxc, 40% (ca cao6pahajnrrlarvra nnaxc. 70%).
V oxerpy KoMnneKca HeonxoAHo je o6es6e4r,rru MVH.30% ose,neFbeHe noBpturHe.



1. Craxnenrqr r
nnacTeHHqH

O4enerue:a yp6aHh3aM, koMyHanHo-cran6ese noc/ro8e h 3aurilry xHBorHe cpeAhHe OnurilHcxe ynpaee Onulrtte !,1tlrja

Y 4umy no6o/butaFba no/bonphBpeAHe npok3BoAFbe Ha no/bonphBpeAHoM
3eM,rbhuJry je Ao3BofteHa h3f pa4Fba knv nocraB,rbarue craKreHhKa h

n,flacTeHhHa,

Mttt-mmaaua yAalbeHocr oBaKBilx o6jexara o4 mef urx nnnvtjaje nnrH, 5,0 m.
flapqele ce Mory orpaf raarr rpaHcnapeHrHoM orpaAoM Bl4chHe MaKchMa,nHo
2,2 m. Orpa4a u uy6oeu otpaAe ce nocraB,rbajy Ha y4arueHocrh oA MrHhMyM
1-,0 m o4 nnef ue anuuje.

2' Komnnexcl ra rajeroe l4arpa4rua oerx o6jexara je nnoryha Ha MaFbe KBa,lilrerHoM 3eM/bhrury, y cKnaAy ca HopMaMa
neqypaKa h nyxeBa h npaBhnHt,tLt,hnaa xoju pefynhuy oay o6nacr.

Ma xcrnnansr creneH 3ay3eroct n nap4ene je 7 O%.

3. Pn6roaqn

MttHrmalua yAa,rbeHocr o6jexara oA cyceAHhx napqena je 10,0 m.
MaKchMa,rrHa cnparHocr o6jexara je [l+flx, ca h3fpaAFboM noApyMa, yxo,rlHKo ro
xfi Aponou K14 y c/'o3vl AO3BO/baBajy,
napLlene ce Mofy orpalraaair rpaHcnapeHrHoM orpaAoM BhchHe nnaxctmalHo 2,2 m,
Kounnexc, ruopa 6rrr MhHhMarHo KoMyHa,nHo onpeM,rbeH: nphcrynHh nyr, caHilTapHa BoAa,
e,neKTpoilHcTanaqhje, BoAoHenponycHa cenThqKa laMa h Ap.

ha6op noxaqrje ea r:rpa4roy pra6ruara Bpu.rhrh HaKoH nperxoAHHX aHa,4h3a pacnonolghBr4x
RorhrrhHa h KBa.flhrera eo4e, xoja he ce xoprcrrrh 3a nyFbeFbe pr6rsaxa. tpaur,rrle pn6ruaxa
mopajy 6rrn o6enexeHe BHA,TbHBhM o6elexjrrua. flpnnnxorrn k3rpaAbe o4aojrarn oKHa no
KaTerophJaMa y cKnaAy ca TexHo,0orhJoM npoh3BoAFbe: MnaAhq|baKe, ToBh,rthuTa h

3hMoBHrHe. V cacraay pn6naxa mopajy 4a nocroje ynr4}Ho-t43l:|t4suu o61env,, ycraBe,
aeparoph, xpanu46eue nrarQopue v1 Hactnr' xojr cnpevaaajy npo4op cno/bH!,ix BoAa V

KoMn/reKc pr6rsana. V oxanpy rexHhqKof Ae,na Heonxo4no je o6es6e4r,rrra noce6uy
npocroprjy 3a BerepilHapcKe nperneAe u AHeBHo npaherue 3ApaBcrBeHor craFba h nphpacra
nonyraqnje. MilHhMa,rtHa yAa/beHocr o6jexara oA cyceAHhx napLlena je 3,0 m a MaKchMa,rlHa
cnparuocrje fl+flx,

Oaprna je pagxn KoMnreKc ca o6jexrhMa t,r npocropoM 3a AplKaFbe r yaroj
)KHBOTHIba: KOnhTapa/ naRXapa, I{hBhHe h KyHhha/ nyH{eBa r 4p. Koun.nexc

Qapivre tpaAlrvl y cxnaAy ca oBilM llnauom n flpaeunnnKoM o BerephHapcHo-
caHhrapHHM ycnoBhMa o6jexara 3a y3roj fi ApH{aFbe KoRhrapa, nanKapa,
)t<t4BnHe r xytrha,

4. Oapme

V4aruexocr Qaprun oA rpafearHcxor no4pyvja Hace.rba, cnoprcKo-peKpearilBHt4x t/1 Apyrux jaaurx
KoMn.neKca, xao r nnefyco6na y4aneHocr oapMil Ha KojhMa ce ysrajajy hcre, oAHocHo pa3n[r.{hre Bpcre
)Kt4BOTtf Fba, mopa 6rrn y cH/laAy ca 3aKoHHMa n npaBvlnH4\rma xojr perynhuly oay o6nacr,
oan o6jexrlt Mopajy ce nollhparh Ha KoMnaKrHoM u go6po olleAl4roM 3eM/bhtury, no nnoryhcray cna6raje
6osrrerHe K.nace.

Benuurxy napqene 4e$rrrcarr y cxnaAy ca KanaL{hreroM t,r BpcroM npoh3BoAFbe, c rvM Aa ce Mopa
o6es6e4rru AoBo,rbHo npocrpaH xpyr Qapiue, xojr,t he onnoryhrrr noBe3aHocr cerx QyltxqraoHa.flHt4x AenoBa.
V oxerpy Qapme rpe6a Qopnnnparn ABa oABojeHa 6loxa - rexHrqxh H npoh3BoAHh, TexHilvxn 6nox
noApa3yMeBa H3rpaAFby: o6jexara 3a cMeluraj paAHhKa, cKnaAilura xpaHe, KapaHrhHcKe npocropnje,
MaluhHcKl4 Aeo, npocropilje 3a BeTephHapcKe npefneAe, MVH?I KnaHhqy 3a nphHyAHa H,naFba h c,n.

Heonxo4Ho je o6es6egrrr noce6aH npocrop 3a yHhr.lraBatbe knv oAnaraFbe WvlHynvx xhBorrFba. y
npoh3BoAHoM Aeny Ha.na3e ce o6jexrn sa ysroj )KhBoil4Fba, xojr nnopajy 6rrr no4erueHh no xareroprjama -

3a nphnnoAHe xhBorytFbe, 3a y3roj noAMnarKa h 3a roB,

Maxcltmansa cnparHocr o6jexara y KoMn/texcy je n+nK, MaKchMa.nHa cnparHocr o6jexara sa yaroj
xr4BorhFba r nonnohurx o6jexara je npraemrue - 11,

MrpluruanHa yAarbeHocr oSjexara 3a y3foj xhBol4Fba oA rpaHhLle cyceAHe napllene je 3,0 m.
Cer o6jexrr HaMeFbeHh ApxaFby ra yerojy croxe mopajy 6wt't npojexroaanu r rpaf enr npeMa HopMarhBrMa
v craHAapAVMa 3a h3rpaAFby oBe BpcTe o6jeKaTa h KoHKpeTHe BpcTe xilBofl4ba, y3 nphMeHy caHhrapHo-
BeTeprHapcKvlx, xvtnje{cKo-TexHhrrK14x, eHo,nouK14x, npoThBnoxapHvlx t Apyrhx ycnoBa, flpocrop sa
oAnafaFbe crajcKor fy6pnea Mopa 6hrri cMeurreH, oAHocHo rsrpafeu raKo Aa ce cnpeLth sarafne.arse
oKo.flHHe, Hacynpor npaBLly r.naBHhx BerpoBa h Mopa Aa 6yAe yAa/beH MhHilManHo 50,0 m og o6jexara sa

x{h Bort4 Fbe.

Vuyrpaurrue cao6pahajurqe rpe6a tpailArvl raKo Aa ce o6e36eAfi KpyN{Hh rox cao6pahaja (unctu v nprbaBv,
nyrear). flyrear KojH ce Kop14cre 3a AoBo3 )r{14Bor!4Fba, xpaHe 3a xHBorhFbe, qvcrt x npocrhpKt4 t4 oRpeMe He

ctuejy 4a ce yxpLurajy ca nyreBhMa xojr ce Kop14cre 3a oABo3 crajcKor fy6praa, ornaAHhx BoAa h.fleuieBa
}KH BOTh FbA.

.To^sa 6 
^n 
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OAe.rbe[be 3a yp6aHl43aM, xoMyHanHo-craM6eHe nocnoBe x 3aurhry ]K]4BorHe cpeAfiHe OnurilHcKe ynpaBe onulrl4He hHtJilja

lfosesnsarbe Qaprvrr,r ca MpexoM jaenrx cao6pahajnr,rqa o6es6e4nrv npvcrynHilM nyreM o4roeapajyhe
LllnpIHe r rsrpaf enrM oA t]Bpcror nnareprjara, Ha ynacxy y KoMnneKc u3i|pah4rvl4earHQex4roHy 6apr,rjepy
MhHhMa/tHe Ay)KhHe 5,0 m r uilphHe MHHhMa.nHo 3,0 m.

Vnaa y Qapmy nnopa 6rrr noA HaA3opotu Ha xojenn ce o6aaegro BoAr eBhAeHrlraja o ynacKy n nsnacty r,.yAV,
xl4Borr4Fba v Bo3nna t43 Kpyra $aprue. Kpyr $aprvre taopa 6mvt orpafen orpa4oM, xoja cnpevaea
HeKOHTpOIrCaHh yna3aK rb-yAV v x14BoTl4Fba,

5. Konnnnexcr sa flopeg 4e$nHrcaurx paAHilx 3oHa, ruoryha je il3fpaAFba r o6jexara
nphMapHy npepaAy n HaMelbeHilx npepaAh n QruarHoj o6papn no,bonprBpe4Hrx npoil3BoAa Ha

cKnaAhuJrelbe 3eM.rbillxry Vl il shule 6oHrrerue K.flace, paAh rpynilcarua o6jexara, oAHocHo
norbonphBpeAHhx KoMn,neKca xojr y norneAy npocropa, cao6pahaja, rauSpacrpyKrype ilnil paAHor
npo[3BoAa npoqeca, Mory noreHllrjaruo Aa yrpo3e craFbe xilBorHe cpeAhHe y Hace,rbhMa.

OpraHreaqrja oaaxarx o6jexara nnoryha je r Ha nocrojehenn rsrpafexonn
3eM,rbhury KoJe ce Kopvrcn4 Kao no,rbonphBpeAHa exoHomrja unn Sapr,tra, a y
cKnaAy ca npon14chMa r HopMaMa xojr 4e$raxruy o4pef eHy AenarHocr.
O6jexrr HaMelbeHil npepaAil ra QrananHoj o6pa4n no.rbonphBpeAHilx
npor3BoAa Mory ce tpa4nrn h y3 no.rbonprBpeAHe o6jexre, xaxo 6r ce

3aoKpyH{ho npoh3BoAH14 4hKnyc, y cKnaAy ca nponhchMa h HopMaMa.

HoeoQoprunpaHh KoMnneKc npepa4e ra QranaaHe o6pa4e no/bonpt4Bpe4Hhx npoh3BoAa Mopa ilMarh
AoBo,fbHo npocropa 3a norpe6e o4arjarua npo13BoAHor npoLleca, o4roaapajyhy KoMyHanHy
IHQpacrpyKrypy il Mopa 3aAoBorbvrv ycnoBe 3aurrre xhBorHe cpeAhHe (serrnrue, BoAe h aas4yxa).

Oer xonnnneKcr't, oAHocHo o6jexrr, nnopajy vwarv npilcrynHil nyr ca rBpAoM noAnoroM Mt4HhMa,nHe uhpilHe
5,0 m 4o Mpex{e jaeHux nyreBa, nnopajy 6vttn cnag6eBeHr nHcralaqnjaMa HeonxoAHt4M 3a npoh3BoAHl4
npoLlec, 3arabeHe ornaAHe BoAe nnopajy ce nperxoAHo npeqilcfl4Tt4 npe ilcnyuraFba y npilpoAHe
peL{ilnIJeHre, HeopraHcKh ornaA Mopa ce o4Bo3nrn Ha oAroBapajyhe 4enoHrje, a opraucKil Ha Aa,rby
npepaAy.

V oxarpy 3oHe, KoMn,nev,ca vntt napllene Mory ce nnaHilparr noc,noBHt4 o6jexrr, npoil3BoAHt4, cKrraAVLuHt4,
eKoHoMcKH, ycnyxHh r,r o6jexrr cua46eearua.

Creneu rerpaf eHocrr rpe6a 4a je nnaxc, 1,0 a crenen rcxopruheHocril 3aM,rbt4ura rrnaxc. 7O%.

,Qoaeoruena cnparHocr o6jexara je: aa nporsBoAHe l-1, f1+L; 3a nocnoBHe f'1, f'l+1; 3a cKnaA[uHe fl h sa
exouonncxe fl.

V oxenpy oBt4x KoMnnexca Ao3Boruera je h3rpa4lba o6jexara 3a nphMapHy npepaAy r cKna4hurelbe
no,rbonphBpeAHhx npor't3BoAa: )KilraphLle, ru4ycrprjcxo r ,neKoBt4To 6wbe, qaehe, noaphe, eohe,
npor3BoAh )r(HBorhFbcKor nopeKna v Ap., ca nparehrnn o6jexrrnna.

o6jexrrrvra 3a cKnaAnuJrebe no.bonprBpe4Hhx npor43Bo4a n penpoMarepnjana crvrarpajy ce: cBe Bpcre
cH,naAiltxra (nonyorsopeHe il 3arBopeHe xane, HaAcrpeuHil\e, cvnocvl, TpanoBh, noAHa cK,naAhura,
xnaAFbaqe h Ap). O6jexrr y xojrma ce no.rbonp[BpeAHil npoh3BoAr4 Mory npilMapHo npepafhBaril cy
cyr.xHhqe, nylxHhLle, K,naHytLle il cn.

MrHrnnanna yAa.rbeHocr oarx o6jexara oA rpaHilLle cyceAHe napllene je L0,0 m.
Maxcrnnalsa cnparHocr o6jexara je f1, o4HocHo y 3aBhcHocn4 oA rexHo,nouJKor npolleca npoh3BoAFbe, ca
moryh no uhy il3 rpaAFbe n oApyMa, yKon il Ko ro xrApon ou Kn y cnoBvt Ao3 Bo/ba BaJy.

5. MaurrxcKh napKoel,l
(rsrpa4ra o6jexara
aa cmeurraj
no/bonphBpeAHe
rnexaxraaqnje,
crueurraj h qyBalbe

TOTOBHX

no/bonphBpeAHhx
nporreo4a)

OehA o6jexvnna crvrarpajy ce o6jexrr,r 3a cnneulraj no,rbonpHBpeAHe
nnexaureaqrje, o6jexrra 3a cKnaAhureFbe no.rbonphBpeAHt4x npot43BoAa,
o6jexrra 3a npoil3BoAtby n npepaAy no,bonphBpeAHnx npoh3BoAa n ocranv
o6jexrl,t y Qyu xrlr,rj r para pcKo-n oBpra pcKe n poh3 BoAFbe.

O6jexrr sa cnneLuraj no,rbonprBpeAHe MexaHraaqrje crvrarpajy ce 3arBopeHr
npocropr4 il Ha4crpeuHilL{e y xojrma ce cMeura MexaHh3aqhja pagu qyBaFba il
oAplKaBatba.

O6jexrr 3a cKnaAhureFbe cMarpajy ce cae Bpcre cKnaArulra (craocv,rpanoBvt,
noAHa cK.naAruTa, xnaAlbaLte 14 Ap.).



oAe/belbe 3a yp6aH13aM, HoMyHanHo-craM6eHe nocnoBe h 3aurhry xhBorHe cpeAhHe onluruHcKe ynpaBe onurhHe hHhtia

harpa4rua o6jeKara sa cnneu:raj norbonprBpe4He MexaHAsaqvije, penpoMarepvjana, cMeuraj1,r qyBalbe
roroBHX no/bonphBpeAHylx npoh3BoAa MOIKe ce Bpwvrr4 h3paAoM vp6aHrcrrvxor npojexra y no4pyvjrna
r4e je yrepfex nojac perynaqnje, oAHocHo r43paAoM llnasa Aera,rbHe perynaquje y AenoBhMa r4e je
norpe6no yr}phl4rvl nojac perynallhje, y cKnaAy ca HopMaMa h nponho4Ma xojn perynhLUy oey o6nacr r y
cKnaAy ca oBhM yc.noBilMa:

- r3rpaAFba HaBeAeHhx o6jexara Ao3Bo/beHa je y3 nphMeHy xrrrjeHcxo-rexHhLtKhx, eKo.nou.1Khx,
RporfiBnolKapHVx t4 Apyfl4x ycnoBa h KoMn,nerHy rHQpacrpyKrypHy onpeMJrbeHocr: nphcrynHh nyr,
caHhrapHa BoAa, ereKrpohHcranaL{rje, ao40nenponycHa cenrhqKa jat'ta u pp.;

- Ml4HhMa,nHa Be.nhL{hHa napqene 3a H3rpaAFby oarx o6jexara 4e$rHrue ce Be,nhqilHoM caMof o6iexra r
He Molxe 6rrr maua o4 0,5 ha;

- MaKcilManHH creneH 3ay3erocrh napllene je30%, MaHchMa,flHrl creneH rsrpaf euocrr,r je 0,3;
- MhHhMa,nHa yAa.rbeHocr o6jexara oA cyceAHe napl{ene je 10,0 m;
- MaKchManHa cnparHocr o6jexara je fl+O, ca h3rpaAFboM noApyMa, yKollhKo ro xt4AponolxKh Vc,noBil

AO3BO,rbaBaJy;

- Ml4HhManHa yAa.rbeHocr oBt4x o6jexara oA MarhcrpanHot nyra je 20,0 m, a oA perrloHanHor L0,0 m;
- napqene ce Mory orpaf raarr rpaHcnapeHTHoM orpaAoM BHchHe MaKchManHo 2,2 m;
- llpocropHhM n,flaHoM onurhHe Vln\uja sa4pxaeajy ce nocrojehh npocroph parapcxhx exoronnrja sa

cneruraj no/bonphBpeAHe MexaH nza1uje, y3 npHMeHy 3aKoHcKt4 nponhcaHHX yc,4oBa,

Vnyrcreo o norpe6uoM nocrynKy aa Qoprvrrparue rpafeerHcKe napqene
V cxna4y ca q,naHoM 65. 3axona o nnaHHpalby H h3rpaAbn (,,Cn. rnacHhK PC" 6poj 72log, 8tl}g,24lt!,
I2I/12, 1'32/14 u I45/I41, Ha eehel 6pojy xaracrapcKhx napqena MoH{e ce o6pasoearr je4ua rrn arue
rpaDeBhHcKhx napl{ena Ha ocHoBy npojexra npenapqena4rje, ua HaLlhH h noA ycnoBfinna yrepfeHrm y
n/laHcKoM AoKyMeHry, a yKonhKo nraHcKh AoHyMeHr urje 4ouer, o6paaoaahe ce Ha ocHoBy noA3aKoHcKor
axra xojttwt ce yrepfyjy onulra npaBhna napqena4rje, perylau,rje h h3rpaAFbe. Ha je4noj xaracrapcxoj
napqenh MolKe ce o6pasoearr aehr,r 6poj rpafearucxrx napLlena, xoje ce Mory Aenhrh napLlenaqrjovr 4o
Ml4HhMyMa yrapfeHor nphMeHoM RpaBl4na o napllenalluju unu yKpynHhn4 npenap4enaqilJoM, a npeMa
uaHrpaHoj NrN nocrojehoj rasrpafeHocl4, oAHocHo/ uaHrpauoj rnr nocrojehoj Hameur rpafearucxe
napLle/le, Ha ocHoBy npojexra naprlela4rje. flpojexar npenapqenaqrje, o4uocHo nap4ena4r,rje raepafyje
oe,nauheuo npilBpeAHo ApyulrBo, oAHocHo Apyro npaBHo nrl{e nnv npeAy3ertrx xoje je ynrcaHo y
o4roeapajyhil pefficrap, CacraaHh 4eo npojexra npenapqena4uje, oAHocHo nap4enarlr,rje je r npojexar
reoAercKor o6enexaeaFba. hspa4on npojexra npenapqenaqrje, oAHocHo nap4enar-paje pyKoBoAh
oAroBopHh yp6aHrcra apxh'rexroHcKe crpyKe, l-lpojexar npenapqenaqrje, o4HocHo napqenaLl,rje norepf yje
opfaH JeAhHrlL{e noKanHe caMoynpaBe HaAneH{aH 3a noc,noBe yp6aursua.

Ca4pxaj, HaqhH H nocrynax HspaAe npojexra napqenaqrajc h npenaplleaar-1rje nponncaH je flpaernnnxom
o caAplKllHH, Ha'{hHy h nocrynKy H3paAe AoKyMeHara npocropHor n yp6aulrcrHqKor utaHrparua (,,Ca.
rnacHHK PC" 6poj 64175),

nocEEHh ycnoBLt 3AtuThTE xhBoTHE CpEAHHE
3a nocrpojen'a h aKTHBHocrr xoja Mory hMarh HerarhBHe yrr,trlaje Ha 3ApaB/be l.-yAV,, xr4BorHy cpeAVHV vlnvl
uarepltjanHa go6pa, Bpcre aKrhBHocnl h nocrpojera, HaA3op 14 Apyra nhraFba o4 suavaja 3a cnpeqaBaFbe h

KoHrpony sarafraarua xhBorHe cpeArHe, ypebyjy ce ycnoBh il nocrynaK n3AaBaFba hHrerprcaHe Ao3Bo,te,
xoja je 4eQrnrcaua 3axoxonn o HHrefphcaHoM cnpeqaBaFby h KoHrpolr sarafreaFba )KfiBorHe cpeAhHe,

flocrpojerua y xojeu ce o6aanajy aHrhBHocl4 y xojrnna je nprcyrHa hnh Moxe 6vttn npncyrHa onacHa
mareprja y je4Haxrnn unu eehuta Kolt4thHaMa oA nponhcaurx (y Aa,rbeM reKcry: ceBeco nocrpojerse),
peryn/caHa cy 3axouoivt o 3aurhrh )t{t4BorHe cpeAhHe n ApytvlM noA3aKoHcKhM aKTrMa, Kao rexHl4LtKa
je4runqa yHyrap KoMn,neKca rAe ce onacHe MarephJe npoh3BoAe, KopHcre, cKnaAhure vnvce rurrua pyxyje.

O6srpom 4a he ce pa3paAa peueba l'lpocropHor n.flaHa onrlrnaeVlu\uja Bpuvlrv h3paAoM o4roeapajyhe
yp6aHrcrruxe AoKyMeHraqrje, 3a HaBeAeHe yp6aHrcrruxe nraHoBe, opraH HaAnelKaH 3a nphnpeMy fllaHa
MolKe AoHerr O4lyxy o v3paA[ crpare[xKe npoL{eHe, npeMa xprreprjyrvrrMa, nponhcaHrm 3axosom o
crparelxKoJ npolleHh, aKo yrBpAh 4a nocrojr nnoryhHocr snavajnrx yrrqaja Ha ]KhBorHy cpeAhHy,
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04erserue:a yp6aHr3aM, (oMyHa/lHo-ctarv6eHe nocnoBe x 3a[!T[ry HhEorHe cpeAxHe onurhHcKe ynpaBe onurxHe 14HDxja

3a cee o6jexre Kojn Mory nnarn yrhqaja Ha xhBorHy cpeAuHy, Ha4rexHr opfaH Molxe nponilcaril h3paAy
cry4rje npol{eHe yrrl{aja Ha )+{rBorHy cpeArHy y cKnaAy ca 3aKoHoM o 3aurrn4 xhBorHe cpeAilHe, 3axononn
o npolleHil yrrqaja Ha H{ilBorHy cpeAhHy, flpaerrHrxoM o caApH{nnn crygnje o npol|,eHr yrilL{aja Ha

xr4BorHy cpeAilHy n Vpe46om o yrepf rearuy llucre npojexara aa xoje je o6aeeaHa npolleHa yrrarlaja u Ancte
npojexara sa xoje ce Moxe 3axreBarh npoqeHa ynarlaja Ha r{t4BorHy.

Vsn4onn y flpocropHr n.flaH onurltre klnf rja xojra je CxynurrrHa onuln4He lrlHf rje AoHena 1985. ro4nHe ("C1.
,nhcr onurr4Ha CpeMa", 6p. 15/85) yrepfeno je 4a cy ce napqene 6poj I8t/3, t8L/4 n 182 KO .Ibyxoao
(o4nocuo napllene o4 xojnx je npe4merHa napl{ena Qopivrrapana) ualasrae y rpaHll{aMa paAHe 3oHe
Hace.rba .tbyxoao n Japxoeqr 1985. ro4rane - KoMnneKc y arapy, oAHocHo ga cy 6nne y oKBt4py rpaHrLla
rpaf eerHcxor 3eM.rb14ulra, aau rpaf eahHcKor nogpyvja Hace.rba, npe 15.7.1992. rognue.

Taxof e, yBt4AoM y HaBeAeHil n.naHcKr,i AoKyMeHr yrepf exo je 4a ce napl{ene 6poi tSt/L n !8t/2 KO ,rbyxoeo
HVcy Hana3vne y rpaHrLlanna rpaf eerHcKor 3eM/bhtrra BaH rpafearHcxor no4py.rja Hace.ba, oAHocHo Ht4cy
6nne y oKBhpy rpaHrLla paAHe 3oHe - KoMn,neKc y arapy, npe 15.7.1992. rognue.

V cxla4y ca LtnaHoM 88. crae 5. 3axona o nnaHilpaFby t4 il3rpaAFbvl, BnacHnK KaracrapcKe nap4ene xojoj je
npoMeFbeHa HaMeHa il3 no.rbonprBpeAHor y rpafesrHcKo 3eM.rbt4ure AylKaH je 4a nnarr HaKHaAy 3a

npoMeHy HaMeHe 3eM.rbhuJTa npe h3AaBaba fpaDeBilHcKe Ao3Bo.ne, y cKnaAy ca 3aKoHoM xojrnn ce ypebyje
no,rbon ph BpeAHo 3eM,rb14 r.xre.

V cxna4y ca qraHoM 88. cras 6. 3axoHa o nnaHhpaFby h il3rpaAFbh aKo je npoMeHa HaMeHe, oAHocHo Bpcre
3eM/'bl4Lxra 143 no.rbonpilBpeAHor y rpafeerucKo r43BpueHa Ha ocHoBy 3aKoHa, n.naHcKor AoKyMeHTa ilnrl
oArnyKe HaAnexHor opraHa 4o 1-5. jyna 1992. roA[He, oAHocHo Ao AaHa crynaFba Ha cHary 3axoua o
no,rbonpt4BpeAHoM 3eM,rbhlury ("Cryx6enr r.nacH[K PC", 6poj 49/92), He uaha ce HaKHaAa 3a npoMeHy
HaMeHe 3eM,rbhujTa, 6es o6er,rpa urro je Kao HarrhH xopruheroa ror 3eM.rbilura ynhcaHa FbhBa, nvBa+a,
nauFbaK h Apyro.

V cxla4y ca qnaHoM 2. raqxa 2. 3axoHa o no,rbonpilBpeAHoM 3eM,rbt4ury (,,Cn. rnacunx pC" 6poj 62/06 n
41'/091, o6pa4r,reo norbonphapeAHo 3eMrbnurre jecy FbIBe, Bproen, aohruaqh, BhHorpaAn n nuaage. y
cKnaAy ca 'l.flaHoM 25. 3axoHa o no,bonpHBpeAHoM 3eM,rb14r.llTy, 3a npoMeHy HaMeHe o6pa4reor
no/bonphBpeAHof 3eM.rbhura naaha ce HaKHaAa 3a npoMeHy HaMeHe.

O6aaeay nrtahalba, Kao H Bt4cl,rHy HaKHafle 3a npoMeHy HaMeHe peuerbeM ylBpbyje onurnHcKa, oAHocHo
rpaAcKa ynpaBa, Ha 3axreB 3ahHTepecoBaHorryrqa unnno Hanory no/bonphBpeAHor rHcneKTopa.

Hanoruexa: lzlcnyroeuocr ycnoBa 3a ocno6afaue naaharoa HaKHaAe 3a npoMeHy HaMeHe, Ha 3axreB 3anHTepecoBaHor.nhqa,
peulel-beM yreplyje onurr4HcKa, oAHocHo rpaAcKa ynpaBa - O4eruerue 3a npnBpeAy ra Quuaucrje Onurlrncxe ynpaBe onurhHe
l4ntlnia' Va saxrea aa yraptlraarue ocro6afaroa nraharoa HaKHaAe 3ahHrepecoBaHo nilqe noAHocH AoKa3 o BnacH4urBy t4nv
npaay xoprLuhe+a o6pa4uaor no,rbonpilBpeAHor 3eM,rbr4ura, xonilly n/taHa KaracrapcKe napqene, noAarKe o noBpgl4Hh 3a
Kojy ce Bpuil npoMeHa HaMeHe u ngejuu npojexar o6jexra, a y cnyvajy h3rpaArbe nopoAnqHor cram6euor o6jerra noAarKe o
ycnoBHMa cra HoBa |ba h il.naHoBhMa nopoAr4r{ Hof AoMahh HcrBa.

Iloce6nr
ycnoBlr norpe6Hr
3a r3AaBarbe
noxaqnjcxr,rx ycnoBa

V cxaa4y ca 3axoHonn o nnaHhpaFby t4 t43tpaAFbr ("Clyx6eHV fnacHVR Peny6nrxe
Cp6uje" 6p.72/09, 8t/09 - ilcnpaBxa, 64/L0 - yC, 24/II, t2t/12, 42/13-Opgyxa
yC, 50/13-OF/yKa yC, 98/13-O4ayxa VC, L32/t4 n I45/1.41, noxaqnjcxn ycnoBr4 cy
jaena rcnpaaa xoja cagplxt4 no4arKe o moryhnocrvMa v ofpaHrL{eFbilMa rpaAFbe
Ha Karacrapcxoj napu,elr xoja hcnyFbaBa ycnoBe sa rpaf;earncKy napLleny, a

caApxl4 cBe ycnoBe 3a h3paAy rexHt4qKe 4oxynneuraqrje.

Yxonrxo je nnaHcKhM AoKyMeHroM npe4er,rfexa H3paAa yp6aNncrrvxor
npojexra, nnn je yp6auncrrvxr npojexar raepafen no 3axreBy hHBecrrropa,
,noxaqrjcxr ycnoBn ce uzgajy Ha ocHoBy ror n.naHcKor AoKyMeHra v
yp6aH rcrrv xor npojexra.

V cxna4y ca q.naHoM 8a 3axoxa o nnaHhpalby h t43rpaAbn, pa3MeHa AoxyMeHara
ta noAHecaKa y o6je4rarenoj npoqe4ypr o6aerua ce eneKrpoHcKhM nyTeM.



Vg saxres sa

143flaBaFbe

aoxaqnjcxrx
ycnoBa noAHOCH Ce

flo4nourerue
3axTeBa 3a hsflaBalbe
roxaqnjcxr,rx ycnoBa

o4eruerue:a yp6aH!43aM, KoMYHa/lHo-ctalt6ene n0cnoBe h 3auThry KhBoTHe cpealtHe 0nuIilHcKe \/n0aBe 0nuruto l/ubujr

vs saxree 3a h3AaBalbe aoxar4rjcKgrx ycnoga noAHocH ce r4ejno pelueFbe
6y4yher o6jexra, oAHocHo 4ena o6jexra (cxlrqa, Llprelx, fpaehqKr nprxas n cr.).

h4ejuo peuebe 6y4yher o6jexra y cBeMy ypaA'rv y cxnaAy ca qraHoM 35, 36, 37,
38,39, n 40. llpaeut+nla o caAV+<vHv1, HaL{hHy h nocrynKy h3paAe h HaqhH
Bp[leFba KoHTpone rexHilqKe AoKyMeHraqrje npenna Hnacv vl HaMeHH O6iexara
(,,Cn. rnacuux PC" 6poj 23lIS,77lt5 u 58/16).

caa axra xoja 4oxoce, oAHocHo pasmeruyjy, HaAltelxHr4 opraH h hMaoLlh jaeHrx
oanauheFba y o6jegrarueHoj nporle4ypn vtlvnu paAh ynorpe6e y roj npoqeAyph,
Kao n Apytvl AoKyMeHTh Xoje no4uocl4,4aq 3axreBa, HaA,neHHh opraH v1 vMao\t4
jaaHrx os,nauheFba 4ocraaruajy y o6je4rruenoj npoqe4yph, AocraBruajy ce y
Qoprnr e.fleKrpoHcKor AoKyMeHra, y nAO Qopnnary, nornhcaHoM
KBanrQhKoBaHHM e.neKTpoHcKhM noTnhcoM.

V cxna4y ca q/naHoM 5. flpaarllrxa o nocrynKy cnpoeof erua o6je4rarueHe
NPO4EAYPC CNCKTPOHCK14M NYTCM/ NOCTYNAK 3A H3AABAFbE /IOKAqhJCKI4X
YC/IOBA NOKPEhE CE NOAHOI.XEI.bEM 3AXTEBA HAANEXHOM OPTAHY KPO3
IhC (nHQopMaqHoHH crcreM xpoa xojr ce cnpoBoAh o6jeguruena npoqe4ypa),
r nnoryhe uy je nprcrynhrr npeKo ee6 crpaunqe
https;//ceop.apr,gov.rsleregistrationportal/ r,r htlBlleradielllstcdazva_le..rV.

Vs saxree 3a h3AaBaFbe loxau,rjcxrx ycroBa npknalxe ce H:

L r4ejuo peueFbe, rspafeuo y cxnaAy ca npaBhnHhxonn xojrnn ce ypefyje
caAplxh Ha rexH Hrl Ke 4oxymeura qvje;

2, AoKa3 o nnaheHoj aAMhHr4crparreuoj raKcH 3a noAHoueFbe 3axreBa h

HaKHaAh aa (eHrparHy eer4euqrjy.

fl.naharoe ocrarvlx HaKHaAa y o6je4rarueHoJ npoqeAyph cnpoBoAh ce y cKnaAy ca
ype46onn xojoru ce 6nu>xe ypebyje nocrynaK il3AaBaFba loxaqrjcxrx ycnoBa.

y cKnaAy ca hucrpyxqrajoru AaroM ofl EnC flucrpn6yqnja, EnexrponprBpeAa Cp6rje, Orpanax
Enexrpo4r,rcrpra6yqr,rja Pyrvra,

npQueAyph - norpe6lr noflaq!4 ys 3axrea 3a H3AaBarbe ycnoBa sa npojexroBaFbe h nphK/bylte16e Ha
eneKrpoeHeprercKy Mpexy cy, nopeA ocra.nof: Bpcra paAoBa; HaMeHa o6jexra; xareroprja v
xnacnQrxaqroHr 6poj o6jexra y cxnaAy ca HaMeHoM; 6pyro noBptxhHa o6jexra; Bpcra npuK/byqKa -
nphBpeMeHh -rpajHr; Bpcra MepHor ypefaja - moHoQaeno 1pojuno -rpoQasuo lpojnno - MepHa rpyna;
6poj rapuQa - je4na - ABe; HaqHH rpejarua; HaMeHa u 6poj QynxqraoHanurx je4rHrqa ca norpe6Hnn
eHepfercKl4M Hana4hrerhMa; yKonhHo cy ce Ha npe4nnerHoj napllenh Hana3vIV o6jexrr,1 xojrna je
hcnopyLlhBaHa e/neKTpl4t{He eHeprrja, TaAa ce o6aeesHo 4ajy no4aera sa cneqrQrxaqrajy o4o6peue cHare, E,fl
6poj u onL{hoHo, 6poj raa4aror o4o6perua; cneqrQrxa 4uja netunnqHhx rporxhna; rpaehl{Ka AoKyMeHraL{hJa
H3 LinaHa 40. [lpaarlHhKa o caAp]xvHv1, HaqvlHy h nocrynKy hspaAe h Har{ilH BplxeFba KoHrpo,ne rexHhrlKe
AoHyMeHral{rje npena Hnacu v HaMeHfi o6jexara (,,Cn, rnacnvtx pC" 6p. 23/1,5 u 771r5).

HanoMeHa: Aegara rxQoprvraqrja o noxar.lrjr
uuje ocnoa 3a H3AaBaroe rpafeerxcxe Ao3Bone.
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JABHIA EEJIEXHI4K
cAEtA IIEAAJI,TA
Ctapa lla:osa
hupr,ua u Mero4uja 13/3

OIIY:360-2014
Crpaua 1 (ieaaH)

F

--.--..JABHOEEJIEXHAqKI,I 3AIII{C

V u oj y j an Ho 6ereirHuq Ky KaHrlenapuj y npucry fiH nv cy : ----------
1. DRI]STVO SA OGRANIdENOM ODGOVOITNOSCU ZA POLJOPRIVREDNU
PRC)IZ'VODNJU, 'IRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA, INDIJA, ca ceAr4rrrew y Vlutluju,
ynr4rta Bojno4e flyrHura 66, uaruuHu 6poj 08003572, nl4E 100527127,3a Kora ce janna:--------
-[nperlop r4 3aKor{crr4 3acryrrr]Hrc EPAHITO (Herr.rarta) RYPI{h, poleH y Vtt\uju, gaua

14.12.19159. (uerpuaecror Ae[ena6pa xr4JbaAy AeBer crortlHa neAecer n .4enere) roAuHe, ca

npedunanurrreM y l4n|ruju, yJIHua Jyr Eor4auoea 6poj 19 (Aeneruecr), ca JMEI
t4129591880018, urajr.r r{AeHrr4rer je yrnpfen yBuAoM y n}rqHy Kapry 6poj 002387802, xoja je
r.{3Aara 1wta20.12.2010. roAHHe oA crpaHe MyII PC ilC y, ca poKoM Baxema w 20.12.2015.

roArzrHe, ca je.que crpaHe rao fipna yroBopHa cTpaHa-----

2. ]IPI/IIITBO 3A IIPOI43BO,4Hry IIPOMET I'1. yCJIYTE KHE3
EEOIPM-3EMyH, ca ceAnureM y Eeorpa4y-3euyH, ynt4qa I{apuqe
(4na4ecer ocau), MarHrrHI4 6poj 21010359, III4E 108493327,3a Kofa ce jan"na:-

-[rapercr:op 14 3aKoHcKH 3acrynHI,IK CPbAH (Cana) KHEX{EBI{h, pofeH y Eeorpa4y, 3euyH,

.qaHa 0l .04.1979. (npnor anpr4ila xlrJbaAy AeBer crorl4l{a ce.{aMAecer ra genere) roAI4He, ca

npeduna-nurrrreM y Feorpa4y, 3euyH, ynr4qa flyronHLtxa MuleHra llannonr.rha 6poj 136

(crorrlny rpr.rAecer u uecr), ca JME| 0104979710135, uuju u.u,eHrurer je yrnpleu yBHAoM y
nuqHy x:apry 6poj 00130 6912, rcojaje us4ara rcna 17 .12.2009. foAIzHe oA crpaHe MyII PC ITy
3a rpar Eeorpa.q, ca poKoM BaxeH'a rc 17.12.2014. rolr.rse,ca Apyrc crpaHe, rcao .{pyra
yroBoprHa cTpaHa,
-o6e pa,qu 3aKfi,yqerba yroBopa o yc'ra HoBJr'eIby cTBa pn nx c.nyx6eHocTH -n paBa rI poJla3a.---

Cno.jcrno 3axoncKor 3acrynHuKa flpre yroBopHe crpaHe, yrBpAI4o caM yBIrAoM y oBepeH I,IssoA

o perr4crpaquju npunpel(Hor cy6jenra AreHquje 3a npr4BpeAHe perncrpe oA AaHa 02.10.2014.
(apyror orcro6pa,qBe xr.r.nbaAe qelprraecre) ro4uue,73.28:39 qacoBa, re HenocpeAHI4M yBpIAoM

Ha cajr AreHquje 3a nprzBpeAHe perucrpe, y nojeu je rao 3aKoHcKu 3acrynHHK npoAaBqa ynHcaH

Epauno bypuh ca JN{Bf 141295988001 8.---------

CnojcrEro 3aKoHcKor 3acrynHuKa,[pyre yroBopHe crpaHe, CplaHa Kuexesuha, yrBpAl,to caM Ha

ocHoBy peurerba Areuqraje 3a npl,tBpeAHe perucrpe, 6poj BI\ 3246112014, ol' 14.04.2014.

roAr4He, re Henocpe,qHl,rM yBI4AoM Ha cajr AreH4aje 3a npuBpeAHe perucrpe.------------

Yrnp.urzo caM Aa je llpna yroBopHa crpaHa ynprcaHa Kao BJIacHLtK HenoKperHocrt4, KoJa Je

npe,{Mer oBof yroBopa y Jlucry HenoKperHocrr.r 6poj 1052 K.O. Jbyrcono. flpyra yroBopHa

crpaHa nuje ynlrcaHa Ha HenoKperHocrnMa xoje cy flpeAMer oBor yfoBopa, anra je nerl{T}rMucaHa

ATPAP ,UOO
Jerese 6poj 28
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CrpaHa 2 (aea)

3a rrpeAy3uMarse .qoJre Ha3HaqeHof npaBlror nocra, jep un,Ia HcnpaBy roja je_ noAo6Ha 3a ynl4c

npu"u cnojuue n ropuurhema, Vrorop o Kynonpo4ajr.r HenoxperHocru O[IV:200-2014 ot
z;l.tO.ZOt4. ro.(prHe, .uu"*.nu y dropr'tu janno6erexHl,rrrKor 3anuca KoA nocrynajyher janHor

6erNsura.-

yrnpArao caM, Aa cBr.r npucyrHH yroBopHurrr.r foBope cpncKn je:urc, Aa cy nl4cMeHV pt cnoco6su

4u npou"tajy u nornuuy r4crrpaBy, re s6or rora Hr.rje 6rano norpe6Ho npucycrBo cBeAoKa,

TyMar{a 14 npeBoAHoqa. VrnpAHo caM Aa cy crpaHKe cnoco6He Ia osrauheHe 3a 3aKJ},yqerbe

yroBopa o Kyno[po4ajra uenorpeTHocTl4 I4 yBepuo caM ce y noc'rojarre H'I'IXoBe os6ul'He Ia

clo6o.[se BoJLe 3a 3aKJbyqerbe oBor yfoBopa' ---------
YrnpAno caM Aa. ce npeAMeTHe HenoKpeTHOCTH HaJra3e Ha MoM

yCJreA TOra ti.-IaL.[eXaH 3a CaCTaBJI'aH'e OBof jaoHO6elextHl4r{Kor
cryxoeHorra no4pyujy, na caM

3anr.tca. Harou lxro caM HM

o6jacHno cMucao 14 nocJIeAHIl,e 3aKJbyqel{,a oBor yroBopa, crpaHKe y MoM npl4cycTBy 3aKJbyrtyJy

cle.uehu:---

..YI OB OP O Y'C TAHO B JbEtr,Y CTB APHI4X C JIYXFEH O CTII.TIPABA TIP O JIA3A---

rl.n an 1.(n pegrtl er n pBe crpBapue c'rryxbeH ocru)----

l. Ilpna yroBopaHa crpaHa je uacrux rocJly)I(Hor go6pa H Toi-------

-Kaiac.rapcrce napqe"rre opl; 186 K.0" Jf'yrcono, 3eMJbI4IUre y rpafenuncror',I no.qpyljy,

nonprrr. 3xa (rpu xerrpa) 1a (egan ap) 74 r'42 (ce4arvr4ecer qeulpu Merpa rna,4parua), norec

,,Jbyrono rop6e", ynHcaHa y Jlucr HSIIoKpeTtIocTII 6poj 1052 K.O. JbyrcoBo'----------

2.,{pyra yroBopHa crpana je cyuacnuK rIoBJIauror go6pa H To:-------

Iiusa 2. (apyre r.:nace), noJbonpr.{BpeAHo 3eMJbr4rrlTe, noBplxuHe 95 xa (.qeseAecer ner xeKtapa)

21a (aeaaecet j,:aatr up; tSrZ (n.i"a..t Merapa KBaAparHlIX) noja ce Harla3u Ha Karacrapcxoj

flaprleJrrr 6poj 181 
-K.O. 

Jbyrcono, norec ,,Jbynono rop]be(c, v ro ca o6pltutou YAela

304271952115 raAeannrrx AerroBa, ynucaHe y Jlucr HenoKperHocru 6poj 1052 K.O. Jbynono;--

[pyra yroBopl{a crpana je u ropuclrHI( noBJlacuor go6pa H To:-------

-KaracrapcKe napqe"tre 6poj 18i K.O. Jbyroro, noJbonpllBpeAHo 3eMJbHlrlTe, nonpmuue 10 xa

(gecer xercrapa') i9u (n.a""er AeBer apu) 18rta2 (ocauuaecr Merapa KBaAparHI'Ix), Ha norecy

,Jbynouo toprre", ynvcalay Jlucr HenoKpeTIIocTH 6poj 3407 K.O. JbytcoBo'----------

-9.uan 2.(npna crBapHa cnyx6eHocr)----------

Crpaue yrotsopl:Il4qe cy cafnacHe Aa ce sa norpefie noBJIacHI4x 4o6apa, u3 qJIaHa

Yronopa, na rc'jurr,1 ,4o6prar,aa ce Hana3 tfapnaa cBI,lFba' ycTaHoBl4 npaBo npona3a

AO6py H3 qraHa l, (npnor) osor vrosopa nemKe, KOJIUMa, TepeTHHM BO3HJII4Ma'

noibonpnBpeAHe Maul H He roj uua ce o6paf yj e no BracHo .qo6po' -----

l. (npnor) onor
Ha nocnyxHoM
yr.rsyuyjyhn u

JaeHu
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.npuuo npoJra3a oBHM nocJryxH!{M 4o6pou ropucruhe ce npaBonlrHrajcrra y '[,yxHHH oa 1050

lira-tsa4V u ne4ecer) MeTapa V 11tvp4Hu o4 6 (ruecr) rraerapa L ro IIorleB oA AeraibHe raqre I

(eaan) Ha pegoHaJrHoM nyry f-tbl Pyua-l,1Ht1nja, Ka ceBepo3anaAy, Ayx nocJlyNuor .qo6pa

ip.no'noclojetrer acsanrHor flyT&, Ao AeraJI'He raqKe 2 (Ana) Ha Karacrapcrcoj napUenu 6poj

t-sz K.o. Jb,yrcono ua rojoj ce Hana3r4 $apua cBr,rlba, qHMe ce uacuury/ropHcHlzKy TIOBJIaoHI'IX

.qo6apa o6esOellyje I43JIa3 ua janun nyl' M IIplIcryII npe1ruerHoj (lapura ca janHor nyta npeKo

nocJlyxHor go6,pa.------

llpanou npoJraoKa Mory ce Kopr4crHTr4 cBa Jrr4lda rcoja cy 3anocJleHa KoA BJIacHHKa noBJlacHor

4o6pa HJIH lpaAe 3a Ibera no 6ulo KoM ocHoBy Ha nocJIoBI4Ma TpaHcnopTat I4cnopyKe, onpaBKe I't

Apyrr4x BLIAOBa IIocJtOBa HeolXo.[HI.]X 3a OAp]KaBarLe nOBJIaCuOT 4O6pa

-----:-------
llpano npona3a ycTaHoBJbaBa ce Ha neogpefeHo BpeMe cBe AoK nocroje noBJIacHa 4o6pa ra

HcrHM ce Moxe Kopr4crr4Tn cnarcogo6uu BracIlHK noBJIacHI4x 4o6apa. C'rpaHe yroBopHl'Iqe cy

CafracHe Aa ce BnacHIzK H Apyra os;latuheHa JIHIIa, oBoM clyN6eHonhy vory KoplrcTI'ITL oAMax

HaKoH 3ar$yqel6a oeor Yrosopa.---------- ---:----'

-----9las 3.(npegrlrer Apyre crBapHe clyx6eHocrH)---------

l.fipyra yroBopHa crpaHa je ropucnr'In nocJlyxHor go6pa:-

-Karacrap.*" nupq.ne Opo; fti H.O. Jbyrconoo noJbonpt4BpeAl{o 3eMJbI'lIIITe, nonputuHe 10 xa

(4ecer xemapil) 59a (nenecer AeBer apra) l8rta2 (ocauuaecr Merapa KBaApaTHHX), Ha norecy

,Jbyno"o ropH,o(6, yrrr4,ca1ay Jlllcr HenoKpeTHOcrn 6poj 3407 It.O. Jbyrcono.--

2.Ilpna yroBopHa crpana je n.naurllr noBJIacHor go6pa:-----

-KaracrapcKe, napr1ele 6poj 186 I(.O. Jbynono, 3eMJbuure y rpafenuucror'a no4pyujy,

no"pt"". 3xa (rpra *.o.puj ta (eAaH ap) 74 rl12 (ce4arr'rnecer qerl4pu MeTpa xea4parua)' norec

,,Jbyrpeo ropH,e", ynrrca"a y Jlucr HenoKperHocru 6poj 1052 K'Or Jbyxono'--

-----------qlan 4.(npyra crBaplla clyx6euocr)-----------

Crpaue yroBollHHIIe cy carnacHe Aa ce Ha nocfiyx(Horr,t 4o6py I43 qnaHa 3' (tpeher) onor Vronopa

ycraHoBH rrpaBo npona3a y r(opr4cr rroBnacHof go6pa I43 r{IaHa 3. (rpeher) oeor vronotl^f-1li
npHcTyna pa3BoAHoM OpMapy HH enercrpo MpeI(e cl4creMa 3a HaBoAlbaBarbe, KoJl't Je y cBoJI'IHH

BJracHHKa noB,rracHor go6pa, a FraJranr4 ce Ha nocJlyxtHoM Ao6py.----

llpano npona3a oBr4M nocJryxHHM gO6porr,1 ropncruhe ce BJIaOHI{K nOBnaCHOr 4o6pa Y APItusu

oiqqO (.lerr,r;rucro qerpAecer) Merapa14 nr.rpr4r.ru o4 6 (urecr) uerapa I{ ro noqeB oAynacKa ca

noBrracHor aobpa-napuene Opoj 186 ICO. Jbyrcono Ha nocnyxHo ,qo6po-napueny 6poj 182 KiO'

Jbyroeo mpexo nocrojeher u"drunt"ot' nyra .qo yna3a y Kpyr tfapr',re (357ru) L Aarbe (83u) ao

CaMOr pa:iBo.n,Hor opMapa I{H elerrpo Mpel(e CI4cTeMa 3a HaBoA}t'aBaIbe' KOJL ce HaJIa3I'I Ha

nocJryxHoM lo6py, a roju je y cBojrHr4 BJracHuKa noBJlacHof .(oopa.------ /.

JasHLl



\

lpanorr,t nponac]@ Iuory ce KopI4crr4TH cBa nr4rla xoja cy 3anocreHa KoA BJracHr,rKa noBJracHor
o6paulu paAe 3a rbera no 6Hlo rona ocHoBy ria nocloBr.rMarpaHcnopra, ricnopyKe, onpaBKe H
pyrlfx BI4AoBa nocJloBa HeonxoAHr4x 3a oAp)Kararre o6jexara v a4creMa Ha noBJracHoM Ao6py.-

.paBo npoJla3a ycriaHoBJbaBa ce Ha Heogpeleuo BpeMe cBe AoK nocroje [oBJracHa 4o6pa u
lrflM ce Moxe Kopruslvt, cnarco4o6Hn BJIaoHHK noBJracHr4x 4o6apa. Crpaue yroBopHr4rle cy
trJlacHe Aa ce BnacllliK H Apyra oerarxheHa Jruqa, oBoM cny)K6enourhy Mory Kopr4cruTr4 oAMax
rKoH 3aKJ6yqerf,,a oBof Yronopa.--

3ajegHuurce o4peg6e-
9raH 5.-

poMeHa BJIacHI4Ka noBJlacHof 4o6pa He yruqe ua clyx6eHocr rcoja je ycranoubeHa oBHM
noBopoM, Kao Hll nlloMeHa BJracHuKa nocnyxHor 4o6pa.------

OIIY:360- 2014.
C'rpaHa 4 (vernpn)

pLliIHKoM yJIacKa lla nocJlyxuo 4o6po, BJracHr.rK rroBJracHof 4o6pa, Ayx(aH je aa [pr4JrraxoM
rIrIeFI'a npaBa clyN6euocru, y trlTo varroj Mepr4 oMera BnacHr4Ka rrocnyxHor go6pa.-----

racHnK nocJryxHo| Aoopa .qyxaH Je
ja urr,rajy npaBo nprcra3a, npHJrr4KoM

Aa He oMera BJracHIdKa rroBJracHor Ao6pa, oAHOCHO nr4ua
nponacKa nocnyxHr.rM 4o6pou.

(oJII4Ko npI4nI4KoM xopnuhena llocryxrHor 4o6pa 6y4e npoyspoKoBaHa [rrera Ha nocnyxcttoM
6py, rpuantroM BJIacHI4xa llosracHor 4o6pa oArrocHo KpHBHrloM ouux roju y r.rMe BJracHHKa
,BJIacHof 4o6pa waajy npaBo yJIacKa Ha nocnylKHo 4o6po, BJracHr4K noBJracHof Ao6pa je y
aBe3H Aa IInarH ogroaapajyhy HaKHaAy ilITere BnacHHKy nocJryx(Hof 4o6pa Anu y rrorrryHocrl.r
KnoHr.t Hacrany rrrrery Ha nocnyxuou 4o6py y Hajrpahev poKy.-------

IcIrHy IrITere H3 nperxoAHor craBa, cnopa3yMHo he oApeAHrH BnacHHrrH nocJryxHor 14

BJIacHor lo6pa y poKy oa 5 (net) AaHa oA AaHa HacraHKa rrrere. Vrcolulto ce yroBopHe
laHe y HaBe,qeHotM poKy He cnopzr3yuejy o Br4Ar4Hrl rrrrere, ucry he oApe.quTu Be[rraK
ronapahyje crpyxe (y:rEr'lajyha y o6sup Bpcry H KapaKTep urrere), vrcfllrarl BpeAHocr
I4qHI6eHe IIITere y BHcrrHH y rojoj je nerurar npoueHr4o H ro y poKy o4 5 (ner) AaHa oA AaHa
BpueHe npoL(eHe.--

rl;ran 7.
aKH BJIaCHHT (ltOpracnur) nocJlyx(Hor Ao6pa H3 oBor Yroropa je carlacaH Aa ce Ha
cJryxHI4M 4o6puvra onucaHoM y qJIaHy 1. (npnou) u 3. (rpeheu) oror Vroeopa Moxe
|bH)I{HTI4 clyx<SeHocr npoJla3a y Kopr,rcr BJraclrrrKa (ropucHrara) nonnacHor 4o6pa onucaHof y
luy 1. (npnorra) u li. (Tpehena), ua Har{r4H ramo je onprcaHo y trnaHy 2. (gpyror\a) ra 4. (uernprovr)
rr Yroeopa, y Karacrpy HenoKperHocTr.r r.r ApyrHM jaeHnrvr Krir.rraMa, 6es Aamer npprcycrBa r4

LIcraHKa BJracHnKa (xopucHurca) fiocJryxHo| go6pa. (clausula intabulandi).-----------

CpfaH KHexeeuh \ \\
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YronopHecTpal{ecycecnopa3yMejle^AaBnacHI4Kilocnyxuor4o6paHeManpaBoHaHaKHaAy
cnyx6enoc.rr4 KOJta je ycraHon-neHa oBHM yroBopoM' Kao HI4 npu"o Ha HaKHaAy eBeHTyanHe

,urere ycneA p.4o""o. nopr.rurher+u.t"uf".'.nynt6tnot'l-:-noontt*a 
nocryxHl{ru go6pou'-----

Blacuultnocfly}I.iHor4o6pafapaHryjeunu.u,"*ynounu""o,.ao6paAaHailocnyxHoMAo6py
HeMa Tepe ra r4t,vl ofpaH,qerba rcola 6n r4.rur,yquBa ila r4t*1 oipatn"uu"uJra ycrocraBJbarbe

cryN6euocu4. oHiaKo Icaro je yroBopeua osuNa YrosopoM'-------

-------------qlaH 9'------

Crparrrce "y 
.u..nu."e Aa he jaeHn 6elexnltr rpe[IKe y uMeHuMa n 6pojerur',la' Kao l,t lPYre

oqurJreAHe r.peilKe y nuca*y u paqyHarby, ntlot'u'xe y o6nnry fl HecarnacHocT oT[paBKa

iasUO6eneXll'rtKof 3aIII4Ca Ca I'I3B.pHI'I*O''' n.*ou I43AaBarba O"npu"*U Uoht, UcnpaBI4Tl'I y CBaKo

lo6a 6es Yieruha crpaHaKa'--

ilPIIJI O 3I'I : -- - - - -- -- -- ---

-(Doroxonuja r'I3BoAa I43 rlucra 
"tnonot"nocrr'r 

6poj 19:? 5'o Jbyrono'---

-'ororconraja u:3BoAa u3 Jr{cra r"no*pit""ttt Op"i 3407 K'O' J}'ynoeo'------'"-------'

-Oororonrdu p"r.*u Arenqnie 3a nplrBpeg;'" p"t"ttpe 6poj BD\ 3246112014' oA AaHa

14.04.2014.ro]ll'lHe,caulTaMllatt*t'no'o'o*"'nperparecacajtaAllP;------
_(Dororonuja c,BepeHor "rlg+u " 

p..ffiuqrajra npunpT;r .y6.1.ntu, Aresuuje 3a nplrBpeAl{e

pef'clpe, ,,o ou"i 02,10.2014. roAI{He, 
"u 

*tu*nuHHM I'I3BoAo" tt np"tput::u cajra A'IP;------

-Hgso"( H3 r{Il1raqa erleKrpoHcKe-fry-;;;"e* ll :": spun?o nypran' 6poj 002387802' uzsara

tasa 20' 12. 2 0 1 0' ;;;"'* rt'rvn P c ;ndt ; vutlulu;- - -

_I,Ieeor r43 quraqa rrr.{qHe Kapre ;';;'r".*"'",in cpfau, 6poj 001306912, r{3Aara AaHa

17.12.200s'rc'|l,HHe' oA crpaHe yYI il'-nV =; fl"A*ttpaA'-----'----
_JasHo6enen r ro*i'#"rbnv,zoo-jol'+ "o 

23 :l'0.20.' 4. roAI4He'---

'------ 
a- -

JasHooeIeNHlI4tIKI43a[ncjecaoranrr'eHyKaHllenapujranocrynajyherjanuor6elexguraAaHa
2|.11.20|4.(AsaAecernpuo.Honeu6paltu.*"*uA.uqeTpHecTe)roAuue'-

floyluooaMl{yflo3opl{o"'pffil,II.acecIBapHanpaBaHaHenoKpeTHocTHMacTuqyynl4coMy
KaTacTapHeiloKpeTHocTI4HAacy.'pu"*"AyXHeo1::o"..*KaTacTpyHenoKpeTHocTI,I3axTeB
3ayIII4cnpo","""I4aKocyy,o"op'n",[ahecenpeAMeTHI,{MnpaBoMcnyxl,lTl4npeynl4ca.-

onaj jan'oberexuuqrut 3annc car{I4rbe' je v rr:nopu"-1-i-::::l-:-ll1i1l11-T:-:1-:]-::'i:-1

OIIY: 360- 2014

CrPana 5 (ner)

Onaj janrro6enexHlrtlKl4 3anno ei1'tvrrDwn J" J ""*-r -'--;-'-'

npeAara oTpriHKaMa ///

6bt" K*rKesufi JasHIa



OIIY:360 -2014
Crpana 6 (urecr)

JasHo6erexHI4I{Ka uarpaga je, Ha ocHoBy qJraHa 21. 16 I Janno6enexHrrr{Ke rapra$e, o6pauyHara
y-I'I3Hocy oa 15.000,00 (neruaecr xurlaga) AHHapa, a Hanlaheua ca ll.{B-our (20%) y r,r3Hocy oA
1 8.000,00 (ocauuaecr xuraga) N4*apa.----

IIPBA }TOB OP]IIA CTPAIIA:
,{pyunno ca orpaHr4rreHoM oAroBopnourhy

r{ ycnyfe

AP}TA ITOBOIPHA CTPAHA:
{pylrno 3a npor.rsBo,qrby rpoMer H

Y o.o"o_*SKK -zewu 
7({,.#,)}

\.xq. *N,.\lf.Nr^" ff$': iilf iiT, : ?
3acrynHur Cp[an Kn-e\Q,nh\\E;,. o0r] +.-\'l

({t:,'tfiSt

JABHI,I EEJM}KHI4K

3a rroJbonpr.rBpeAHy npoy3
ArpoyHuja,Ilwlluj,V

(nornuc)
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.ornpfyje ce 4aje onaj OTilPAB-AK y nornyHocru

cnpane roju ce' qyBa'KoA jannor 6enexsura'
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noAyAapaH ca I43BOpHI4KOM

)TrrpaBaK je.I,tg,qrt'"yi qe'fl{pl{ npllMepKa'

larHa4a je Harn*&ei{a y ll3Hocy oA 18'000,00 lunapa'
'. ;'.
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4
ilt.ll.2014.roALIHe

JABHI{ BEJIE}ITHI'IK
Cana fleaajnh
CraPa flasosa

hnpuna u Meroauja l3l3
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