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На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 ‐ исправка, 64/10 ‐ одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‐ одлука УС, 50/2013 ‐ одлука УС, 
98/2013 ‐ одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) доносим  
 
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ 
 
 

ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА  
У БЛОКУ 3/1, НАСЕЉА ИНЂИЈА,  

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.5619/1 К.О.ИНЂИЈА 
 

 
За потребе израде урбанистичког пројекта одређује се одговорни урбаниста: 

 
 
 

Небојша Савић дипл.инж.арх.  .....................    Лиценца ИКС 200 1447 14 
 
 
 
  Именовани је дужан да се при изради наведене техничке документације придржава 
Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 ‐ исправка, 64/10 
‐  одлука  УС,  24/11,  121/12,  42/13  ‐  одлука  УС,  50/2013  ‐  одлука  УС,  98/2013  ‐  одлука  УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), прописа и стандарда. 

  Именовани испуњава услове из Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09 ‐ исправка, 64/10 ‐ одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‐ одлука УС, 50/2013 
‐ одлука УС, 98/2013 ‐ одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон). 

 
 
 

за АРХИПРОЈЕКТ ИН: 
 
 

__________________________ 
Миливоје Симић 
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ИЗЈАВА 
 
 
 
 
  Као одговорни урбаниста тврдим да сам се приликом израде урбанистичког пројекта 
за  изградњу  пословног  објекта  у  блоку  3/1,  насеља  Инђија,  на  катастарској  парцели  бр. 
5619/1  к.о. Инђија,  за потребе инвеститора, привредног друштва АГЕНЦИЈА МИЈАИЛОВИЋ 
д.о.о. из Инђије, придржавао одредби Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09 ‐ исправка, 64/10 ‐ одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‐ одлука УС, 50/2013 
‐  одлука  УС, 98/2013  ‐  одлука  УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19  и 37/19 –  др.  закон)  као  и 
важеће законске регулативе, стандарда и правила струке. 

 

 
У Инђији, јун 2019. 
 
 
 

___________________________ 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 

Небојша Савић, дипл.инж.арх. 
лиценца број 200 1447 14 
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2.1. ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
  Потреба  за  израдом  урбанистичког  пројекта  је  проистекла  из  намере  власника 
катастарске парцеле бр. 5619/1 К.О. Инђија, привредног друштва АГЕНЦИЈА МИЈАИЛОВИЋ 
д.о.о. из Инђије, да на предметној парцели за потребе пословања тј. формирања затвореног 
и отвореног базена за школу пливања, изгради пословни објекат.  
  Циљ  израде  урбанистичког  пројекта  је дефинисање  услова  за  израду  пројектно‐
техничке документације, а везано за изградњу предметног објекта. 
 
2.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
  Правни  основ  за  израду  Урбанистичког  пројекта  садржан  је  у  следећој  законској 
регулативи: 
 

 Чланови 60 и 61 Закона о планирању и изградњи (“Службени Гласник Р.С.", бројеви 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19 – др. закон) наводе да се урбанистички пројекат израђује уколико је то 
предвиђено планским документом јединице локалне самоуправе;  

 Правилник  о  садржини,  начину  и  поступку  израде докумената  просторног  и 
урбанистичког планирања (“Службени Гласник Р.С.", број 64/15); 
 

  Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је: 
 

 План генералне регулације насеља Инђија (“Службени лист општина Срема” бројеви 
14/06 и 30/11)  
 

  У  складу  са  одредбама  Плана  Генералне  Регулације  насеља  Инђија  („Сл.  Лист 
Општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11), пре даљег уређења простора блока бр. 3/1 у Инђији, 
обавезна  је  даља  урбанистичка  разрада,  односно  израда  Плана  детаљне  регулације  и 
урбанистичких пројеката.  
  Напомена:  За  потребе  израде  овог  Урбанистичког  пројекта  урбанистичко 
архитектонске  разраде  исходована  је  Информација  о  локацији  издата  од  Одељења  за 
урбанизам комунално‐стамбене послове и заштиту животне средине општине Инђија. 
 
2.3. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
  Овим  урбанистичким  пројектом  је  обухваћена  катастарска  парцела бр. 5619/1 к.о. 
Инђија,  у  целости,  заједно  са  делом  насељске  саобраћајнице  којом  јој  се  приступа. 
Предметнa  парцелa  се  налази  у  оквиру  границе  грађевинског  подручја  насеља Инђија,  у 
блоку  бр.  3/1, непосредно  уз  јавну  површину  Улице  Новосадски  пут. Графички  приказ 
положаја локације у ширем окружењу је дат у графичком прилогу. 
 
Положај локације у ширем окружењу приказан је на графичком прилогу бр. 3.1. 
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2.4. ЛОКАЦИЈА 
 
Подаци о парцели 
 
  Грађевинска  парцела  5619/1  к.о.  Инђија  је  оквирног  габарита  20,0м  x  220,0м, 
површине 42а и 78м² и њене границе чине:  

‐ са југозападне стране линија границе са катастарском парцелом бр. 7734/2, која улази 
у састав јавне површине улице Новосадски пут; 

‐ са југоисточне стране линија границе са грађевинском парцелом бр. 5619/2, на којoj 
постоји изграђен стамбени објекат спратности П+0 

‐ са северозападне стране линије  границе са  грађевинском парцелом бр. 5618/2, на 
којој нема изграђених објеката; 

‐ са североисточне стране линија  границе са катастарском парцелом бр. 5628/14, на 
којoj нема изграђених објеката; 
 

Предметно  земљиште  има  статус  градског  грађевинског  и  на  њему  тренутно  нема 
изграђених објеката. Према подацима републичког  геодетског завода,  службе за катастар 
непокретности Инђија подаци за предметну парцелу су следећи:  
 

бр.парц.  бр.обј. 
начин коришћења и 
катастарка класа 

правни статус  спратност 
површина 

(м2) 

5619/1  /  њива 2. класе  /  /  4278,00 

укупна површина:  4278,00 

 
Постојеће стање 
 
  Колски  и  пешачки  приступ  парцели  се  одвија  преко  постојеће  насељске  улице 
Новосадски пут односно са катастарске парцеле бр. 7734/2 К.О. Инђија, док се предметна 
парцела протеже у смеру североисток‐југозапад управно на улицу Новосадски пут.  
Терен је скоро раван са благим падом (1,6%) од улице ка унутрашњости блока бр.3/1, при 
чему је регулациона линија парцеле у нивоу коте асфалта улице. Укупна денивелација на 
парцели  износи  1,65м  при чему  се  надморска  висина  парцеле  креће  од  119,72мнв  до 
123,60мнв. Предметна парцела је ограђена и на њој не постоје изграђени објекти. Парцели 
се приступа преко колског приступа изведеног на јавној површини улице Новосадски пут.  
Улица  Новосадски  пут,  са  које  се  приступа  локацији,  је  делимично инфраструктурно 
опремљена.  Наиме,  дуж  улице  Новосадски  пут  постоји  изграђена  електродистрибутивна 
мрежа,  гасна  дистрибутивна  полиетиленска  мрежа  и  телекомуникациона  мрежа. Што  се 
тиче  водоводне  и  канализационе  мреже,  према  техничким  условима  надлежног  јавног 
предузећа  још  увек  није  изграђена  мрежа  за  водовод  и  канализацију  на  предметној 
локацији, али је дозвољено водоснадбевење путем бушеног плитког бунара, а отпадне воде 
ће се одводити у водонепропусну септичку  јаму затвореног типа. Са обе стране постојеће 
саобраћајнице постоје отворени упијајући канали за одвођење атмосферских вода.  
 
Граница  обухвата  урбанистичког  пројекта  са  постојећим  и  планираним  стањем 
приказана је на графичком прилогу бр. 3.3. 
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Приказ шире локације 
 
  Предметна парцела је лоцирана у блоку 3/1 насеља Инђија који је лоциран на ободу 
насеља Инђија  ка  северу.  У непосредној близини планираног објекта  се налазе  углавном 
објекти породичног становања резиденцијаног типа, као и неколико угоститељских објеката 
и  бензинска  станица.  У  близини  се  налази  и  отворени  градски  базен  као  и  спортско‐
рекреативна зона.  
 
2.5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА  
 
  На основу Плана генералне регулације насеља Инђија (“Сл. лист општина Срема” бр. 
14/06 и 30/11) предметна парцела се налази у граници грађевинског подручја насеља Инђија 
у оквиру блока број 3/1 за кога је планом предвиђена даља урбанистичка разрада кроз план 
детаљне регулације и урбанистичке пројекте. До израде плана детаљне регулације могућа 
је  изградња  према  условима  дефинисаним  постојећим  планом  уз  обавезу  израде 
урбанистичког пројекта.  
План генералне регулације за блок 3/1 дефинише, између осталог,  следеће урбанистичке 
условљености: 

 Блок 3/1  је намењен породично становању и резиденцијалном становању, док се у 
делу блока налази акумулационо језеро Инђијског потока;  

 Индекс  заузетости  (степен  изграђености)  парцеле  је  максимално  30%  за  стамбене 
објекте и 50% за пословне објекте;  

 Индекс изграђености (индекс искоришћености) је максимално 1.0 за стамбене објекте 
и 1,6 за пословне објекте;  

 Максимална дозвољена спратност објекта П+1+Пк; 
 На  грађевинској  парцели  намењеној  породичном  становању  може  се  градити 

породични  стамбени  објекат,  стамбено‐пословни  објекат,  пословно‐стамбени 
објекат, који не угрожава становање.  

 Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у 
прекинутом низу и полуатријумски;  

 Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која 
се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти 
постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу 
на регулациону линију; 

 Главни објекат се на парцели гради уз границу парцела претежно северне (односно 
западне) оријентације.  

 Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима: 
‐ основни  габарит  главног  слободностојећег  објекта  са  испадима  може  да  се 

дозволи  на  минимално  1м  од  границе  парцела  претежно  северне  (односно 
западне) оријентације;  

‐ основни  габарит  главног  слободностојећег  објекта  (без  испада)  може  да  се 
дозволи на минимално 3м од границе парцела претежно јужне (односно источне) 
оријентације; 

‐ Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката  (сем полуатријумских и у 
непрекинутом низу) не може бити мања од 4м (основни габарит са испадом);  

‐ За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 
обезбедити  паркинг  место/простор  за  паркирање  по  правилу  један  стан  једно 
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паркинг место; За пословне објекте/просторе на грађевинској парцели обезбедити 
потребан број паркинг места, у складу са прописима за одређену намену; 

‐ У  оквиру  парцеле  мора  се  обезбедити  потребна  ширина  саобраћајно‐
манипулативног простора;  

‐ Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1.6м односно 
регулациону линију више од 1.2м и то на делу објекта вишем од 3м;  

‐ Отварање  отвора  на  просторијама  за  становање  као  и  атељеима  и  пословним 
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако  је међусобни размак 
између објеката  (укупно са испадима)  једнак или већи од 4м; Ако  је међусобни 
размак 3,0м до 4,0 м дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене 
намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или више од 
1,8м; 

‐ Изградњом  крова  не  сме  се  нарушити  ваздушна  линија  суседне  парцеле,  а 
одводња атмосферских падавина са кровних површинама мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат;  

‐ Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20‐35º. Кровни 
покривач у зависности од нагиба кровне конструкције. 

 
Извод из плана вишег реда приказан је на графичком прилогу бр. 3.2. 
 
2.6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Намена планираног објекта 
 
Планирани  објекат  намењен  је  за школу  пливања  првенствено  деце  и  омладине млађег 
узраста  који  желе  да  науче  да  пливају,  као  и  за  спорт  и  рекреацију  старијих  корисника. 
Такође, део објекта намењен је за фитнес и спа центар као и теретану. 

Предметни комплекс ће се састојати од четири целине: 

1. Главни  објекат  (школа  пливања  са  пратећим  садржајима)  у  коме  ће  се  налазити 
затворени базен за пливање, гардеробе, тоалети и санитарне просторије, рецепција, 
кафе‐ресторан, фитнес сала и пратеће просторије (оставе, собе за масажу, слана соба, 
...); 

2. Отворени  базен  који  је  намењен  за  учење  пливања  и  рекреацију  током  летњих 
месеци; 

3. Отворени  паркинг  простор  за  паркирање  возила  корисника  објекта  и  запослених 
лица; 

4. Спа центар – планира се у евентуалној другој фази изградње за 3‐5 година уколико се 
укаже  потреба  за  овим  активностима  (сауне,  турска  купатила,  релакс  масажа, 
смештајни капацитети, ...). Овај објекат није детаљно приказан у овом урбанистичком 
пројекту, већ је остављен ‐ резервисан простор на парцели као могућност за његову 
реализацију  у  будућности  и  биће  предмет  посебне  пројектно‐техничке 
документације. 

Главни објекат у коме се налази и затворени базен је спратности П+1 тј. део у коме се налази 
базен је приземан, светле висине до 7,00м. Базен ће бити укопан и завршна ивица базена ће 
бити у нивоу пода приземља. Дубина базена је промењива и креће се од 90 цм до 120 цм. 
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Део  у  коме  су  пројектовани  пратећи  садржаји  има  спратност  П+1  (спрат  ће  бити  у  виду 
застакљене галерије).  

Отворени базен ће бити укопан и завршна ивица базена ће бити у нивоу околног терена. 
Дубина  отвореног  базена  је  130цм.  Око  отвореног  базена  биће  бетониране  и  поплочане 
површине.  Са  северне  стране  отвореног  базена  ће  се  налазити  бетонске  трибине,  два 
санитарна чвора са кабинама за пресвлачење и просторија за базенску технику. 

Отворени паркинг у предњем делу парцеле, ка улици, неће имати грађевинских објеката већ 
ће бити поплочан бехатон коцкама или ће бити асфалтиран. Отворени простор за паркирање 
ће имати 26 паркинг места, димензија 2,5м x 5,0м.  

У складу са жељом инвеститора у задњем делу парцеле остављена је могућност за изградњу 
другог објекта који би био намењен за додатне садржаје и смештајне капацитете, али се он 
неће детаљно обрађивати кроз овај урбанистички пројекат већ ће само бити позициониран 
његов  евентуални  габарит.  Изградња  другог  објекта  је  планирана  за  период  3‐5  година 
уколико се за то укаже потреба. 

На основу Правилника о класификацији објеката (“Сл.Гласник Р.С.” бр. 22/15) главни објекат 
је  категорије  „В“,  са  класификационим  бројем 126500 (14,68%),  а  отворени  базен  је 
категорије  „Г“,  са  са  класификационим  бројем 241221 (8,66%).  Укупни  индекс  заузетости 
парцеле је 23,35%. 

 
Регулационо и нивелационо решење 
 
  Планирани објекти се на предметној парцели постављају као слободностојећи, при 
чему се  постављају  уз  границу  парцеле  претежно  северне  оријентације и лоцирају  се  на 
грађевинску  линију  бр.5  на  растојању 1,00м од међне  линије  са  грађевинском парцелом 
5618/2.  
Отворени базен са трибином и санитарним чворовима се лоцира између грађевинске линије 
бр.1  (49,40м  од  регулационе  линије)  и  грађевинске  линије  бр.2  (73,40м  од  регулационе 
линије).  Димензије  отвореног  базена  са  трибинама  и  санитарном  чворовима  су  оквирно 
24,0x15,44м. 
Новопројектовани пословни објекат се лоцира између грађевинске линије бр.3 (90,10м од 
регулационе линије) и грађевинске линије бр.4 (130,77м од регулационе линије). Димензије 
пословног објекта су оквирно 40,67x15,44м. 
Пословни објекат је са јужне стране удаљен 3,00м – 3,10м од међне линије са суседом на к.п. 
5619/2. 
Апсолутна кота објекта ±0.00м се поставља на коту терена од 121,81 мнв што је за 1,77м ниже 
од  коте  нивелете  приступног  колског  прилаза  (123,58мнв)  до јавне  површине  улице 
Новосадски  пут.  Кота  висине  објекта  је  једнака  коти  врха  кровног  покривача  и  износи  у 
највишој тачки +130,61 мнв. Висина овог објекта је 8,80 метара изнад коте приземља. 
Атмосферске  воде  са  кровних  површина  се  одводе  путем  олучних  вертикала  ка зеленим 
површинама на парцели као и атмосферске воде са поплочаних површина. 
Саобраћајно манипулативни плато поред објекта  је у подужном нагибу од 1% ка зеленим 
површинама. Цела парцела као и поплочане површине, интерна саобраћајница и паркинг су 
у подужном паду ка унутрашњости блока. 
 
Решење регулације и нивелације приказано је на графичком прилогу бр. 3.3. 
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Приступ локацији и решење колског и мирујућег саобраћаја 
 
  Предметној парцели и објекту се приступа путем планиране колске прилазне рампе 
из улице Новосадски пут. Ова планирана прилазна рампа је двосмерна, ширине 6,0 м и биће 
поплочана  бехатон  коцкама  и  оивичена  бетонским  ивичњацима.  У  продужетку  колског 
прилаза је саобраћајно манипулативни плато намењен за приступ дворишту и паркирање 
возила  у  склопу  предметне  парцеле.  Плато  ће  се  извести  од  бехатона  уклапајући  се  у 
висинску коту планираног колског прилаза и пешачких површина ‐ стаза на месту прикључка 
у свему у складу са условима Ј.П. „Инђија Пут“. Нивелета прилаза на оси прилазне рампе је 
123.73мнв. 
Саобраћајни плато је намењен за лаки саобраћај са подужним падом од 2,5% ка источном 
делу парцеле пратећи нагиб терена.  
Одлагање  комуналног  отпада  до  тренутка  његовог  одвожења  од  стране  надлежног 
комуналног  предузећа  је  предвиђено  унутар  парцеле,  у  пластичним  контејнерима  на 
површини поплочаној бехатоном. 
Главни пешачки приступ  је уз границу парцеле ка суседу са  јужне стране и дуж отвореног 
паркинга. Отворени базен има два улаза за кориснике преко водених дезобаријера. Главни 
улаз у пословни објекат је са јужне стране. 
Подужне  и  попречне  падове  датих  саобраћајних  површина  је  потребно  ускладити  са 
предложеним нивелационим решењем и решењем атмосферске канализације. Инвеститор 
је дужан да приликом изградње обезбеди несметан и безбедан колски и пешачки саобраћај. 
 
 
 
2.7. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ 
правила градње  

предвиђена планом 
остварени параметри 

индекс заузетости парцеле  макс. 30 ‐ 50 %  23,35 % 

индекс изграђености  макс. 1,0 ‐ 1,60  0,29 

спратност  макс. П+1+Пк  П+1 

проценат зелених површина  /  30,73 % 

удаљеност од међних линија 
суседних парцела 

1,00 м (северна) 
3,00 м (јужна) 

1,00 м (северна) 
3,00 м (јужна) 

површина грађевинске 
парцеле 

мин. 300 м2  4278 м2 
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ОСТАЛИ ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ   

намена парцеле  пословни објекат 

површина парцеле  4278 м2 

бруто површина објекта 
888,59 м2 (пословни објекат)
370,66 м2 (отворени базен) 

1259,25 м2 (УКУПНО) 

површина парцеле под објектом  998,78 м2 (23,35%) 

поплочане површине  1969,41 м2 (46,03%) 

зеленило  1309,81 м2 (30,62%) 

број паркинг места  26 

кота приземља објекта  + 121,81 

 
 
2.8. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
  Зелене  површине  су  постављене  по  ободу  парцеле,  у  делу  између  отвореног  и 
затвореног  базена  као  и  иза  пословног  објекта.  Основна намена зелених  површина  је 
декоративна  улога,  заштита приватности и изолација објекта од дејства  саобраћаја,  буке, 
прашине, сунца, итд...  
Планира  се  изградња ограде  око  целе  парцеле.  Ограда  ће  бити делом  од  пуног  зиданог 
платна у делу око базена и пословног објекта, а делом транспарентна, лака челична ограда 
у задњем делу парцеле. Ограда се поставља са унутрашње стране свих међа парцеле и њена 
планирана  висина  је  око  2.0м.  У  склопу грађевинске  линије  ка  улици  је  планирано  и 
постављање једне колске клизне аутоматске капије као и пешачке улазне капије.  
 
Основа приземља објекта са партерним уређењем и зеленилом приказана је на графичком 
прилогу бр. 3.3. 
 
2.9. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 
Услови прикључења на дистрибутивни електроенергетски систем 
 
  Да би се обезбедило напајање електричном енергијом планираног објекта потребно 
је постојећи прикључак са постојећег објекта изместити у нов типски орман мерног места 
тип ПОММ‐2/X (димензија 690x600x235мм) постављеног на јавној површини испред објекта 
у улици Новосадски пут бб у Инђији. Приступ орману је обезбеђен са јавне површине ради 
доступности надлежној електродистрибутивној служби. 
Место  везивања  прикључка  на  систем  је  најближи АБ  стуб НН‐СКС мреже  и  то  пети  стуб 
гледано од СТС 20/0,4кV „M.Вукадиновић“ ка Новом Саду. 
У типски орман на јавној површини биће смештена максимално два бројила. 
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Водовод и канализација 
 
  На предметној локацији не постоји изграђена улична водоводна мрежа. 
Објекат ће се према условима надлежног комуналног предузећа снабдевати путем бушеног 
плитког бунара до 30м дубине на предметној парцели. Прикључење на уличну водоводну 
мрежу  ће  бити  могуће  када  се  изгради  крак  водоводне  мреже  до  предметне  локације. 
Бушени  бунар  ће  бити  позициониран  између  отвореног  и  затвореног  базена  у  зеленој 
површини. 
  На предметној локацији не постоји изграђена јавна фекална канализациона мрежа. У 
циљу  одвођења  отпадних  вода  инвеститор  ће  изградити  водонепропусну  септичку  јаму 
затвореног типа коју ће користити до изградње фекалне канализације и прикључења на исту. 
  У коридору улице су са обе стране коловоза изведени отворени упијајући канали који 
служе  за  потребне  одвођења  атмосферских  падавина  са  јавне  површине.  Атмосферске 
падавине на предметној парцели се одводе ка зеленим површинама унутар саме парцеле и 
не планира се одвод атмосферских вода са парцеле ка улици.  
Планира се одвод атмосферске воде са крова и преосталих поплочаних површина на зелене 
површине на парцели.  
Трасе водоводне и фекалне канализационе мреже као и положај бунара,  септичке  јаме и 
трасе атмосферске канализације су приказани у графичком прилогу бр. 3.4. 
Нивелационо  решење  као  и  начин  решавања  одвода  атмосферске  воде  је  приказано  у 
графичком прилогу бр. 3.3. 
  
Гасовод 
 
  На  јавној  површини  испред  предметне  парцеле  постоји  изграђена  гасно 
дистрибутивна  полиетиленска  мрежа.  Прикључење  на  исту  ће  бити  изведено  путем 
седластог комада, у складу са условима надлежног дистрибутера. МРС ће бити смештен у 
заштитном металном орману на зиданом платну до регулационе линије. 
 
Саобраћајно решење са синхрон планом инсталација приказано је на графичком прилогу 
бр. 3.4. 
 
2.10. ИНЖЕЊЕРСКО‐ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
  Терен  благо  пада  према  унутрашњости  блока.  Пад  терена  је  око  2%  у  подужном 
правцу,  док  у  попречном  правцу  не  прелази  1%.  Пројектовати  конструкцију  објекта  за 
земљотрес  јачине 7º МЦС. Што се подземних вода  тиче може се сматрати да се на овом 
подручју налазе релативно дубоко и не представљају ограничавајући фактор у просторној 
организацији.  
 
2.11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
  Изградња објекта, односно извођење радова се може вршити под условом да се не 
изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. 
У оквиру саобраћајног платоа и поплочаних површина је предвиђена локација за одлагање 
комуналног отпада до тренутка његовог одвожења од стране надлежног јавног предузећа. 
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2.12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА  
 
  Према Плану генералне регулације насеља Инђија на простору предложеног обухвата 
се  не  налазе  евидентирана  непокретна  културна  добра,  нити  евидентирани археолошки 
локалитети; међутим на основу Закона о културним добрима „Службени гласник Р.С.“ бр. 
71/94  уколико  се  у  току  извођења  радова  наиђе  на  археолошка  налазишта  или  на 
археолошке  предмете  обавеза  је  извођача  радова  да  одмах  прекине  радове  и  обавести 
надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и 
оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 
У оквиру границе грађевинског подручја насеља Инђија се не налазе заштићена природна 
добра. Обавеза извођача радова је да, уколико у току радова наиђе на природно добро које 
је  геолошко‐палеонтолошког  или  минералошко‐петрографског  порекла (за  које  се 
претпоставља да има својство природног споменика) обавести Покрајински завод за заштиту 
природе  и  да  предузме  све  мере  како  се  природно  добро  не  би  оштетило до  доласка 
овлашћеног лица. 
 
2.13. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
  Приликом  пројектовања  објекта  потребно  је  придржавати  се  Закона  о  заштити  од 
пожара  („Службени  гласник  Р.С.“  бр.  111/09),  Правилника  о  техничким  нормативима  за 
заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“ бр. 11/96), Правилника 
о начину израде техничке документације за објекте високоградње („Службени гласник Р.С.“ 
бр. 15/08), Правилника о техничким нормативима и условима за пројектовање, изградњу и 
употребу унутрашњих гасних инсталација („Службени гласник Р.С.“ бр. 22/92). 
Приликом  пројектовања  грађевинских  конструкција  користити  материјале  чија 
ватроотпорност задовољава стандард ЈУС У. Ј1.240. 
 
2.14. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
 
  Планира  се  изградња  једног  слободностојећег  пословног  објекта  (оквирних 
димензија основе 40,67 x 15,44м,  спратности П+1, постављеног на 90,10м од регулационе 
линије, 3,08м од јужне и 1,00м од северне границе парцеле) и једног отвореног базена са 
трибином и санитарним чворовима (оквирних димензија основе 40,67 x 15,44м, спратности 
П+0,  постављеног  на  49,40м  од  регулационе  линије, 3,09м  од  јужне  и  1,00м  од  северне 
границе  парцеле.  Ови  објекти  ће  бити  грађени  истовремено  тј.  не  планира  се  њихова 
изградња у фазама. 
  За евентуалну другу фазу изградње остављена  је могућност изградње спа центра у 
задњем делу парцеле, али он није детаљно анализиран у овом урбанистичком пројекту већ 
је за ову могућност остављена површина оквирних габарита 56,20 x 15,37м. 
  Планирани објекти пројектују се првенствено за функционисање школе пливања за 
децу млађег узраста, с тим што је остављена могућност да се поред школе пливања објекат 
користи и у рекреативне сврхе за одрасле (аквабик, теретана, слана соба,  ...). У приземљу 
пословног  објекта  налази  се  рецепција  тј.  инфопулт,  канцеларија,  кафе‐ресторан  и  сви 
простори  неопходни  за  функционисање  базена  (базен,  гардеробе,  тоалети,  тушеви, 
простори  за  опрему,  техничке  просторије,  ...). 1.  спрат  је  намењен  теретани  са  пратећим 
гардеробама и тоалетима. Отворени базен има каскадну трибину са северне стране и два 
санитарна чвора са гардеробом.  
  До улице је позициониран паркинг са 26 паркинг места. 
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  Апсолутна кота ±0.00м  (приземље)  се поставља на коту  терена од +121.81 мнв. На 
регулационој линији лоцирају се главни пешачки улаз у комплекс и колски улаз на паркинг. 
  

ПОВРШИНА ОБЈЕКТА    бруто (м2) 

пословни објекат – приземље    628,12 

пословни објекат – 1.спрат    260,47 

отворени базен    370,66 

УКУПНО    1259,25 

 
  Светла висина приземља је 3,00‐6,06м, а спрата 1,60‐3,74м. 
  Кров је лучни у два нивоа и на две воде, са максималним нагибом 20º. Планира се 
загревање објекта на електричну енергију или природни гас из гасоводног система. Основни 
конструктивни систем објекта  је масивни,  зидани на лицу места. Приземни део у коме се 
налази затворени базен ће имати ободне бетонске стубова и греде, а кровна конструкција 
ће бити ношена ламелираним дрвеним гредама у подужном правцу. Носећа конструкција 
депла  објекта  који  има  и  спрат  се  планира као  комбинација  носећих  зидова  д=25цм  од 
гитерблока и армиранобетонских вертикалних и хоризонталних серклажа и ради се на лицу 
места. Фасада се материјализује у комбинацији демит фасаде и структуране стаклене фасаде 
са  декоративним  вертикалним  елементима  од  алуминијума. Објекат  се  налази  у  другој 
климатској  зони  и  приликом  израде  Пројекта  за грађевинску  дозволу  потребно  је 
придржавати се Правилника о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Р.С.“ бр. 
61/11) као и урадити Елаборат о енергетској ефикасности. 
  Одвођење  атмосферске  воде  са  крова  је  предвиђено  олуцима  и  даље  у  зелене 
површине на парцели. 
  На  захтев  инвеститора  за  предметни  објекат  је  урађено  и  идејно  решење  које  је 
приказано у овом урбанистичком пројекту.  
 
 
2.15. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
  Овај  Урбанистички  пројекат  на  основу  чланова  54  и  55.  Закона  о  планирању  и 
изградњи  ("Службени  гласник  РС",  бр.  72/09,  81/09  ‐  исправка, 64/10  ‐  одлука  УС, 24/11, 
121/12, 42/13 ‐ одлука УС, 50/2013 ‐ одлука УС, 98/2013 ‐ одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19 – др. закон) представља основ за издавање локацијских услова за изградњу 
стамбено‐пословног објекта на катастарској парцели бр. 183, к.о. Инђија, у Инђији. 
 

 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 

Небојша Савић, дипл.инж.арх. 
лиценца ИКС 200 1447 14 

 
 

___________________________ 
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2.16. ФОТОГРАФИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 
 
 

слика 1 ‐ Јавна површина у улици Новосадски пут, испред предметне локације 
(панорамска фотографија) 

 
 
 
 

слика 2 – Предметна парцела 
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2.17. ПРИКАЗ ПОСТАВКЕ ОБЈЕКАТА У УЛИЦИ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ЛОКАЦИЈЕ 
 

 
слика 5 – Поставка објеката у непосредној близини 
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3. ГРАФИЧКИ ДЕО  
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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ПРИЗЕМЉЕ
р.бр. НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ П (м2

) ПОД ЗИД ПЛАФОН

1. УЛАЗ - ВЕТРОБРАН 6,10 гранитна кер. полудисперзија полудисперзија

2.
РЕЦЕПЦИЈА 9,76 гранитна кер.  полудисперзија полудисперзија

3. ХОДНИК 28,46 гранитна кер. полудисперзија полудисперзија

4. КАФЕ БАР 45,07 гранитна кер. гранитна кер./
полудисперзија полудисперзија

5. ОСТАВА 10,48 гранитна кер. полудисперзија полудисперзија

6 ОСТАВА 10,33 гранитна кер. полудисперзија полудисперзија

7. ПРОСТОР ЗА СУШЕЊЕ КОСЕ 9,24 гранитна кер. полудисперзија полудисперзија

8. СЛАНА СОБА 7,19 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

9.
ХОДНИК 10,40 гранитна кер. полудисперзија полудисперзија

10.
СВЛАЧИОНИЦА 14,76 гранитна кер. гранитна кер. полудисперија

11. ТОАЛЕТ 3,19 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

12. ТОАЛЕТ 3,19 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

13.
СВЛАЧИОНИЦА 19,32 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

14.
ПРЕДПРОСТОР СА ТУШЕВИМА 13,85 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

15. ПРОСТОР СА БАЗЕНОМ 333,14 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

16. ТОАЛЕТ 4,31 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

17. ОСТАВА 3,69 гранитна кер. полудисперзија полудисперзија

18. СТЕПЕНИШТЕ ЗА ГАЛЕРИЈУ 11,11 гранитна кер. полудисперзија полудисперзија

19.
КОТЛАРНИЦА 13,63 гранитна кер. полудисперија полудисперзија

НЕТО површина: 543,59

НЕТО површина (-3%): 527,28

УКУПНА ПОВРШИНА: 527,28

БРУТО ПОВРШИНА: 611,20
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ПРИЗЕМЉЕ
р.бр. НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ П (м2

) ПОД ЗИД ПЛАФОН

1. ФИТНЕС САЛА 114,39 паркет полудисперзија полудисперзија

2.
ПРЕДПРОСТОР 3,93 гранитна кер.  гранитна кер. полудисперзија

3. ПРОСТОР СА ТУШЕМ 2,10 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

4. ТОАЛЕТ 2,10 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

5. ТОАЛЕТ 2,10 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

6
КАНЦЕЛАРИЈА 17,18 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

7. ОСТАВА 3,81 гранитна кер. гранитна кер. полудисперзија

НЕТО површина: 145,61

НЕТО површина (-3%): 141,24

УКУПНА ПОВРШИНА: 141,24

БРУТО ПОВРШИНА: 161,49
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NYHOMOhJE

Ja, [op4aua Mnjaunoauh, ca npe6rBa.flrureM y Vla\njn, ynilLla Jyr Sor4anoea 6p.125, ca

,nuqHoM KaproM 6poj 009112337 uzgara o4 l-lC y V1a\nju, JMEf 1305960885022, xao oenauheuo

^n\e 
- ArpeKrop nphBpeAHor ApyrxrBa AfEHLll/JA MAJNAIOBilE 4.o.o. ca ceAhuren y Vlafuiu,

ynv\a Jyr Sor4aua 6p.L25, MarhqHr 6poj: 2037L331, l-lh6: L05388394 oenauhyjenn Mrrueoja

Cunnrha nz Aa\uje, ynnl{a Hoeoca4cxa 2U13, ca nhqHoM KaproM 6poj 006067370 nagara o4 I1C y

V1ut1uju, JMET 160198O7t0L46 Aa y hMe h 3a paqyH npilBpeAHor ApyurrBa AI-EHUI4JA MUJN/1IABVT1

A.o.o. 143 Vla\uje MolKe: naaharr raKce h Apyre rporuKoBe nocrynaKa, npeAaBarh 3axreBe 3a

yxrrx6y, npeAaBarh il npey3hMarh nhcMeHa, peuJeFba, 3axreBe H Apyra aKTa, cyAy, onurnucxoj

ynpaBh, KaTacrpy HenoKperHocTl4, 3eM.fbr4r.rHhM Kr-bhraMa h ApyrhM AplKaBHrM opfaHuMa, noAHeTh

3axreB 3a nphjaBy paAoBa Kpo3 Ul/C y oKBr4py o6je4nrcene npolleAype, a Be3aHo 3a h3rpaAFby

cnoprcKo-peKpearrBHor o6jexra - rxKo.fle n.flHBaFba ca nparehrnn ca,qpxajrMa y Aa\uin, ua

Karacrapcxoj napqenn 6poj56t9/L K.O. klnbraja,Ynnqa Hoeocap,cxr nyr 66'

Oao nyHon ohje ce He oAHoct4 Ha npoMer HenoKperHocrl4.

Y Vu\nju,20. ruaj 2019. ro,qnne
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Beograd, Dinarski radun 160 - 0000000299077 - 95, PIB 105388394
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Orpaxax Enexrpogracrpu6yqrja Pyrua
Pyua, l,lxgycrpricxa2 A, reneSox +381 22 40A20A, rene$axc +381 22 471581

nP-EHr-01.19/01

Haur 6poj: 88.1.1.0.-D-07. 17 .-121305-19

Bau 6poj:

Pyua, 17.05.2019

APXHNPOJE}S IIIH

ilETPA fiPAnulllHA gBA 6Pai $

z2gz0lrHlulJA
_lL-

fiPEAMET: Ycnoeu sa norpe6e n3pafle yp6axrcruvxor npojerra yp6axncruqKo-apxureKToHcKe
pa3pa4e 3a rpafieerancxy napqeny 3a h3rpagby CIOPTCKO PEKPEATI4BHI4

OEJEKAT - IUKOnA nnl4BAhbA CA nPATEhl4M CAEPXAJI4MA {napqena Sp.

561S11 na K.0. StrillKAi, k1HXt4JA, H*ts0fi-qrqeKH nKn- mm

lloeoAorvr Bauler 3axreBa, uar.u 6poj 88.1.1.0.-D-CI7.17.-121305-19, y xojeu rpaxure nperxo,qHe

ycnoBe 3a norpe$e n3pa4e yp6aHmcruvxor npojerra yp6anucrnqKo-apxilreKTOHcKe pa3paAe 3a

ipafiearancKy napqeny 6poj (napqena 6p.5619i1 na K.O.6E[tlKA), CflOPTGKO PEKPEATI4BHI4

osjernr --uJKorA hnrearba cA npATEh14M cA,qpxAJt4MA, LIHEI/JA, HOBocAflcKH nvr 68,

o6aeeurraaaruo Bac cnegehe :

Yargorvr y nphnoxeHy,qoKyMeHraqr,rjy, AocraBrbauo Bam cne4ehe ycnoBe:

l-'lpervra \.{naHy 143. 3axoHa o eHepreT[1114, eHeprercKl4 cy6jexar 3a AucTpt46yqnjy
eneKTpt4rtHe eHeprraje onpehyje Mecro npnKrbyqeFba, HaqLlH il TexHuqKe ycnoBe nphKlbyqeFba, Mecro t4

HaL{r4H MepeFba eneKTpr4qHe eueprrje, poK nprKlbyqeba m rpotllKoBe npnKtbyqeba.

hpeecrurop nprgrbyqKa ca opMaHoM MepHor Mecra je Orpaxax Enercrpo4racrpu6yqnia Pyua, y

cKnaAy ca eaxehtaM nponrcnMa.

[1o sarruyveFby yroBopa o npyxaFby ycnyre 3a npnKrbyqeH]e r HaKoH u3rpaAFbe He4ocrajyhrax o6jexara

6rahe rvroryhe npraxn y'{e}be Ha 4racrpr6yrhBHrr ctrcreM eneKTphLlHe eHepruje.

l.Ycnoer roje rpe6a Aa 3aAoBorura o6jerar Aa 6u ce Morao u3rpaAurl,l flpHKrbyqaK

Haueua o6jerra: crau6esr o6jerar

HanoH Ha xojut ce nprKlbyuyje o6jerar: 0,4 kV

Oarrop cHare: rsna4 0,95

Onuc npocTopa n nonoxaja MepHor Mecra: Tnncxr opMaH MepHor Mecra IOMM-2X ua Oeroncxot'r

noc-roruy CA6il:500 sa co,reu.rral ABa Mepna ypefala r-ra jaeroj noBpltlt4Ht4 Mcnpeg npeflMerHor g6jexra y ynuq''t

Hoeoca,qcxu l-1yr 6p. 55 V lzlnhrajm. ffr,rr'rreHsraje'l,rncxoi oprtraNa MepHor Mecra cy 690x$00x235unr (nucuna-

r"x14pHHau-AySnxa).

ycnoer 3auJT[Te oA uHEtrpeKTHor HanoHa go4[pa, npeonrepeherua lt npeHanoua: Kao saurilry oA

r4H4upeKrHor HanoHa Ao4ilpa npilMeHill4 3aurnry ayroMarcKulM t4cKrbyqerueu HanajaFba npeMa TT paseo4Horvt

c7rbrer'.,1y (saulrnrHo ysbnarue*e ca noje,qrHaqHrtM y3eMlbreaveu). Kao saulrnrnu ypefaj npuMeHilrt4 3auJrl4rHt4

ypebaj 
',qrasepenqujarae crpyje (sarurrarna crpyl*a cxnonxa). Ocnrypaue Ha paseo,qHoj ta6nrt o6jexra

npfinaro4ilTn rfiaBHHM l4HcraflaL1iloHr,4M ocrrypaquMa Ha MepHoM Mecry tA t 3BecltA y cKnaAy ca aaxehHM

TexHfiqKilM nponLIoHMa.

Sneparop grarrpu6yrarnor cNcrema,,Efl( $*rcrpuSyqaja" 5.o'o" Eeorpag

1'1 0tr{l beorprA

Macapr(nB;l 1 -3
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Sa,{c: +381 I1 36 1s 64i
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Ycnoe}l nocraBrba]ba uHcranaqnje y o6jexry h3a nptaKrbyqKa: [lpnnnxona rseoferua pa4oBa
(pacxonaeaFbe, nofiararre xa6noea u ocraro) Halaenraru noBpr.unHaMa,'o6panvtu ce HaAflexHoM onurilHcKoM
opraHy, Bpl.ul4rl,1 y cKnaAy ca o,qo6perueM HaAnexHor on[urr4HcKor opraHa. [lpunmrona raseoferea pa4oBa Ha
nprBarHil M napqenaMa np46aam n carracHocr enacHrxa.

3au:rurne ypefaje Ha paseo4Hoj ta6nn rncranaqrje o6jer<ra npillraro.qilril rnaBH14M r4HcrafiaqnoHrlM
ocilrypaqilMa Ha MepHoM Mecry tA u3lecrv y cKflaAy ca eaxehurvr rexHLlqKt4M nponilcilMa.
04 oprr,raxa MepHor Mec_ra (QtrttVl Ao pa3Borque ra6ne (PT) y o6jexry o6es6epnru qerBopo)Kr4nHh BoA
MaKc[MarHor npeceKa 16 mm- o4rosapajyher rilna, yeaxaeajyhtzt llpaeNnxrK o rexHHr{Kt4M HopMartABVtMa 3a
eneKTpt4HHe rHcranaquje HilcKor HanoHa ("Cn. nrcr COPJ", 6p. 53/88 n 54188 - ilcnp. h "Cl. nncr CpJ',, 6p.
28195). V PT o6es6e+urn npilKrbyqHe cre3arbKe aa yBe3rBarue $asnux (Ll,L2, L3) npoeo4HrKa,3arJ.trranror (eb)
u HeyrpanHor (N) npoBoAHt/Ka). O6jexar rpe6a 4a je Ha nponrcuoj y4arbeHocrt4 oA eneKrpoeHeprercKLtx
o6jerara (EEO).
Yxonrxo crpaHKa xefiil HenpeKilAHo Hanajarue ceojux ypeflaja HeonxoAHo je aa o6ee6eAil anrepHaruBHo
arperarcKo nanajan e t/lcrtAx, ca o6aeesHoM yrpaAboM oAroBapajyhe 6noraAe oA npoAopa HanoHa arperara y
[cEE

2.Texxnqr[ onnc n p]rKrbyqxa

Mecro nprKrbyqersa o6jexra: MepHr opMaH, h3a MepHor ypefaja
Mecro Be3uBalba npnKn yqKa Ha clrcreu: naj6nnxra AE cry6 HH-CKC rrlrpexe y ynvqn Hoeocagcrn l-1yr y
l4a\vjn.Ierr AE cry6 rne.qaHo o4 cTC 2010,4kv "M.ByKAAr1HoBilI" xa Hoeotr Cagy.
TC: CTC 2010,4kV' M.ByKAAT4HOBt/fr ' (o6aeesuo npoBeprrr4 npe nprKrby.rerua)
Tlsao,q: 5 Hu mpexa xa Hoeoru Ca4y (o6aee3Ho npoBeprril npe nprrruyverua)
Onuc np[KrbyqKa Ao MepHor Mecra: Hoe npilKrbyqHr4 1kV xa6noecKr BoA lana PPOO-A 4x50mm2, y
Ayx.AH.A oA oKo 1OH,t tuepeuo o4 no,qnoxja Haj6nmxer cry6a HH rvrpexe ,qo Kl-lK EB-1n y 6eroncxoM nocrorby
HoBor opMaHa MepHor Mecra 3a rpynHr npilKrbyqaK ca MaKcHManao 2 6pojwla rHn nOMM-2X.

Onuc MepHor Mecra: TNncxN opMaFi MepHor Mecra rlan IIOMM-Z/X sa cmeu-rraj fiBa MepHa ypelaja nocraa!,lrr.!
Ha cno6o,qHocrojeheu apuupauo-6eroHcKoM nocrorby rran CAEFI-600 ca KnK EB-11-1. TNncxr,r opMaH MepHor
Mocra nCMM-2lX je grar*eHexja 690x600x235*rn (emcunaxuNpaHaxgy6NNa).

Haueua Kov
04o6peHa

cHara
(kw)

HoruuH.
crpyja (A)

Epojuno /
MepHa rpynaTun

Mepnu ypetlaj: Spojrana aKn4BHe efleKrpr4qHe eHeprrje cy ABorapr$Ha. Cea rpoQasna 6pojrana cy
rpoct4creMcKa, a HaqilH npilKrbyl{eFba je 4rpexran. Knaca raqHocrt4 6pojnna aKrrBHe eHeprraje je 2, oncera
5(10)->40 A. V Hoeh opMaH MepHor Mecra yrpaAt'ttt ABa HoBa rpoSasna uynrnQyux4uouanua 6pojuna aKruBHe
enepruie 3a AHpeKrHn npvKlbyqax (3x2301400V, xnaca 2, ca nurerpilcaHilM yKflonHXM caroM u penejHuu
H3na3oM raprQe, ca flL{fl ,qucnnejona n voryhuouhy noxanne KoMyHilKaqrje ra nporparrrraparua) n ABa cera
rnaBHux ayroMarcKux ocurypaaa og 254.

3aurrnrnn ypetlaju: 3yAC - 3aurrrHr/ ypebaj4rasepeHqrajane crpyje
YnpaersavKH ypehaj: ypebaj 3a ynpaBrbarue raprasoM y cKflony MepHor ypefaja.

3. Ocuost+14^TexH#rils+Hogaql4 qr{€+pra6yr'uano*G}r€-FeMy +rflvreery npuKn yqe}ba
Cy6rpansujeHrna (S*") cnara rpononHor KparKor cnoja Ha ca6rpHilqawa 20 kV y TC 110120 kv/kv
r4sHocr4 500 MVA, BpeMe rpajarua KparKor cnoja t=0,2 s.

Bpe4Hocr crpyje jegxoQaenor 3eMrbocnoja y y3eMJbeHhM MpexaMa 20 kV HanoHa je orpanrveHa Ha
BpeAHocr 300 A.
3a enruruhcaFbe npona3Hor 3eMJbocnoja npruer+yje ce:

jegHononHr 3eMrbocnojxr nperra,qaq ca 6paranonit,qenoBaFba MaFboM o,q 0,2 s,
3eMjbocnojHa 3aurrra Ha n3BoAHoM npeKhAaL{y ca BpeMeHoM TpajaFba Ao 0,5 s,
Ha il3Boflt4r'ta 20 kV y TC 110120 kV/kV ce npnMeFbyje ayroMarcKo noHoBHo yKrbyqerse (Al-1Y)
ca ABa noxytuaja. Y npaou noxyuajy ce Bpur4 6pso Al-1Y ca 6eananoHcKoM naysoM (rpajarue) o4
0,3 sec. Aro je KBap r Aarbe npilcyraH, Bpr!14 ce Apyrr noryruaj yKJbyLleFba nocne 6eeuanoncxe
nay3e (rpajarue) Ao 3 min (cnopo AnD. Yxonrxo je r,r nagarbe npilcyraH KBap, 3aurrnra
r43BpuaBa rpajHo ilcKjby'.reFbe 20 kV il3BoAa, HaKoH qera ce npilcryna floKant43aLlwlw uaapa n
FbeTOBOM OTKfiaFbaHry.

Crpana 2 oA3



Ycnoan ucnopyKe I KBanhrer eneKTpt4qHe enepruje Ha Mecry npilKtbyqerba cy y cKna.qy ca 3axoxolt o

eHeprerhqu, Ype46oM o ycnoBrMa ilcnopyKe h cHa64esaFba eneKTprrqHoM eHeprrjona, l-lpaarnilMa o
pagy ghffipmSyl4 B Ho r cilcre M a il,q pyrnM TexH ilqKv M lrpotruei4M a-

4. Oan Ycnoau ruajy BaxHocr 12 ueceum h Mory ce Kopr4crrl4 rrcKrbyLt4Bo y cBpxy:
. r3paAe yp6auracrnqxor npojerra sa r3rpaAby o6jerra, u y Apyre cBpxe ce He Mory

KOpHCTl4Tr,r.

5, Enrxe vcnoae sa npoieKroeabe r nprKrbvqeHre, xao noAnorv ga ilspaAv npoiexra ea rpaheailHcrv

floaeonv (hnr npoiexra sa ilseohet+e), Orpanax Enexrpoailcrpm6vuhia PvMIa he nponncarr v
pe.qoeHorvr nocrvnxv v o6ieErFbenoi npoueavpil.

6. Hraje Ao3BoJbeHa r3rpaAFba nprKrbyr{Ka Ha gncrpu1yrvtBqu ct creM eneKTpt4qHe eHeprrje, roja je y
cynporHocrn ca 3axonou o eHeprerhr-Ir4, I-lpaernrua o pagy gracrpr6yrfiBHor chcreMa n oBrM

Ycnoehrua.

Mecro nphKrbyqeba o6jexra Ha guctpu1yrueau crcreM ereKrpt4qHe eueprrje 1e Mecro
pa3rpaHhqet+a oAroBopHocrr4 Hag o6jexrrrrlta rsrraely flracrprr6yrepa r Crpauxe. EnexrpoeHeprercKt4
o6jerrra Ao Mecra npilKrbyqeFba cy BflacHfiuJrBo llrcrprbyrepa. a o6jexru xoju ce Hana3e il3a Mecra
nprKrbyqeba cy BnacHilrJJrBo CrpaHxe. Ha ruecry npilKrbyqeH,a ce o6aerba l4cnopyKa eneKTpt4qHe

eueprrje.

Mepno Mecro je ravxa y xo.yoj ce noBe3yle onpeMa 3a MepeFbe l,lcnopyqeHe eneKrpt4ttHe eneprrje.

l-lpuxruy'rax je cxyn BoAoBa, cnpeMe m ypelaja xojrrua ce hHcraflaqraja o6jerra xpajruer Kynlla Smsrvxu
noaesyje ca gracrpur6yrr4BH14M cr/creMoM eneKrpLl..rHe eneprnje, oA Mecra pasrpaHrqetta oAroBopHocrt4
sa npeAary exeprrajy go naj6nrrxe raLtKe Ha cilcreMy y xojol je nprxruyL{eFbe rexHklttKt4, eHeprercKt4 k1

npaBHo r,roryhe. yxruyvyjyhtt u MepHil ypeRal

C nouJrogaFberu,

locraehna:

1. Hacnoey
2. Cnyx6u3a eHeprerr*yA .

3. llncapurqr
cu""%

,'x'1.10..3

Qr*runtr9

purx $para{,*,xnn

CrpaHa 3 oA 3



BOAOBOA H KAHAIH3AqI4JA
t4HRHJA Jn, rHR]4JA

Jaexo xonnynaaxo npegysehe

Bojoo4e Crene 48
22320, Vlu\uja
Peny6nNxa Cp6Nja

11V16: 701.437361,

Marxqur 6poj: 08584885

Texyhr,r paqyHr:
105-86056-75
205-163s68-10
1,60-283326-17
lIJr$pa AenarHocrr: 3600, 3700

,\ rea/$ax: +2at2256o842 s vik@indjija.net ; www.vodovodindjija.co.rs

uIr: 1,,-iii', I II [;i.tl;;i.t.1:1i itii' i l.a: irl'.idf 
-'r,';, 

:".".: 'ilJ:iir'':vtEii i "

2 2. 0e, 2019
,,APXIANPOJERT VH"

flerpa flpanrLLrHa ll/9
22320lAnl1nja

L4

Ha ocHoay q,naHa 14. Opryxe o OnurrNucxoj ynpaBh onttlrhHe Vlu\uja (,,Cn. nnct onuJrilHe Cpeua"
6poi 25108), u vnarorra 54. r.t 55.3axoHa o n.naHhpaFby H h3rpaAFbN (Cn.rnacHnx PC" 6poj
72/09,81/09 u 24/1,1,), vt cn. !2 O4nyxe o jaauonn BoAoBoAy Kao h qnaHa 22 o jaenoj xauanneaquju
CO V1a\nja (CnyN6enra rnacHhK Onurrua Cpema 6/201.1.), re Bau:er 3axreBa o4 05.04.2019. roguxe,
xar.n 6poj: 32502-2512019 o4 4axa 10.04.20L9. roAHHe, JK[T ,,Bo4oeoAn Ka+annaar4rja V1n\nja Jl1"

ua4aje:

TEXHhTIKE YC/IOBE

npojexrxoru 6rpoy,,APXI4flPOJEKT 14H", nslAu\nje, ynlrqa l-lerpa flpanuuxa lt 6p.9, aa norpe6e
u3paAe Vp6anncrrvxor npojexra, a y Be3t4 h3rpaAlbe o6jexra.
l4arpa4rua cnoprcKo - peKpearuenor o6jexra - uJxo.na nrhBalba ca nparehrrvr ca4pxajrMa, ce
nnaHilpa y Axtyin, ynhqa Hoaocagcxr.r nyr 5E, Ha K.n. 6poj 5619/1 x.o. 14nf raja.

T, BOSOCHAE.4EBA!-bE:

Ha naae4exoj noxar-p,rjr,r ne nocroju rerpafeHa ynfir]Ha BoAoBoAHa Mpe]Ka.

C o6sraponn Aa HaBeAeHa noxaqraja Ha nptanaAa 3oH]4 caHrrapHe 3a[xn4Te [3Bopt4tlra Hace.rba Vnl.1nja
JKfl ,,Bo4oaoA n KaHanr,raar-qrja V1a\nja J[1" 4aje carnacHocr 3a nprBpeMeHr, aflrepHarrBHh HaqhH
eo4ocxa64eBalba - 6yurerue nnl4rKor 6yHapa 4y6rne 4o 30 m. JKn ,,Bogoao4 u xaxaarsaqnja
Vulnja Jll" He oAroBapa 3a KBa.flilrer eonqe 4o6r,rjeHe Ha nperxoAHo noMeHyrh HaqrH.

flpuxtyveroe norpouraqa Ha cucreM jaexor eo4ocna64eealba he 6rrr ornoryheuo naxon h3rpaAFbe
KpaKa BoAoBoAHe Mpexe Ha npeAMernoj roxaqrjn.

C o6araponn Ha aKryenHo rexHht{Ko-eKoHoMcKo crar-be BoAoBoAa y V1a\njn, MaKcilMa.nHh .qo3Bo.rbeHil
npeqHHK BoAoBoAHor nphK/byqxa il3Hoo4 O10O mm, xojr, y cnyvajy Aa je ro 3axreBaHo, hcnyFbaBa
ycnoBe npoTl4BnolKapHe 3auJTl4re. Ha ocHoBy q,naHa 18. Craryra JKfl ,,Bo4oeoA h KaHannaar-Iaja
Aa\nja J[1", Vnpaenra o46op je na ce4Hu\vt oA 17.0g.ZOtZ. roArrHe AoHeo oAnyKy 4a je ea

o6es6eferoe Ko.nilqhHe BoAe norpe6He sa 3aurilry oA noxapa norpe6xo hHBecrnparu y
npouHpelbe h3Bopl,lLuHt4x KanaqHTeTa - BoAo3axBaTa Kao h y il3rpaAFby rpaH3hTHhx KanaL{[rera.
Brcuua rHeecrrqrje je je4uaxa % qeae 6yr.ueHor 6ynapa.
Haee4enojoAnyL{l4 noAnexy cBr npnK/byrtqr npeqHhxa eeher oA0514".

/
brhOr-l6/nstrr

. ,'*'r#rl# ..i3



KAHMh3AIIhJA:

Ha uaee4eHoj noxaqrajr,r h3rpaAFbe o6jexra ue nocrojr r,rarpafer+ chcreM sa op,aoferue ornaAHhx
BOAa.

B.nacHrK, oAHocHo Kopr4cH14H je 4yxar Aa v3tpaAt BoAoHenponycHy cenrrqxy janny 3arBopeHor rilna
y cHnaAy ca eaxehhA npon14crMa, craHAapArMa H rexH14LrKt4M HopMarhBilMa nponhcaHrM 3a ry
apcry o6jexra xoja he 6mu y Qyuxqr.rjr Ao h3raAFbe ynhqHe KaHanr3aLliloHe Mpelxe Ha npe4meruoj
noxa qrjr.

3a rexHrrxy cnyx6y ,{n pe xro p

ffi,51?\-v Ji

Q,d; -



Maruqxu 6poj: 08190135
uJr$pa AenarHocrn: 3522

i{"tn. ln,,VlH f A C" UHB h J A
M;&q JaeHo npegysehe ra grcrpr6yqrajy raca Hau 6poj:991
Hfrry 6nox 63 oEjexar 1412,2232014x11aja, www.ingas.rs flaryrvr: 15.04.2019

]4nl AL flpe4ysehe perucrpoBaHo y Perucrpy npuBpeAHux cy6jexara noi opoje-na-g4.56901/2005
IlhE: 100527313 Teryhu pa'{yHr,r: 160-192284-83 6anra Hnreca

205-116099-21 Kouepqrjanra 6aHxa
105-86014-07 Anr 6anra

APXI,IfIPOJEKT I,IH

Ilerpa.(panumna II 6p. 9

22320 [I'H[uja

cxogHo Bau:err,n saxreBy 3a r3AaBalbe rexHr4L{Kr4x ycnoBa 929 oA 10.04.2019.
rsAajeMo BaNl

TEXHYILIiiE YC.NOBE

a v Be3il il30afle vD6aHucrr,l,troi- npojeKra3a r43r-pa,4lL)/ cxcprar{a perlsSTi'!3i-r3:-
o6jexra - LUKoire nnhBaFba ca nparehiaii cspxojmMa Ha KaracrapcKoj KaracrapcKoj
napL{enh 5619/1 K.O. l/H!rja Koja ce Halra3h y V1al1nju, yn. HoBocaflcKh nfr 66 (6nox
6p. 311) a y cBpxy r/3gaBaFba floxaqrjcxrx ycncBa 3a npr{Krbyqei-be nocnotsHor
o6jerra t-l+1 (615 33u').

Ha jaaxoj noBpr.r.Jt/H14 napaneiiHo ca nyreM nocrojr/ r3BeAeHa TacHo

At/crpvaYlilBHa norherhneHcKa Mpexa t4 To:
[lpirxruyver-be r3Becrr noBe3hBa',i'ber\r ca ynfiqHor racHor nonfierhneHcKor

Boga nE32 cep. C5, nonrerhr'reHcKr4M enerrpoQy3r4jcKrM ceAnacrrM KoMaAoM
g,an,,r. nE32l25 cep. C5, r eneRTpo+y3htcrr4M cltojHhrlaMa 11E25 cep C5.

flprxrsy.;6n laclvl BoA r43Becl4 ,tA racHe nonherhnencKe LIeBH AhMeH3rJe
a25mm cep C5, npena3Hor KoN4aAa I1';:..t1 92525,7mm, qenilqHe 6esulaaHe qear
a26,7x2,3mm noBe3aHrx novohy eneKTi)oornopHe TacHe cnojHhqe a25mm cep C5,
e|eKrpoornopHor KoreHa a25mm cep. C.5 90", racue Kyrnacre cfiaBhHe !H20Hn16
L4 ro 3aKrbyLrHo ca MepHoperynaql4oHoM racHoM craHrUoM. MaxcrH,tanrro
Ao3BorbeHa KonilLr4Ha nphpogHor raca [,]3nocr4 1OSmt/h, ca Mepar{oM nporoKa raca
l-6T (ca reMneparypHhM KoMneH3aropoM). MPC rpe6a Aa 6yae y 3aurl4rHoM
MeraflHoM opMaphhy xojr ce nocraBrba Ha QacaAy o6jerra rnh Kao caMocrojeha
nocraBrbeHa Ha reMerbhMa r.ojvt cy npeAXoAHo nphnpeMrbeHh. [lprrrcax y
Ar4crpiloyrhBHoj Mpexil Ha Mecry noBesr4BaFba nprKrbyqHor TacoBoAa je oA 1 Ro 3
6ap, a fisna3Hh nphrhcaK je 25mbar.

Cah roouJxoBt4 Hacrani,i -.5oi- eBeHivanHor r,r3l*erJTatba rac()Bofia h cal.iau,4je
rcror tAAy Ha reper h3BoRaqa pagoBa, o,iiilocHo t4HBecrilTopa.

l4Heecrhrop: AI-EHLll/JA Ml4JAt/'lflOB[4h, l4a\nja, Jyr Sor.qan a 6p.23a

TexHnqrr A14peKTop

leunh,,Eopn Boje AH nn. Mar!. 14Hx.

W'{*p(
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,,APXLIIPOJEKT I,IH"
Y;rprqa flerpa Apa4rru1{Ha II 6p. 9
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IIPEAMET : TEXHIIT{KII }'C.IIOBH 3A IIOTPEEE I4SPAAE
}?EAHI,ICTI,{IIKO T rI P O JE KTA

O6paru;ru cre ce Ba\reBolr oJ 09.o4.2o19. roAHHe y r{Me rrBecrr,rropa "AIEHUIIJA
NII4JAI4JIOBLITT"T.Ts I'IH!rr1e )- uI1-'b\- rl3JaBarba rexHHrrxlrx ycnoBa Ba r4spaAy )p6anacru-{xor
upojexra Ba usrpaArr,y cnoprcKo-pelipearr.rBuor o6jexra - rxKoJre rrJrrrBarr,a ca nparehnu
cagpxajzr,ra y Hacerby I4u!rrja. ]--rrrua Hosocacxrr nrr 66, Ha K.rr. 56t9lt K.O. tr4uluja a y
C N-'IajfY Ca AOCTaBJbeHHN{ CI IT\-aUI I O H I i l1 ll-laHO ]I.

Yxoluxo Konrlrcltja \-rBp-lrl rron-hsocr H3paAe rexHrrr{Ke AoxyMeHTaqraje sa oBaKBy
apcry o6jexara Ha nperrlerHoj .roxaulrju, ono J.fL y oKBrrpy cnojux HaAJrexHocru je carJracHo
ila ce Molre rplrcr\nIlrll il3parrr yp6aHracruuxor upojexra Ba r43rpaArby crroprcxo-
pexpearlrBuor o6jexra - Iuxone rJlr{Barba ca uparehuu cagpxajuMa y HaceJbyLhfilvrja,Ylr.rqa
Hosocacxa ny"r 66. Ha K.rI. 56t9lt K.O. llufuja a y cxnaAy ca AocraBJbeHr.rM cr4ryarlraoHr.rM
rrJraHoM y3 HCrrFbeme c,re4ehnx ycnoBa:

7.

flpux,nluerbe rrpeAMeruor o6jexra Ha cao6pahajuy uuQpacrpyKTypy nnaHrrparr4 ca
KoJroBo3a us Yluqe Hoeocagcmn rtyr [yreM npunasHe paMne Ha Har{uH rrpr{KaaaH y
AocraBJseHoM clzryallrroHoM uraHy. Jasua [oBprxvHa - rrpranaaHa paMna ce Moxe
ypeAlrru y rpaHarlaMa r.rcnpeA ynaaa y KoMlneKC TaKo uno 6u je nouova,nu
6eroncxutu unu lexaroH [JIor{aMauilvr 6erounpara. Ilpunasuy paMly [pocropHo
opujeurucarvr Lt Ar{MeH3I4oHvrcarkt ramo Aa 3aygr4Ma npocrop rrclpeA ynaaHe xanuje
ur.rpr4He MaKc. Ao rxr4prrHe caMor yilasa y [apqeny-uuprrHe xanuje.

llpulasHa paMrla rropa 6nrz rroBHIrLIoHHpaHa raxo Aa He 3aysaMa jaruy noBprxuHy
IICnpeA cyceAHrrx raprleJra'rj o6jexara lr He clre Aa yrpo3u uocrojehe KoJrcKe rpr4naae
c\-ce.fHrrlr o6jexrnua. HrEeerere rptr.rra3He paMne uopajy 6uru ycuafeue ca
HIIBe.terotr nocrojeher rporoapa. Kao li ca HrrBeJreroM oKonHor repeHa ca nolpeqHr.rM
naJolr sfitu. 2,5%o y cMep)' o6aparsa HrlBe,rrere oxoJrHof repeHa.

tr4cno.q nprl-[a3He paMne rlocraBllru rleBacru, 6eroscxlr rtpofiycr nper{Huma A4oowrwt
ca noAlfttHllll rrarloll v cliepY o6aparr,a HrrBeJlere oKo,{Hor repeHa, ca oAroBapajyhnru
ua4c,rojel'r v cn[IBHHU]I]Ia 3a o4roferse arrrocQepcxe BoAe Lrilv 6eroncxun,l
pelxerxaMa xaro 6n ce cflper{Hno orurlau,e BoAe Ha KoJroBoB.

rlocrojeha KaHaJr Ba rrpuxBar H eBaxyauujy arrrroc$epcKax BoAa je norpe6Ho
or{rrcrrrrr{ Ir oAMyJEI4TI4, oAHocHo craBvrrLt y Qysxuujy npe [or{erxa ueno[erra paAoBa
Ha pexoHcrpyxurrju KoJrcmor rrpunasa.

Tporoap ce Moxe vgrpa1uru - peKoHcrplucarr4 TaKo Aa Hr.rBeJrere H [rr{przHa
npeAMerHor rporoapa 6y4y ycxrafeue ca cyceAHr{u. flou-rroqaBarl,e rporoapa ce
itio)Ke rr3BpIrirrrl.I o4roeapajlrhHM Marepaja;rorvr upegnufeurrM Ba oBaKBe Bpcre
tlo.qJrora (6eroncxe frJroqe uru 6exarou).

Selesra nojac y rpaHI4IIaMa r{cflpeA npe.qMerHe rraprreJre Mo)r(e 6uru satpaBJr,eH.

Huje goanoJbeHo nperBaparbe seJreurrx rroBprxr{Ha y rrapmuHr flpocrop y KoprrAopy
ynuqe.

1.

2.

.)'

4.

5.

6.

xHrlqliu ycrr.lBn 35-1 ^Lgl:0iE
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B. Yroluxo ce y npe.{ueruoj yJrrtr\Lr oABoArba arnoQepcrr4x Bo,{a ogeuja [yreM
orBopeHl4x n)'THHx KaHaJIa, Ha npeAMeruoj loxaqujv oreopeHr4 ynur{Hr{ KaHaJr
rr3Becrlr y floper{Horr upoQulry rpane3r{or o6.rrrExa y ApKHHpr uenrefy ABa KoJrcKa
yna3a:

g. Muuuualna rxupr4Ha 6anxzua je o,5 M oA rpaHr.{qe il},ra noA uaru6ol,r op,S%;

ro. Haru6 Kocr4Ha KaHana rpe6a Aa r43Hocr.,r oA 1 : 1,5 .{o 1 : 2;

rr. Illirpaua KaHarra y AHy oA o.2 Ao o.5 M;

rz. IIIupuHa KaHaJIa y Kpyurr 3aBHCrr oA ycnoBa Ha repeHyre jy je norpe6uo [pr4naro.4urr.r
yKnanaEeM y oKonHu TepeH;

13. Tpacy KaHana BoAHTLI y 3aBucHocrrr oA xou$urypaquje repeHa y norpe6som
(o4ronapajyherrl) rroAlDrmoM uaru6y, a npaBau o.qpe,qrzrrr HacrrpaM npeAxo.4Hor
KaHana lr uo,roxaja npolycra r{cno,{ Koncmr,rx yilala;

t4. ffy6uuy KaHana HsBecrra Ao Kore AHa ueBr,r yBBoAHor H HlraBo,qHor UeBHor [ponycra
Ha KO,IICKHM ynaSlrMa;

15. Ha KpyHI4 IzBBeAeHor KaHaJIa )Tpa.qlaTr.r cnprBHy peurerKy Ba [puxBar arnocQepcmux
BOAa;

16. tr4ueecrllrop I43rpa4rce je ApKaH 4a o6es6e4r4 aAeKBarau 6poj rapxprHr Mecra 3a
norpe6e KopIrcHIzKa -B.[acHIzKa crau6euzx ]r nocJroBHux je4uuuqa y npe.qMerHoM
KoMneKCy a cBe y cxnaAy ca o4pe46arra r{raHa 86. Ilpanuluuxa o orrrrrrrurM
npaBrrnHMa Ba napqetaryujy, peryraqujy r4 rrsrpaArby (,,C:r1x6eHr{ rJracHax PC", 6p.
22l2ol;) xojurr cy o4pefeur{ HarrLtHH v ycroBlt o6es6eluearba rraprzHr Mecra Ba
cravt6eue, nopoAarrHe Lr nocJroBHe o6jexre Ha rpafenuucxoj napuenu prBBaH

peryraquje januor nyra f y nw:qe.

r7. Y c.r4^rajy H3rpaAE,e noABeMHe eraxe Ba craqr{oHapuu cao6pahaj(rapaxe), npulaeuy
paNIIry fapalKe HI4BeJrarIuoHo yKnorrHTrl Ha KoTy KonoBo3a TaKo Aa ce BrrcHHCKa
pa3r'IHKa KOra rapaxe II Kore yJIIIqe CaBnaAa HenoCpeAHO IIpe perynaquoue lllHuje
KaKo ce He 6u )Tpoalrna Sy,nxquoHaJrHocr rporoapa H ocraJrHx januux [oBprrrr,rHa Ba
KoMlrrr.rKarlujy a y rpaHr{rlaMa Ao3BoJr,eHor noA\Dr(Hor nau.r6a paMrre.

lB. Taxofe, uorpe6uo je o6es6e4:r.rt4 u Br{3yenHy rrperneAHocr npuxJbf{ena [pprnasHe
paMne Ha KoJroBos(cQepua o rJreAara, rpolrao nper,re4uocrn).

r9. Cne ocrane rIoBpIxL{He saje4uuuxe [naHr4parr,r r4cKJEf{uBo Ha concrneuoj [apqenpr
r.{3BaH nojaca perylaquje ynrqe.

zo. llpojexroM rlprlnaaHe paMrle n cro6oAuux rroBprxr4Ha peur,rrrr u rr.rrane nprrxBararra
rz o4noferr,a am'locQepcKlzx BoAa ca clo6ogunx cao6pahajuux rroBprxuHa(cruruzqu,
cJlHBHe peurerxe).

zr. O4rofeu,e arlroc$epcKr.Ix BoAa ca cro6ogurx rroBprrrr.{Ha(ularora, reurar{Ke cra3e,
napxuuau) eBaxylzcarl4 cJrrrBHHrIr4Ma rla pacrepcxuM rroBprrrlrHaMa AaJbe y nocrojehu
pequnnjeu'r;.

zz. flpurcrsf{ax Ha ocrany KoMyHanHy unQpacrpyxrypy rrsBprrruhe ce rpeMa rexuur{Kr.rM
ycnoBrrMa HaAnexHr.rx KoMynanuax j anuux upe4yeeha.

21, :ri, ). 1 '.1
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23. plHBecrlrrop HslpaArbe je .qprtaH ,qa orxreheHy, )pebeHy r4 BeneHy jaeuy roBprxrrHy y
rxTo KpaheM poKy Bparr.r y rpBo6r.rrHo CTaEe.

z4.Huje AoBBoJbeHo nprzBpeMeHo cmJraArrrxrerbe rpabeBuHcxor H ocraJror Marepajana y
KopHAOpy ynr4rle.

25. tr4HBecrrrrop r.r3rpaArbe je ApKaH Aa Ba cBe BpeMe rzsrpaArbe o6es6eAu HecMeraH H

6es6elaH KoJrcKr4 u rreurar{Kr.r cao6pahaj.

z6.Y cnyuajy aa Ha npeAMerHoj noxallvju ycneg r.rsBobema HaBeAeHr,rx pa4oBa, y roxy
PaAOsa v.nvi Tro saBprxeTKy vrcTLrx, Aobe Ao HeKr{x orxTeheE,a Marepr4janHr4x Ao6apa
unr{ noBpeAa JIUIIa ycneA HeaAeKBaTHe SarrrTHTe fpaAlrnurrrra r4Jrrr Jro[re HSBeAeHr{x
pa,4oBa, cBe rporrrxoBe v eBeHTyanHy HaKHaAy [rrere cHocr{he r{HBecruTop
npeAMerHr.rx paAoBa.

27. [IpeAMerHe paAoBe Mo]Ke I{BBo,qr{rr{ rrcxJr,y{rrBo rrpaBHo Jrlrqe - oeraruheuu uano!au
paAoBa pefrzcrpoBaH 3a oBy Bpcry AenarHocTr,r;

zB. tr4Hsecrr.rrop je A)"r(aH Aa o6eB6eAH ycnoBe Ba HeoMeraHo oABr.rjaH,e rreuraqxor r{
KoJIcKor cao6pahaja, oAHocHo Aa rlpo[]IcHo o6es6eAu u olenexn rpaAr.rJrr{rrrre sa
BpeMe zseofema paAoBa;

29. Iloce6uy rax(Iby u Ar{Har\{HKy rzaBol]erba paAoBa rrpirnaro/{Hru AHHaMr.rqH H pexuMy
o4nujama cao6pahaja ua cao6pahajuuqu y uujenr ce KopuAopy H3Bo.4e paAoBrr;

3o. Haje AoBBoJ[,eHo 3aceqate, rxJr?IIIoBaEe HI4Tr4 pacKonaBa]r,e KonoBosa guru 6uto
KaKBa Apyra HHrepBeHI{uja ua KonoBosy Hu Ha Apyroj ypef euoj januoj roBprxr.rHrr;

31. yKonHKo roxoM rrsBoherba paAoBa 4ofe 4o oulreherra rroA3eMHr{x raJrn HaABeMHrix
uucraraquja, oKoJrHrrx o6jexara ,rJrH BeJreHuJra, rrHBecrnrop je 4pxau Aa Hx y
uajxpahen poKy orxnoHrr o cBoM TporuKy;

32. Y oiyuajy nsroferr,a paAoBa Ha peKoHcTplr(rluju rrpeAMerHe yJrr{ue, rrHBecrr{Top je y
o6aeesu Aa IraqrrH nplIKJE) {erla napqeJre Ha jaauy cao6pahajuuqy npr{JraroArr
Hoeoupoj eKToBaHoM cralr,y.

Oso J.lL 3aApxaBa npaBo Aa rr3Bprxl4 KoHrpony r,r3BeAeHrrx paAoBa ua ypefersy jaeHe
loBprxrrHe H HaqHHa nprrxJ,r,f{e}ba Ha januu ny,r;

o6pa4uo,

henuh, Arrrrn.eqq.

3lTexH lrLiri, 
"*r*nu, 
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OnUTkIHA t/lHhnJA OAeruetse ea yp6a n r.rsau, KoMyHanHo-cral,t6eHe nocnoae
h 3auirhTy xr4BorHe cpeAuHe

PENY6II14KA CP6I4JA

An BOTBOA]4HA
ON[UTI4HA 14HE]4JA

ONUlTilHCKA YNPABA

O4eruerue 3a yp6aH[3aM,
KOMyHanHO-CTaM6eHe nocnoBe kI

3a UlTLlry Xil BOTH e Cp_enfi He

6poj: 35-2-29l2019-IV-02
Aaryu: 07,02.20t9.
14HE14JA
H.3.

Ha ocnoey qnaHa 53. 3arona o nnaH[paFby 14 r3rpaAFbr ("Cnyx6enil rracH],iK Peny6nnre Cp6nje" 6p. 72109,
BU09 - rcnpaBKa, 641L0 - yC, 24lll, Lztltz, 421t3 - O4nyxa yC, 50/13 - OAnyxa yC, 98/13 - O4nyxa YC,

l32lt4, L45lL4 ra 83/2018) il qnaHa 18. Ognyre o opraHr3aqrjr onu:rrncKe ynpaBe onurrHe Vln\nja (,,Cn. nncr
onrurilHe l4ufrja" 6p. 231!7), a y Bffir4 3axreBa Crurah Mrnreoja na Vlafiuje, HoeocaAcxa 2tlt3, 3a napqeny
6poj 5619/1 K.O. t4nfrja, Aaje ce:

N HOOPMAUT4JA O AOKAU]4J 14

[Iaaxcxr,r AoKyMeHr Ha ocHoBy Kora ce ra4aje uxQopr'raqraja o noxaquju

" flnan rexepanHe perynarlr,rje Hacerba hnflrja
(,,Cn. nucr onrxrfiHa CpeMa" 6poj t4106 u 30111)

[ennxa, oAHocHo 3oHa y xojoj ce EpeAMerHa napqena Hana3m

Yehflor,t y ycBojeHil nraHcKr4 AoKyMeHr, [han renepanHe peryflar-lnje nacerua Vlnlnja (,,Cn. nvcr onrur[Ha
Cpeua" 6poj t4106 n 30lll), KoHcraroBaHo je aa ce npe4MerHa napqena 561911 K.O. l4nfrja Hafla3n y

rpaHhqaMa rpafeenncxor noApy,rja Hacerba V1a\nja, y 6rory 6poj 3/1 xojn ce nauerayje nopoAHLlHoM

craHoBaFby il pffir4AeHqiljannou craHoBaFby. Aeo 6aora je axyuynaqnono jesepo hnfnjcror noroKa. Y oxarpy
6noxa eeilAeHrilpaHa cy apxeono[IKa Hara3nuJra, iloluroearil npaBilna o 3a[Jl4Th HenoKperH[x KynrypH,4x
go6apa h3 oBor ilnana,

l'lpe 4aruer ypeferua npocropa o6aee:Ha Aarua yp6aHilcn4qKa pa3paAa/ oAHocHo r43paAa ilnana AeraJbHe
perynarlraje n yplaancrvlxrx npojexara. 3a aeo 6nora sa xoir4 cv Sopl4ilpaHe roahpa[Hcre napuene. oaHocFlo

sa aeo 6nox? nocrojeher nopoarqHor craHoeaFba aarbe vpebeFbe epLur,he ce npelaa onpea6alaa oeor nnaHa.

tlameaa seurblrura

Karacrapcxa napqena 5619/1 K.O. Xttfnja HaMeFbeHa je sa nopo4l,lqHo craHoBa]be.

HaNena: nopoAhqHo craHoBaFbe

Crenen rasrpafenocrr: uax. 30o/o
[4nAerc rcxopmuhenocv: uax. 1r0
Cnparnocr o6jerra: Max. n+1+Ilx (nprseurbe + ieflHa erar(a + norxpoen e)
l4srpaArua cfrepeHa r,,roryha aKo He nocroje cMerbe reoMexaHhqKe il xt4AporexHrL{Ke nphpoAe.

lhanou reHepanHe perynarlraje Hacerba Vln\uja (,,Cn. nnc:r onurhHa Cpena" 6poj L4106 n 30ltt), oApebeno je

Aa ce Ha rpafeeNucxoj napqeail narueruenoj nopogilqHoM craHoBaHry Mory rpagilTl,l:

" ocHoBHt4 o6jerar: nopoAt4rtHr4 crau6enr o6jerar, crau6eno-nocnoBHt4 o6jerar, nocnoBHo-crau6err

o6jerar xojr,r ne yrpoxaBa craHoBaFbe. O6jerar nopoAilqHor craHoBaFba uoxe 6rru cno6opnocrojehr,
y HenpeKrHyroM Ht43yf y npeKrHyt'oM Hl43y r nonyarprjyucxr;

. Ha r,lcroj rpafearncxoj napqenh Moxe ce nnaHilparh rcrpaAFba { Apyror o6jerra: noc/loBHh o6jerar,

crarq6er-ua o6jexar, rlerFba Kyxt4Fba, rapaxa H ocraBe eehe oA 20N2;
. nouohnr o6jbrna: ocraBa MaFbe oA 20 laz, orpage;

" Ha rpafeenncxoj napLlenh y il3y3erH[M cnyvajeanua Moxe ce Ao3Bonhrfi rpaAFba ABa

o6jerra, nog ycnoBhMa Aa cy rcnyFbeHil cer yp6anrcrilqKh Kpilrepujyvn;

" nopogl4Llnr qrarq6enn o6jexar Moxe Aa rMa MaKc[MaaHo Ao qerilpt4 crau6ene jegnnrqe;

kl u @op u a quj a o n o x a qui u, 6 poj 3 5-2 -29/20 1 9 - I V -02
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ONUTilHA IAHhI^JA 04erueue aa yp6aHreana, KoMyHanHo-crailt6eHe nocnoae
h 3auTl4ry XilBoTHe CpeAt4He

Y soFrr nopoAilL{Hor craHoBaFba y craM6eHoM Aefly napllefle nocnoBHe aeaarHocl,l Koje ce Mory ao3Boar4Tr4 cv
X3 O6NACTil: TPTOBNHC flA MANO, VTOCThTC,IbCTBA, VCAVXHhX il 3AHATCKI4X ACNATHOCTI4

Y cnyvajy Aa ce nocnoBaFbe nflaHrpa y ocHoBHou (nopopuvHou) o6jexry Aeo o6jeKra xojr ce Haveruyjy ea

nocroBHe ca4pxaje He Moxe npehil nonoBLlHy 6pyro nospurHe.

Ilorpe6a x3paAe yp6aHrcrruxor npojexra
Axo ce rpafeeuHcxa napllena y oKBr4py 3oHe craHoBaFba HaMeby;e 3a qrcro nocfloBaFbef oAHocHo npoLr3oArbyf

o6aeesHa ja repaga yp6auncrn,rror npojeKra y3 ycnoB Aa o6jerar ceojoN genarHouhy He yrpoxaBa
xr4BorHy cpeAHHy. Ycnoeil 3a x3rpaAFby o6jexara Ha napllenil cy ycnoBm Aaril oBNM ['lnauou ea noje4rHavHe
6noroee, y3 HanoMeHy Aa cy Ao3BorueHr yp6anvlcrr/lt1Kv1 noKa3are.rbr creneH 3ay3erocl4 MaKcilMarrHo 500/0, a

uHAeKc r:rpafeHocrr MaKCHMafluo 1,6. I-pafleerHcxa napllefia Moxe Aa ce orpaAil orpaAoM Ao Br,icr,4He

MaKcilMarHo 2,0 ru y: ycnoB Aa je orpa4a rpaHcnapeHrHa.

l-lonoxaj o6jerra Ha napqenr.l
[pafearxcru o6jexar ce Moxe nocraBill4 npeAFboM Sacaqou Ha rpaleerHcxy nuaujy xoja ce noK,nana ca
perynaqiloHou nrHrjou (yxonnro y ynn-v npeoenalyjy crau6eur o6jexrr nocraBJbeHil Ha perynaqroHy
nnnnjy). I-pafesuucxa nnnula uoxe 6rrr yBytreHa y oAHocy Ha perynaqrony nuaujy. [apaxa ce Moxe
nocraBhrrr Ha perynalllrony nunujy y3 ycnoB Aa KpoBHe paBHil rapaxe ruajy naA y concrBeHo Aeopr4r.xre 14 fla
ce Bpara rapaxe oreapajy oKo xopkr3oHranHe oce vfiv y y+WpaurFbocr rapaxe).

lnaeau o6jerar ce Ha napqenil rparyA y3 rpaHhuy napllefle nperexHo ceBepHe (o4HocHo sana6He)
opnjenraqrje. lzlarpa4rua o6jexra Ha napqenil Moxe ce Ao3Bonilrr,r noA cne4ehrM ycJroBrMa:

. ocHoBHr4 ra1apm rraBHor cro6ogHocrojeher o6jexra ca ricnaAr4Ma Moxe Aa ce Ao3Borr4 Ha MLlHr,lManHo

1,0 w o4 rpaHhlle napllene nperexHo ceBepHe (o4nocHo sanapHe) oprjeHraqrje;
. ocHoBHr4 ra6aprr TaaBHor cro6oguocrojeher o6jexra (6es rcna4a) moxe Aa ce Ao3Boflil Ha MkrHilMaflHo

3,0 u o4 rpaHilqe napqene nperexHo jyxHe (ogHocHo r4crorlHe) oprjenraqrje.

ffoseonena cnparHocr n s,ncuua o6jerra:
. BttcNHa rflaBHoT o6jexra je uarcruarHo 9,0 M oA Kore 3alrrmrHor rporoapa o6jexra Ao BeHUa, oAHocHo

MaKcilMaflHo creMe 12,0 w.

" Ha crpMoM/ repeHy ca Harr6orq npeMa ynuqu (uaanue), xa4 je pacro;arse oA Hynre Kore Ao Kore
HrBerere jaeuor unu npt4crynHor n)ffa MaFbe ilnil jegHaro 2,0 u - BVlcvHa je pacrojane oA Hynre Kore
Ao Kore creMeHa/ oAHocHo BeHqa. Kaaa je pacrojarue oA Hynre Kore Ao Kore HrBenere jaeuor nlr
npucrynHor nyra aehe o4 2,00 M - Br4cilHa je pacrojarue oA Kore HfiBenere jaaHor nlrra Ao Kore
creMeHa (eeHqa) yMaFbeHo 3a pa3nhKy BtAo^He npexo 2,00 rv.

. Ha crpMoM repeHy ca HarN6ou oA ynilqe (Hauuxe), xa4 je Hynra Kora o6jerra Hr4xa oA rore jaenor
vllin npvcrynHor nfra BVcnHa je pacrojarue oA Kore Hr4Beflere nfra Ao Kore creMeHa (aeuqa).

" Cnparuocr nocnoBHor o6jexra y3 rnaBHil o6jexar je raarcruarHo n+1 (npNaeurue + jepHa eraxa)
(AoeeorbeHa je r:rpagrsa noApyMCKe eraxe axo nocroje ycnoBu :a ro). Buama o6jerra je uaxcrrvanHo
7,50 N oA Kore 3aurilrHor rporoapa o6jexra Ao BeHqa.

" llouohHr o6jexrN ua napqenh (ocraea, ,rerFba KyxHFba r rapaxa) MaKCrMarHe cnparHocrm 11

(nprseurue) a MaKCilMarHe Bilcr4He Ao 3,0 M oA Kore 3aurr'rrHor rporoapa o6jexra Ao BeHqa.

Ycrosr4 3a [3rpag]by Apyrnx o6jexara xa rcroj rpafieanncxoj napqenrl
" Apytv il nor'4ohH[ o6jexar y3 rnaBHr o6jexar ce rpaAe y racroj nnnvtjvt Ha Aefly 6oquor ABopt4txra

ceBepHe oprjeuraqrje Kao il rnaBHLl o6jexar, y3 ycnoB 4a ce o6jexar oA rpaHilue napqena rpaAil Ha

MTrHr4Ma,nHo 1,0 u o4crojarua,
" Apytvl r novohur o6jerar y3 rnaBHil o6jexar Ha naplleail rge je 4sojrira o6jexar ce rpaAil ua 0,0 w og

sajeAHHqre rpaHhlle napqefl a.
. lzlerpa4rsoN o6jerara Ha napuenh He cMe ce Hapylxr4rr rpaHulla napqera, a oABoAFba aruoc0epcxrrx

na4aBilHa ca KpoBHr4x noBpl.xhHa Mopa ce pe[xr4rr4 y oKBr4py napuena Ha xojoj ce rpa4h o6jexar.
. OrpaAe Ha perynalliloaoj nuaujn uory 6urr rpaHcnapeHr+e nntt rorv6uHaqnja 3ilAaHe il rpaHcnapeHrHe

orpaAe c rHM Aa yKynHa Br4cilHa orpa4e oA Kore rporoapa He cMe npehn BVcnHy og h=1,4 w.
. TpaHcnapeHTHa orpaAa ce nocraBrba Ha noA3r4A Br4chHe MaKC[MarHo 0,2 v a xoA xou6ruaqnje su1anu

Aeo orpaAe voxe rhr Ao Br4cr4He o4 0,9 u.

" Kannje Ha perynaqiloaoj nvauju ce He Mory orBaparu BaH perynallrone rrHnje.
" Orpaga, cry6oer orpaAe r xannje uopajy 6uru na rpafeerHcxoj napqerra xoja ce orpafyje.
. 6oqHe crpaHe il 3aAFba crpaHa rpafearHcxe napuena Moxe ce orpafraarr xilBoM 3ereHoM orpaAoM,

TpaHcnapeHTHoM orpaAoM finil 3HAaHoM orpaAoM Ao Br4crHe MaKCilMarHo h=1,8 r',r.

hnQopuaUuja o noxaquju, 6poj 35-2-29/201 9-lV-02



ONUTfiHA 14Hbt/JA Ogerueue aa yp6anrsau, KoMyHanHo-crart.l6eHe nocnoae
H 3aUJThry XhBOTHe CpeAhHe

. floseorueHo je nperpabilBaFbe $yHKr-.p4oHanHux qenuHa y oKBr/py rpabeB!4HcKe napuene (pasrpanruerue
craM6eHor il eKbHoMcKor Aena napllefla, craM6eHor h nocnoBHor/nporseognor Aena napLlena) y3 ycnoB

Aa BilcilHa re orpaAe He Moxe 6rrr eeha oA Br4ct/He cnorbHe orpaAe,

Me[yco6xa ylarbeHocr o6jexara
. Mefyco6Ha yAarbeHocr nopoAhqHilx craM6eHilx o6jexara (ceu nonyarpnjyucrux h y HenpeKhHyroM

xrasy) ne Moxe 6hril MaFba oA 4,0 ru (ocnoenr ra6apnr ca rcnapou).
. YAaruenocr il3Meby rflaBHor h Apyror o6jerra, ygalbeHocr rasuefy rflaBHor r nouohnor o6jerra ys

rnaBH[ o6jexar He Moxe 6nrr Narua o4 4,0 u,
, Apyrh o6jexar r norqohur o6jerar Mory Aa ce rpaAe r-ra ue[yco6HoM pa3MaKy oA 0,0 M, aKo cy

3aAoBorbeH[ caHilrapHilr nporilBnoxapHV A ApynA TexH[LrKr4 ycnolvt oAHocHo uelyco6nlt pa3MaK He

uoxe 6rrr MaFbh oA 4,0 u axo nocaoBHr4 o6jexar ilMa orBope ca re crpaHe, rj, ue[yco6Hr pa3MaK He

uoxe 6rrr MaFbil oA nonoBrHe BrchHe Billxer o6jexra,

O6ee6e[reahe np[cryna napqenr l,t npocropa 3a napKrpa]be Bost,tfla
. 3a caaxy rpafeBnHcKy napuene y oKBr4py 3oHe nopo4r4qHor craHoBaFba Mopa ce o6es6eAfirt4 KoncKo-

neulallKr4 np[na3 ul4pilHe vnn 2,5 u. 3a napxupaFbe Bo3hfla 3a concrBeHe norpe6e y oKBt4py

rpafieerncxe napqena Mopa ce o6*6egrrn napKrHr rlecro rj. npofiop 3a napKilpaFbe Bo3ilna no
npaBilny jeAaH fiaH je4Ho napxrHr Mecro.

" V oxarapy napLlene Mopa ce o6es6egnrn norpe6na uhpfiHa cao6pahajno-MaHrnynarnBHor npocropa.

" 3a nocnoBHe o6jerre/npocrope Ha rpafeenncroj naprlenra o6es6egtaru norpe6an 6poj naprrnr Mecra,
y cmaAy ca nponr4cr4Ma sa ogpefeHy HaMeHy,

3aurura cyce4Hlrx o6jexara
" Acna5n Ha o6jerry He Mory npena3hr4 rpafeenncxy nuavjy Bhlt.te oA 1,6 tu opnocHo perynaLliloHy

nun4y Br4ue oA L,2 t't u ro Ha Aeny o6jexra BillueM oA 3,0 pr. Axo je xoprsonranna npojerquja ncnapa
eeha o4 1,2 ru oHAa ce oHa nocraB/ba na rpafeenncKy oAHocHo perynaqnoHy nnnnjy.

" Oraaparue orBopa Ha npocroplljaua sa craHoBaFbe Kao r arerbevlta v nocnoBHt4M npocroprjaua na

6oqnmu Qaca4aNa Moxe ce Ao3BoJr4n4 axo je uefyco6r-rra pa3MaK raeuefly o6jerara (yxynno ca

rcnaArua) jeAnar nnu aehn op 4,0 t'{, Axo je mefyco6rtr pa3MaK oA 3,0 u Ao 4,0 M Ao3BorbeHo je
orBapaFbe orBopa Ha npocropr4janaa necrau6ene nauene ys ycnoB Aa AoFba Kora Ha rojy ce ocraBlba
oreop 6yAe je4nara nn Btule og 1,8 u,

. l4:rpapruoM KpoBa He cMe ce Hapyul4l4 Ba3AyurHa nwanja cyceAHe napqena, a oABoAFba aruoc$epcrrx
naAaBHHa ca KpoBHt4x noBplumHa Mopa ce peurl4 y oKBr4py rpaf;eerucxe napLlena ua rojoj ce rpaAm

o6jexar,

l-pafeerar-rcrr erreMeHril Ha HHBoy npr3eMlba uory npehra rpafleeraucxy nunnjy (pauynajyhm oA ocHoBHor

ra6aprra o6jerra Ao xopl43oHrarne npojexqrje NcnaAa) r ro:
- rpaHcnapeHrHe 6paeapcxe KoH3onHe HaAcrpeurHr4rle y soHr4 npil3eMHe eraxe MaFbe oA 2,0 u no qeloj

unpv*vl o6jerra c B[cl4HoM r:nag 3,0 u,

- nnarHeHe HaAcrpeuJHr4qe ca Mac!4BHoM 6paaapcxou xoncrpyxqujoM MaFbe op 1,0 M oA cnorbHe ilB[qe
Tporoapa Ha BncilHy rsHa4 3,0 w,

- KoH3oJrHe peKnaMe MaFbe oA 1,2 N na Bnclz'tn r:na4 3,0 u.

l-pafearancxr eaeMeHTh Kao epKepil, AoKcav, 6aaroHN, yna3He HaAcTpeuHfiqe 6es cry6oea, Ha HilBoy npBor
cnpara Mory Aa npe|y rpafe-,nrancxy nnnu)y (pa,rynajyhm oA ocHoBHor ra6apnra o6jerra Ao xopt43oHranHe

npojeruraje rcnaga) n ro:
- Ha 4eny o6jexra npeMa npeAr-beM ABopr4ury MaFbe oA !,2 vt, anr yKynHa noBplltlHa rpafearncxrx

efleMeHara He Moxe npehH 50o/o yrrvne Qacaae !43HaA npr3eMrba,

- Ha neny o6jexra npeMa 6oquou ABophury nperexHo ceBepHe (oAnocno sanaAxe) oprjenraqrje
(najlaarue pacrojarua o4 1,5 ru) - 0,6 Mt anr yKynHa noBpuJnHa rpafeerncrrx eneMeHara He Moxe
npehra 30o/o 6oqne Sacale r3HaA nph3eMrba,

- Ha Aeny o6jexra npeMa 6oquoN nBopr4rrrry nperexHo jpxne (oauocHo t4croqne) opnjenraqrje
(najuaruer pacrojaua op 2,5 u) - 0,9 Mt anvl yKynua noBpruhHa rpafearncxrx ereMeHara He Moxe

npehr 30o/o 6oqne Qacage h3HaA nph3eMrba,

- Ha 4eny o6jerra npeMa 3aAFbeM ABopt4lJJry (najuaruer pacrojarua oA crpaxFbe nrHrje cyceAHe

rpafearncxe napuefle o4 5,0 ru) - 1,2 Mt anv yKynHa noBpl!ilHa rpa[eauncxnx eneMeHara He Moxe

npehra 30%o crpaxrse oacaAe il3HaA npr3eMrba.

ApxrrexroHcKo, oAHocHo ecrercxo o6nlxosarue nojegnHlx eneuenara o6jexra I

" OacaAe o6jerara vtory 6wn ManreprcaHe, y 6ojn no xeJbh lzlneecrrropa, oA SacaAHe oneKe,

npilpoAHor hnh BeuraqKor KaMeHa ilTA,
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ON[UTI/HA 
'1H-ht4JA

OAerue}be aa yp6aHu:an,l, l(oMyHanHo-craM6eHe nocnoee
r 3aurnry xl4BorHe cpeAilHe

" O6aeesHa je [3pa4a Kocor KpoBa ca Har[6oM KpoBHe KoHcrpyKqt4je oA 20-350, KpoaHr noKpilBaq y

3aBilcHocn4 oA Harr6a KpoBHe rcoucrpyxqrje.
. BrcnHa HaA3ilrKa crau6eHe norKpoBHe eraxe H3Hocr4 najanue 1,6 u pavyHajyhn oA Kore noAa

norKpoBHe eraxe Ao raqKe npenoMa KpoBHe Bvlcnlet a oapebyje ce npeMa KoHKperHoM clyvajy.

" ApxurercroHcKt4M o6nnqrua, ynorpe6rueurau uarepmjarrua u 6ojaua Mopa ce rexilrl4 Ka

ycnocraB1baruy jeAilncreeHe ecrercKr4 Br43yenHe qenhHe y oKBr4py rpafeerHcxe napUena.
. Orsopene cnorbHe creneHtaqe Mory ce nocraBrbarr Ha npeg$ta Aeo o6jerra aro je rpafeBilHcKa ntanja

yByqeHa y ogHocy Ha perynallhony nrnrajy sa 3,0 M fi aKo re creneHilqe caana[yjy BrcilHy og 0,9 v.

CreneHrqe xoje caanafyjy Bt cvlHtA Br4rxy oA 0,9 tu yraae y ocHoBHrl ra6aprr o6jexra.

" ylsrpagFboM creneHL'rrla Ao Bt4chHe oE 0,9 M He cMe ce oMeraril npofla3 il Apyre $yuxqrje ABopl4Lura.
. llocnosFtra o6jerrm (o4uocno nocaoBHt4 npocropr) HaMeFbeHh jaeuou xopruheruy Kao fi npilaa3h Ao

rcrux uopajy 6urn ypafenra y cKnaAy ca llpaennunKoM o ycnoBilMa 3a nnaHfipaFbe r npojerroearee
o6jexara y Be314 ca HecMeraHilM Kpera$eM neue, crapr4x, xeHAilKenilpaqux v1 nHBantAAHVx nvtala.

ycroe14 gaur14Te x[BorHe cpeflr,tHe, TexH]rqKe, xurnjexcre, 3auJTt{Te oA noxapa, 6eg6e4xocHe }l

apyre ycnoBe:
" l4erpaAlsa o6jexara, oAHocHo rsaoferue paAoBa Moxe ce BputlTl4 noA ycnoBoM Aa ce He il3a3oBy

rpajna oureherua, saraflueaue tAnvi Ha Apyril HaqilH AerpaAilpaFbe xhBorHe cpeahHe. 3au.lrura

xt4BorHe cpe4nHe o6p<aara uepe xojrua he ce gaurrrvirvl Bo1at Ba34yx H 3eMrbt4trre oA AerpaAaqrje.

" Ha ceaxoj rpafearaxcroj napllelrr4 Mopa ce o6es6eAmril 6eronrpaun npocrop 3a nocraBrbaFbe

xoHrejnepa (raHna) 3a KoMyHanHH ornaA. floquparue 6eroHrpaHor npocropa sa rconrejnepe Ha

napqenil Mopa Aa 6yge raxo na ce olloryhil aaK np[cryn Ha4flexHe KoMyHanHe cnpx6e.

" Ceu o6jerna uopajy 6vtru rsrpafeura (pexoHcrpyracaHr,r) y cKnaAy ca aaxehhla 3axoHrua n

flpaeunnNqnua rojN perynilury KoHKperHy o6racr, flpra npojerroBaFby t4 rasaoferuy paAoBa Ha

o6jernaua vMarn y eilAy cneqta$ilqHocr SyuxqroHarHe HaMeHe o6jerra (npocropa) ca craHoBl4ulra

xopruherua, oApxaBaFba, oAHocHo o6ee6efNearua caHilTapHo-xmrujeucrrx ycnoBa.
. l4s6opou uarepujana Bo+ttrv paqyHa o runxoaoj ornopHocr4 ca acneKra rexH]4t{Ke il nporHBnoxapHe

3AtllTilTC.

Ycnoer aa o6xoey r peKoHcrpyKlrxjy o6jexara
" 3aueHa nocrojeher o6jexra HoBkrM o6jexroN Moxe ce Ao3Borr4l4 y oKBr4py ycnoBa Aarilx oBt4M

llpaaunuvta,
" Peroucrpyrqrja nocrojehrax o6jerara Moxe ce Ao3Borr4l,,r aKo ce raaoferueu paAoBa na o6jerry uehe

Hapyur4Tr4 ycnoBil Aarta oBr4M ['lpaannnua,

" Axo rpafleeuucra napllena caojola r,rarpatlenou.rhy He 3agoBolbaBa ycnoBe vs oBr4x flpaenna
peKoHCTpyKu r,rjor'r ce He Moxe Ao3so nvl v1 AorpaAFba nocrojehe r o6jexra,

" AAanraqraja nocrojehrax o6jerara ce Moxe Ao3Bonr,il4 y oKBr4py HaMeHa Earilx oBl4M flrasou.

Ycnoer npt,txrbyqerta xa Ex0pacrpyxrypy

. Y cua4y ca ycnoBr/Ma Ha4.nexHr4x tlMaoqa jaeHrx oenauheFba.

HHxeruepcro - reonoutxrl ycrtostl

' Koncrpyrrlrjy o6jerra npvnaro1nrn ocunnaqnjaua fi3a3BaHhM 3eMlborpecoM javrHe 7"MCS
(CersuonouKa Kapra sa noBparHil nepnon oA 50 roAnHa, Cer3ruonorxKr 3aBoA Cp6rje).

Ynyrcreo o norpe6xor,r nocrynxy ea OopM[pa]be rpaDeelHcxe napqene

t{nanorq 2. raqra 20, 3axona o nnaHilpa$y vt tmtpa1t,r ("Cny>x6euh macHr4K Peny6nNxe Cp6rje" 6p, 72109,
8U09 - ilcnpaBKa, 64110 - yC, 2411L, l2tllz, 42113 - O4nyrca yC, 50/13 - Oanyxa yC, 98113 - OAnyxa YC,

I32ll4, I45lL4 r,r 83/2018) 4e$rnrcaHo je Aa rpafeBilHcKa napqena jecre Aeo rpafleerHcror 3eMrbr4trra, ca

nphcrynoM jaanoj cao6pahajxoj noBp[Jrr4Hr4, xoja je rasrpaf;eua rnil nJraHoM npe4erfeHa 3a h3rpaAFby.

Ycnoet4 sa o6pasoeaue rpafeeraHcKe napllene HaMeFbeHe nopoAr4r.rHoM craHoBaFby xojn cy nponilcaHfi |lnauou
reHepanHe perynauraje Hace/ba Vln\nja (,,U. nncr onurilHa Cpeua" 6poj t4106 n 30111):

. 3a cno6o4nocrojehra o6jerar MhHilManHa ruilpr4Ha napqene je 10,0 u (rsyserno 9,5u), ururMarHa
noBplttilHa napqene je 300,0 M2; sa AsojHu o6jerar MtaHuMarHa unpvla napqelle je 16,0 u (2 x 8,0 u),
Mt4HrMarHa noBptxrHa je 500,00 M2 (2 x 250,00 M2), a caMo y t43y3erHfiM cnyvajeerua 400 M2 (2 x
200,00 r'12); sa o6jexar y npeKnHfroM Hr43y Mr4HHManHa uhptaHa napllene je 12,0 Mf Mr4HHManHa

BenhqtaHa napqene je 200,0 t'12.
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OnUTL'IHA 14Hbt/lJA O.qerueiue sa yp6annsau, t<oMyHafl Ho-craiaOeHe nocnose
il 3auJTr4Ty XT4BOTHe CpeAhHe

lpoiexar npenapueraurje r napuenauuJC
l-trpeua qnaHy 65. 3axoHa o nnaHhpaFby 14 il3rpa4Fbu ("Cnpx6enil rnacHfiK Peny6nrre Cp6uje" 6p.72109, BU09
- HcnpaBKa/ 64110 - yC, 24ltl, LZtlL2, 421L3 - Ognyra yC, 50/13 - Opnyxa yC, 98/13 - O4nyra yC, t32lt4,
L45l14 n 83l20LB), Ha eeheM 6pojy raracrapcKl,rx napqena Moxe ce o6pasosaru jepna nnn erue rpa[eehHcKr,lx
napqena Ha ocHoBy npojerra npenapuenaLlrje, na Haq[H Lr no4 ycnoBilMa yrapfenrna y nnaHcKoM AoKyMeHry, a
yKonilKo nnaHcKr4 AoKyMeHr nrje 4oner, o6pasoeahe ce Ha ocHoBy noA3aKoHcKor arra rojru ce yrapfyjy onulra
npaBilna napuenaurje, perynaqrje il il3rpaAFbe. Ha jegHoj xaracrapcxoj napqeflr Moxe ce o6pasoearr eehu
6poj rpaleerHcKhx napqena, xoje ce Mory Aentru napqenaqrjoM Ao Mr4Hr4Myma yrepfenor npilMeHoM npaBrna
o napqenallnjn unu yKpynHrl4 npenapLlenaqrjou, a npeMa nnanrpaHoj rar nocrojehoj rsrpafeHocr4,
oAHocHo, nnanupanoj nnr nocrojehoj nauenr rpafearncxe napqene, Ha ocHoBy npojerra napqenaqnje, no4
ycnoBilMa 14 Ha HaqilH nponilcaHhM y craBy 1. oeor qnaHa.

l-lpojerar npenapuenaquje, o4nocHo napqenaqrje rspafyje oerauJheHo nprBpeAHo ApyrurBo, oAHocHo Apyro
npaBHo nrqe nfiv npe4y3erHilK xoje je ynilcaHo y ogroeapajyhr perilcrap. Cacrannr Aeo npojerra
npenapqenaLlhje/ oAHocHo napqeraqrje je r npojexar TeoAercKor o6enexasaFba. l4spaAoM npojerra
npenapqenaLlrje, o4uocHo napqeraqrje pyKoBoAn o.qroBopHr,i yp6anucra apxhreKroHcKe crpyKe.
l-lpojerar 13 craBa 3. oeor qnaHa norBpfyje opran je4unrqe aoKarHe caMoynpaBe HaAnexaH 3a nocnoBe
yp6annsua, y poKy oA 10 AaHa,

EHeprercxr saxreen aa xoee t,t nocrojehe o6jexre

l-lpn npojerroBaFby npilMeFbilBarn oApeA6e flpaernnmxa o eHeprercKoj eQrracnocrr 3rpa4a ("Capx6enr
rflacHlrK PC", 6p. 6tl20l1) rojnu ce 6rrxe nponrcyjy eHeprercKa ceojc-rea il HaLrilH r43paqyHaBaba ronnorHr4x
ceojcraaa o6jerara BilcoKorpaAFbe, Kao I eHeprercKil 3axreBil 3a HoBe r nocrojehe o6jerre.

[3AaBa]ba

Ioraqr,rjcxu ycaoBrl caApxe cee yp6aHrcrilLrKe, rexHilLrKe il Apyre ycnoBe il noAarKe norpe6ne 3a h3paAy
ra4ejHor npojexra, npoleKra :a rpaf;eerricKy Ao3Bony il npo;eKra :a rssoferse, y cKnaAy ca oBNM 3aKoHoM r,l

ra:pajy ce 3a KaracrapcKy naplleny xoja r4cnyFbaBa ycfloBe:a rpafearncKy napqeny.

foxaqrjcxr,r ycaoBn ce Mory v31artA r 3a Billtle KaracrapcKr4x napllera, ys o6ae*y r4HBecrilTopa Aa npe
Lr3AaBaFba ynorpe6ne Ao3Bone /3Bpr.rr/ cnaJaFbe rrlx napllena y cKnaAy ca oBilM 3aKoHoM.

Y: gaxree 3a r3gaBaFbe noxaqrjcxklx ycnoBa noAHocl4 ce ilAe.lHo peuJeFbe 6y4yher o6jexra, oAHocHo Aena
o6jexra (cxrqa, qprex/ rpaQrvxm np/Ka3 u crt.), rspafeno y cKnaAy ca npaBilnHilxol xojrrv ce 6nrxe ypeDyje
caApx14Ha TexHklr{Ke 4oxyueuraqrje.

Ioxaqnjcxrru ycnoBilMa Moxe ce npeABHAerh r Qa:na, oAHocHo eranHa h3rpa4Fba.

HaqenHrr

Ailna.xHX.cao6. Trjana floLuen

\t\
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