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На основу чланова 38 и 62 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, 37/19 – др. закон и 9/20) доносим  
 
 

 
РЕШ ЕЊЕ 

О  ОДРЕЂИВАЊ У ОДГ ОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
 

ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ 
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, спратности По+П+4, У БЛОКУ 53, НАСЕЉА ИНЂИЈА, 

НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 2528, 2526 и 2530/2 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, 37/19 – др. закон и 9/20), 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, 37/19 – др. закон и 9/20). 

 
 
 

за АРХИПРОЈЕКТ ИН: 
 

  
__________________________ 

Миливоје Симић 
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На основу члана 38 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, 37/19 – др. закон и 9/20) дајем  
 
 
 

ИЗЈ АВУ 
 

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
И ПРИМЕНИ ПРОПИСА 

 
 
Као одговорни урбаниста изјављујем: 
 

 да је Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, 
спратности По+П+4, на катастарским парцелама бр. 2528, 2526 и 2530/2 к.о. Инђија, 
усаглашен са елементима Плана генералне регулације насеља Инђија (“Службени 
лист општина Срема” бр. 14/06 и 30/11 и “Службени лист општине Инђија” бр. 18/19) 
и подацима из Информације о локацији бр. 35-2-171/2020-IV-02 од 05.06.2020. године 

 
 да сам се приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног 

стамбеног објекта, спратности По+П+4, на катастарским парцелама бр. 2528, 2526 и 
2530/2 к.о. Инђија, за потребе инвеститора, привредног друштва АРМОД 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, 37/19 – др. 
закон и 9/20) као и важеће законске регулативе, стандарда и правила струке. 

 

 
У Инђији, јул 2020. 
 
 
 

___________________________ 
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 
катастарских парцела бр. 2528, 2526 и 2530/2 к.о. Инђија, привредног друштва АРМОД д.о.о. 
из Инђије, да на предметним парцелама, у циљу продаје стамбених јединица, изгради 
вишепородични стамбени објекат. 
 Циљ израде урбанистичког пројекта је анализа предметне локације у архитектонско-
урбанистичком смислу и 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, 37/19 – др. закон и 9/20) 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 32/19); 
 

 Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је: 
 

 План генералне регулације насеља Инђија (“Службени лист општина Срема” бројеви 
14/06 и 30/11 и “Службени лист општине Инђија бр. 18/19) 
 

 У складу са одредбама Плана Генералне Регулације насеља Инђија („Сл. Лист 
Општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и “Службени лист општине Инђија бр. 18/19) за изградњу 
објеката вишепородичног становања, у блоковима за које није предвиђена детаљна 
урбанистичка разрада кроз израду планова нижег реда, обавезна је израда 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 су обухваћене катастарске парцеле бр. 2528, 2526 и 
2530/2 к.о. Инђија, у целости, заједно са делом насељске саобраћајнице којом им се 
приступа. Предметне парцеле се налазе у оквиру границе грађевинског подручја насеља 
Инђија, у блоку бр. 53, непосредно уз јавну површину улице Вука Караџића. Укупна 
површина парцела која се обрађује пројектом је 9а 82м2 и планирано је да предметне 
катастарске парцеле буду спојене у једну. 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 
 
 Грађевинске парцеле 2528 и 2526, као и катастарска парцела 2530/2 к.о. Инђија, које 
ће бити спојене у једну парцелу, су сложеног облика и оквирног габарита 39,00 x 35,00. 
Укупна површина парцела је 9а 82м² и њене границе чине:  

 са северне стране: 
o линија границе са катастарском парцелом бр. 2520, која улази у састав јавне 

површине улице Вука Караџића; 
 са западне стране: 

o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2527/2, на којoj постоје 
изграђени стамбени објекти, спратности П+0 и П+1; 

 са јужне стране: 
o линије граница са грађевинском парцелом бр. 2529/1, на којoj постоји 

изграђен стамбени објекат, спратности По+П+2 
o линије граница са грађевинском парцелом бр. 2531, на којoj, у том делу 

парцеле, постоји изграђен неукњижени помоћни објекат спратности П+0; 
 са источне стране: 

o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2525/2, на којој постоји 
изграђен стамбени објекат спратности По+П+Пк; 

 
Предметно земљиште има статус градског грађевинског земљишта. На парцели 2530/2 нема 
објеката, а на парцелама 2528 и 2526 постоје изграђени објекти. Према подацима 
Републичког геодетског завода, службе за катастар непокретности Инђија подаци за 
предметне парцеле су следећи:  
 

бр.парц. бр.обј. 
начин коришћења и 

катастарка класа 
правни статус спратност 

површина 
(м2) 

2528 1 земљиште под зградом 
– објектом 

објекат изграђен пре 
доношења прописа П 76,00 

2528 2 земљиште под зградом 
– објектом 

објекат преузет из 
земљишне књиге П 32,00 

2528 3 земљиште под зградом 
– објектом 

објекат преузет из 
земљишне књиге П 47,00 

2528 / земљиште уз зграду – 
објекат / / 206,00 

2526 1 земљиште под зградом 
– објектом 

објекат преузет из 
земљишне књиге П 34,00 

2526 2 земљиште под зградом 
– објектом 

објекат преузет из 
земљишне књиге П+Пк 87,00 

2526 / земљиште уз зграду – 
објекат / / 191,00 

2530/2 / њива 1.класе / / 309,00 

укупна површина: 982,00 
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За наведене објектe на парцелама 2528 и 2526 у току је процедура израде пројеката рушења 
и исходовања решења о рушењу. Постојећи објекти ће бити срушени пре почетка изградње 
новопројектованог објекта. 
 
Постојеће стање 
 
 Колски и пешачки приступ парцели се одвија преко постојеће насељске улице Вука 
Караџића, односно са катастарске парцеле бр. 2520 К.О. Инђија, док се предметне парцеле 
протежу у смеру југозапад-североисток, дуж улице Вука Караџића.  

Терен је у благом паду од североистока ка југозападу. Разлика у висинским котама 
између међних линија са суседима са североистока и југозапада је ~40цм што у односу на 
дужину парцеле износи око 1,17%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту асфалта 
улице нижа за 20-35цм, у зависности од места мерења. Предметне парцеле су ограђене и на 
њима постоје изграђени објекти. Парцелама се приступа преко два постојећа колска 
приступа изведених на јавној површини улице Вука Караџића.  
Улица Вука Караџића, са које се приступа локацији, је инфраструктурно у потпуности 
опремљена. Наиме, дуж улице постоји изграђена електродистрибутивна мрежа, гасна 
дистрибутивна полиетиленска мрежа, телекомуникациона мрежа, водоводна мрежа, 
фекална канализација и отворени упијајући канали за атмосферске падавине.  
 
Граница обухвата урбанистичког пројекта са постојећим и планираним стањем 
приказана је на графичком прилогу бр. 3.3. 
 
Приказ шире локације 
 
 Предметна парцела је лоцирана у блоку 53 насеља Инђија, који се налази у 
централном делу насеља Инђија. Непосредно уз предметну локацију налазе се породични 
стамбени објекти, али у околини до 500м се налази пешачка зона улице Војводе Степе, 
културни центар, спортски терени, пословнo-тржни центар „Tradeunique“, основна школа 
„Душан Јерковић“, вртић „Сунце“ и остали објекти централних функција у насељу Инђија. 
Околни објекти не представљају културно добро нити уживају неки други степен заштите. 
 
Слике предметне локације 
 

 
слика 1 - Јавна површина улице Вука Караџића, испред предметне локације 
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слика 2 - Улична фасада постојећег објекта на парцели 2528 к.о. Инђија 
 
 
 

 
слика 3 - Улична фасада постојећег објекта на парцели 2526 к.о. Инђија 
 
 
2.5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА  
 
 На основу Плана генералне регулације насеља Инђија (“Сл. лист општина Срема” бр. 
14/06, 30/11 и „Сл. Лист општине Инђија“ бр. 18/19) предметна парцела се налази у граници 
грађевинског подручја насеља Инђија у оквиру блока број 53 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.  
 За изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, у зависности од врсте, 
услови за образовање грађевинске парцеле су следећи: 
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 за слободностојећи вишепородични стамбени или стамбено-пословни објекат 
минимална ширина парцеле је 20,0 м; 

 за све врсте вишепородичних стамбених објеката грађевинска парцела је минималне 
површине 600,0 м2. 

 
План генералне регулације за блок 53, између осталог, дефинише следеће 

урбанистичке условљености, а које се тичу изградње вишепородичних стамбених објеката: 
 

 Блок 53 је намењен мешовитом становању;  
 Индекс заузетости (степен изграђености) парцеле за вишепородичне стамбене 

објекте је максимално 50%;  
 Индекс изграђености (индекс искоришћености) је максимално 1.6;  
 Максимална дозвољена спратност објекта П+4; 
 Изградња сутерена је дозвољена ако не постоје сметње геомеханичке и 

хидротехничке природе 
 У оквиру зоне мешовитог становања дозвољена је изградња главног објекта: 

вишепородичног објекта и вишепородичног стамбено-пословног објекта, породичног 
објекта, стамбено-пословног објекта породичног типа и помоћног објекта уз стамбени 
објекат, гаража и ограда. 

 За вишепородичне објекте растојање грађевинске линије од регулационе линије за 
слободностојеће вишепородичне стамбене или стамбено-пословне објекте је 
минимално 3,0 м, а максимално 5,0 м. Предњом фасадом објекат се мора поставити 
на грађевинску линију. 

 Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбено-пословног 
објекта и границе суседне грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 
минимално 2,5 м. 

 Међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених или стамбено-
пословних објеката је:  

- између слободностојећих објеката је минимално 5,0 м, а објеката у прекинутом 
низу је минимално 4,0 м тј. минимално половина висине вишег објекта, 

- удаљеност вишепородичног стамбеног или стамбено-пословног објекта од другог 
објекта било које изградње је пола висине вишег објекта, а минимално 4,0 м. 
Међусобна удаљеност може да се смањи на четвртину висине вишег објекта с тим 
да се на суседним странама не могу предвиђати отвори стамбених просторија и 
да та међусобна удаљеност није мања од 4,0 м. 

 На грађевинској парцели намењеној изградњи вишепородичног или стамбено-
пословног објекта морају се обезбедити услови за изградњу помоћног објекта – 
гаража са обезбеђивањем минимално гаражних места ½ броја у односу на број 
станова планираних у главном објекту. Услови за изградњу помоћног објекта – гаража 
не морају да се обезбеде ако су у оквиру сутеренске или приземне етаже главног 
објекта обезбеђује просторија за гаражирање возила минимално ½ броја у односу на 
број планираних станова; 

 Изградња пословног објекта на грађевинској парцели намењеној изградњи 
вишепородичног стамбеног објекта или стамбено-пословног објекта се може 
дозволити ако су обезбеђени просторни услови наведени у претходним ставкама уз 
сагласност власника станова, односно пословног простора у оквиру главног објекта; 
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 Помоћни објекат – гаража се гради на минимално 4,0 м од главног објекта и на 
минимално 0,5 м од границе парцеле уз услов да се објекат гради уз границу парцеле 
претежно северне (односно западне) оријентације; 

 У оквиру објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу 
 Помоћни објекат – гаража је максималне спратноси П (приземље). Обавезна је 

изградња косог крова нагиба кровне конструкције макс 350. Кровни покривач је у 
зависности од нагиба кровне конструкције. Одводња атмосферских падавина мора се 
решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат; 

 Обавезна је изградња косог крова нагиба кровне конструкције макс 350. Кровни 
покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције. Одводња атмосферских 
падавина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат; 

 Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и 
транспарентне ограде, с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи 
висину од h=1,4 м; 

 Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2м, а код 
комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9м; 

 Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије; 
 Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9м од коте тротоара због прегледности 

раскрснице; 
 Ограда, стубови ограде и капије морају бити на парцели која се ограђује; 
 Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 

зеленом оградом; 
 У оквиру ове зоне за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки 

прилаз ширине 3,0 м; 
 За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле намењене 

изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта мора се обезбедити паркинг 
простор за паркирање возила по правилу – један стан једно паркинг место; 

 Заштита суседних објеката – испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 2,5м. Ако је хоризонтална пројекција 
испада већа од 1,2м онда се она поставља на грађевинску линију; 

 Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:  

- Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање 
од 2,0м по целој ширини објекта са висином изнад 2,5м; 

- Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м 
од спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5м; 

- Конзолне рекламе мање од 1,2м на висини изнад 2,5м; 
 Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без 

стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

- На делу објекта према предњем двришту мање од 1,2м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

- На делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) 
оријентације мање од 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
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- На делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) 
оријентације мање од 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

- На делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 
суседне грађевинске парцеле од 0,5м) мање од 1,2м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља; 

 Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже могу прећи 
грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта 
до хоризонталне пројекције испада и то: 

- Стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15м до дубине од 2,6м испод 
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5м; 

- Шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м; 
 Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је 

грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0м и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9м; 

 Степенице које савлађују висину вишу од 0,9м улазе у основни габарит објекта; 
 Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометати пролаз и друге функције 

дворишта; 
 Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним 

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

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

 Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта – фасаде 
објеката могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора или од фасадне опеке, 
природног или вештачког камена, итд. 

 Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције 20-35%. Кровни 
покривач у зависности од нагиба кровне конструкције; 

 Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте 
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према 
конкретном случају; 

 Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле; 

 
Извод из плана вишег реда приказан је на графичком прилогу бр. 3.2. 
 
2.6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Намена планираног објекта 
 
Планирани објекат намењен је вишепородичном становању. Вишепородични стамбени 
објекат ће имати подземну гаражу. Спратност објекта је По+П+4. На основу Правилника о 
класификацији објеката (“Сл.Гласник Р.С.” бр. 22/15) вишепородични стамбени објекат је 
категорије „Б“, са класификационим бројем 112221 (100%). 
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Регулационо и нивелационо решење 
 
 Планирани стамбени објекат се на предметној парцели поставља као 
слободностојећи, при чему се поставља уз границу парцеле претежно северозападне 
оријентације. 
 Грађевинска линија планираног стамбеног објекта ка улици Вука Караџића је удаљена 
3,00 м од регулационе линије. Предметни вишепородични стамбени објекат је удаљен од 
међне линије са суседом са југозападне стране 3,49м (од изграђеног објекта 4,43м), а од 
међне линије са суседом са североисточне стране 3,67м (од изграђеног објекта 4,00м). 
 Релативна кота објекта ±0.00м се поставља на коту терена од 109.52мнв (тротоар 
испред пешачког улаза) што је за 21цм више од коте нивелете асфалтиране саобраћајнице 
(109.73мнв) на јавној површини улице Вука Караџића. Кота висине вишепородичног 
стамбеног објекта је једнака коти врха слемена на косом крову и износи +20,43м 
(+129,95мнв). Висина кровног венца износи +13,95м ( +123,47мнв). 
 Саобраћајно-манипулативне површине поред објеката и у дворишту су у подужном 
нагибу од 1%. Колски прилаз за двориште је у подужном нагибу према јавној површини, док 
је површина намењена за паркирање возила у дворишту у попречном нагибу од 1% ка 
зеленим површинама унутар парцеле. 
 Колски прилаз подземној гаражи обезбеђен је путем отворене прилазне рампе са 
северне стране парцеле и у нагибу је од 12%.  
 Део јавне површине који је обрађен овим урбанистичким пројектом се углавном 
задржава у постојећем стању, с тим што ће бити израђене две нове прилазне колске рампе, 
за подземну гаражу и за двориште. Постојећи тротоари се задржавају са истом нивелацијом 
док ће постојеће прилазне рампе бити укинуте и претворене у зелене површине. Сви делови 
реконструисане јавне површине ће бити нивелационо и регулационо уклопљени са околном 
јавном површином. 
  
Решење регулације и нивелације приказано је на графичком прилогу бр. 3.3. 
 
Приступ локацији и решење колског и мирујућег саобраћаја 
 
 Предметној парцели и објекту се приступа путем планираних колских прилазних 
рампи из улице Вука Караџића. Планиране су две прилазне рампе. Обе прилазне рампе ће 
бити са севернозападне стране и прва прилазна рампа ће водити у двориште парцеле, а 
другом прилазном рампом ће се приступати подземној гаражи. Обе рампе су ширине 3,00 м 
и биће асфалтиране или поплочане бехатон коцкама и оивичене бетонским ивичњацима.  
 Према условима Ј.П. „Инђија пут“ Инђија прикључење предметног објекта ће бити 
извршено путем прилазних рампи у складу са ситуационим планом. Прилазне рампе 
уредити у границама испред улаза у комплекс и просторно оријентисати и димензионисати 
тако да заузима простор испред улазне капије ширине максимално до ширине самог улаза 
у парцелу - ширине капије. 

У продужетку првог колског прилаза са северозападне стране је интерна 
саобраћајница намењена за приступ дворишту и паркинг површинама у склопу предметне 
парцеле. Интерна саобраћајница ће бити асфалтирана или поплочана бехатон коцкама 
уклапајући се у висинску коту прилаза и тротоара на месту прикључка у свему у складу са 
условима Ј.П. „Инђија Пут“. Нивелета јавне саобраћајнице на оси колског прилаза је 
110.02мнв. 
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У продужетку другог колског прилаза са севернозападне стране је колска рампа у 
нагибу од 12% ка подземној гаражи. Као завршни слој имаће асфалт, уклапајући се у висинску 
коту прилаза и тротоара на месту прикључка у свему у складу са условима Ј.П. „Инђија пут“. 
Нивелета јавне саобраћајнице на оси овог колског прилаза је 109.58мнв. 

У подземној гаражи планирано је 14 паркинг места, a у дворишту још 11 паркинг 
места. Два паркинг места у дворишту су намењена за особе са инвалидитетом.   
 Главни пешачки приступ парцели тј. објекту је са тротоара из улице Вука Караџића. 
Вишепородични стамбени објекат има један улаз и оријентисан је ка јавној површини улице. 

Саобраћајне површине унутар парцеле, као и прилазне рампе су намењене за лаки 
саобраћај.  
 
2.7. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ правила градње  
предвиђена планом остварени параметри 

индекс заузетости парцеле макс. 50 % 31,26 % 

индекс изграђености макс. 1,60 1,598 

спратност макс. По+П+4 По+П+4 

удаљеност од међних линија 
суседних парцела 

мин. 2,50 м  
(за слободностојећи објекат) 

 3,49 м (југозападна) 
3,67 м (североисточна) 

површина грађевинске 
парцеле мин. 600 м2 982 м2 

 
 

ОСТАЛИ ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ  

намена парцеле ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ 

површина парцеле 982 м2 

бруто развијена грађевинска површина објекта 1569,28 м2 (надземно) 

површина парцеле под објектом 306,96 м2 (31,26%) 

зеленило 297,61 м2 (30,31%) 

поплочане површине 377,43 м2 (38,43%) 

број стамбених јединица 25 

број паркинг места 25 

кота приземља објекта + 110,42 
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2.8. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Зелене површине су позициониране у дворишном делу парцеле. На парцели је 
обезбеђено минимално 30% озелењених површина. Основна намена зелених површина је 
одмор и рекреацију корисника стамбеног објекта. Поред тога зеленило има и декоративну 
улогу. Предвиђена је садња траве и ниских четинара у складу са графичким прилогом. Трава 
ће бити сејана у складу са правилима струке, а тип семена ће бити дефинсан у складу са 
условима земљишта на локацији. Ниски четинари ће бити сађени у складу са графичким 
прилогим и препоручује се тип „thuja occidentalis globosa“. 
 На зеленим површинама постоји могућност постављања и дечијих справа за игру, 
клупа за седење и других елемената урбаног мобилијара. 

Планира се изградња ограде око целе парцеле. Ограда ће бити транспарентна, лака 
челична ограда. Ограда ће бити постављена са унутрашње стране свих међа парцеле и њена 
планирана висина је 1,00 м. У склопу грађевинске линије ка улици је планирано и 
постављање једне аутоматске рампе или спуштајућег стубића који ће моћи даљински да 
отварају и затварају само власници станова и надлежне јавне службе.  

Одлагање комуналног отпада до тренутка његовог одвожења од стране надлежног 
комуналног предузећа је предвиђено унутар парцеле, у пластичним контејнерима (1,0м3) на 
површини поплочаној бехатоном. 
 
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 у улазу у зграду обезбедити простор за смештај три метална ормана мерног места типа 
МОММ-9 и једног металног ормана мерног места типа МОММ-3. Такође, код сваког улаза 
предвидети и место за монтажу КПК типа ЕВ-2П и одговарајући отвор за пролаз каблова до 
МОММ ормана. Приступ орманима мора бити лако доступан надлежној 
електродистрибутивној служби.  

Демонтажа постојећег прикључка објекта који се руши се мора извести у свему према 
приложеним техничким условима „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” које заступа ЕД “Рума”. 
 
Прикључак на ее мрежу 
 
место прикључења објекта:   мерни орман, иза мерног уређаја 
место везивања прикључка на систем:  НН сабирнице у постојећој МБТС 20/0,4 kV 

„Димитрија Туцовића“  
ТС:       МБТС 20/0,4 kV „Димитрија Туцовића“ 
опис прикључка до мерног места:  Предвидети да се од сабирнице НН блока у 

постојећој МБТС 20/0,4 kV „Димитрија Туцовића“, 
до КПК на фасади будућег стамбеног објекта, 
поред улаза у објекат, по важећим техничким 
прописима положи кабловски вод 1kV типа ПП00-
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А 4x150мм2. На почетној тачки сваког кабловског 
вода у МБТС 20/0,4 kV „Димитрија Туцовића“ 
поставити осигураче називне струје 200А за 
заштиту каблова од кратког споја. Од КПК ормана 
обезбедити несметан простор за пролаз каблова 
до МОММ. 

опис мерног места:  У улазном ходнику, у приземљу објекта 
обезбедити простор за смештај три метална 
ормана мерног места типа МОММ-9 и једног 
металног ормана типа МОММ-3. Дно ормана се 
поставља на 0,5м од коте готовог пода. Ормани 
МОММ-9 су за станове и подземну гаражу, а 
орман МОММ-3 је за лифт и заједничку потрошњу. 

одобрена снага:  Од стране овлашћеног дистрибутера одобрено је 
коришћење 26 бројила појединачне одобрене 
снаге 11,04 kW (за станове), са аутоматским 
осигурачима 16А. Бројила су трофазна, 
двотарифна.  
Такође, одобрено је и коришћење 1  бројила 
појединачне одобрене снаге 17,25 kW (за лифт) са 
аутоматским осигурачима 25А, и 1 бројила 
одобрене снаге 11,04, са аутоматским 
осигурачима 16А. Бројила су трофазна, 
двотарифна. 

 
Тип развода и карактеристике напајања 
Типови разводног система и карактеристике напајања утврђени си стандардом СРПС 
Н.Б2.730. Напајање објекта је из електродистрибутивне мреже трофазно са ПЕ проводником. 
У самом објекту се формира ПЕ проводник који је повезан на темељни уземљивач. У целом 
систему су ПЕ и Н проводник раздвојени тако да је тип развода ТТ. Основна заштита од 
напона додира је ТТ, а као помоћна - заштитни уређај диференцијалне струје (ЗУДС) - ТТ. 
Карактеристике напајања су: трофазни систем напајања 230/400В, 50Hz, ТТ.  
 
Класификација спољашњих утицаја 
Класификација спољашњих утицаја утврђена је стандардом СРПС Н.Б2.730, а услови за 
одређивање и постављање електричне опреме, зависно од спољашњих утицаја утврђени су 
стандардом СРПС Н.Б2.751. За просторије са кадом и тушем (купатила) степен заштите је 
одређен стандардом СРПС Н.Б2.771. За просторије са кадом или тушем треба додати (према 
поменутом стандарду) да у простору "1" (изнад каде) је дозвољена монтажа само 
вентилатора. Прикључнице је дозвољено монтирати у простору "3" (на растојању већем од 
0,6м од ивице каде, у супротном је обавезна примена заштитног уређаја велике 
осетљивости. Прикључнице у купатилу и у радном делу кухиње, због присуства прскајуће 
воде (АД3) морају бити заштићене од прскајуће воде (ИП 33).  
 
Изједначење потенцијала 
У циљу што безбеднијег коришћења уређаја који се састоје од великих металних делова, 
врши се изједњачење њиховог потенцијала. Главно изједначење потенцијала (остварује се у 
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орману изједначења потенцијала +СИП - шина ПЕ ) је једно јединствено за цео објекат и има 
улогу да на уземљење повеже металне масе водоводне инсталације, канализације, 
централног грејања, гаса, антенског система телефонске инсталације... проводником. Затим 
на шину у +СИП се повезује и шина ПЕ у +ГРО. Помоћно изједначење потенцијала се врши у 
купатилу, тако што се на шину ПЕ у кутији за изједначење потенцијала (+СИП) повежу све 
металне масе у купатилу, као што су: радијатори, каде, лавабои, бојлери, WЦ шоље.  
 
Извођење електричне инсталације 
Инсталацију извести помоћу каблова ПП, ПП-Y, положеним испод малтера у ископане канале 
у зиду. Слој малтера изнад проводника мора бити најмање 4мм. Каблови не морају бити 
покривени малтером једино у случају да се налазе у шупљинама зидова и таванице, уколико 
су израђени од бетона или сличног материјала који не гори нити потпомаже горење. У 
простору спуштеног плафона користе се каблови типа Н2XХ учвршћени везицама за 
елементе конструкције спуштеног плафона. Проводници се воде вертикално и 
хоризонтално, паралелно ивицама просторије. Хоризонтално се воде 30цм до 110цм од 
пода и 200цм од пода до таванице. Вертикално вођење је најмање 15цм од ивица врата и 
прозора. Код фиксних грејача воде, вертикално вођење кабла се поклапа са осом грејача. 
Најмањи дозвољени размак између електричних и других инсталација је 30цм. Код 
укрштања електричног развода са инсталацијом грејања, цевима са топлим ваздухом или 
укрштања са димњаком, електрични развод се мора изоловати топлотном изолацијом, или 
поставити ван утицаја топлоте. За развођење струјног кола на местима рачвања, уградити 
разводне кутије у којима ће се извести рачвање за светиљку, инсталациони прекидач или за 
прикључницу.  
 
Разводни ормани 
Главни разводни орман – обрачунско мерно место није предмет овог урбанистичког 
пројекта. Овим пројектом је одређено место за постављање МОММ, које је усаглашено са 
условима оператора дистрибутивног система. Орман мерног места мора бити смештен на 
простору заштићеном од кише, снега и сунца и да је на лако приступачном месту као што је 
улаз у објекат. Излаз свих каблова је на горе, преко одговарајућих уводница (оставити 
уводнице за резервне водове). Врата ормана се закључавају типском бравицом. Све везе у 
орману морају бити изведене финожичним проводницима одговарајућег пресека и 
постављеним у одговарајуће ПВЦ канале. Сви ови проводници се завршавају хилзнама или 
папучицама. У горњем делу ормана извести сабирнице Н за "нулу" и ПЕ за уземљење. Након 
монтирања опреме стављају се маске од плексигласа или слично. На вратима са унутрашње 
стране поставити ел. шему самог ормана. Назив ормана и тип заштите од индиректног 
напона додира и степен заштите ИП исписати на спољашњој страни врата. РО је опремљен 
материјалом према предмеру потребним бројем редних стезаљки, Цу  проводником за Л1 
Л2 Л3 ПЕ и Н сабирницу, проводницима, ожичењем, осигурачима, прекидачима и др. Са 
унутрашње стране РО на вратима поставити једнополну шему инсталације, а са спољне 
стране ознаку да је примењен ТТ систем заштите.  
 
Осветљење 
Инсталација осветљења се изводи кабловима пресека 1,5мм2, а као заштита служе 
осигурачи од 6А – 10А. Осветљење је предвиђено помоћу светиљки са лед сијалицама. 
Укључење и искључење осветљења се врши помоћу различитих инсталационих склопки које 
су предвиђене за напон 250В и струју 10А. Инсталационе склопке и инсталациони тастери су 
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постављени на 120 цм од пода. Светиљке су одабране према спољашњим утицајима и могу 
бити за спољашњу или унутрашњу монтажу, са или без заштите од прскајуће воде. 
У комуникационим просторијама користе се плафонске светиљке са керамичким грлом Е27 
маx снаге 60 W предвиђене за лед сијалицу или одговарајући лед панел по избору 
инвеститора. У санитарним просторијама, користе се плафонске светиљке ИП44 са 
керамичким грлом Е27 маx снаге 60 W предвиђене за лед сијалицу или одговарајући лед 
панел по избору инвеститора. У канцеларијама и техничким просторијама зависно од 
архитектонског решења користе се плафонске светиљке са керамичким грлом Е27 маx снаге 
60 W предвиђене за лед сијалицу, декоративне или одговарајући лед панел, по избору 
инвеститора. На степеништу користе се светиљке ИП44 са керамичким грлом Е27 маx снаге 
60 W предвиђене за лед сијалицу или одговарајући лед панел по избору инвеститора. На 
комуникационим коридорима – ходницима корисе се антипаничне светиљке са аутотестом 
ИП40, са сопственом батеријом, показује смер евакуације или сличне. 
 
Прикључнице 
Инсталација прикључница се изводи кабловима пресека 2,5мм2, а као заштита служе 
осигурачи од 10-16А. Предвиђене су једнофазне и трофазне прикључнице са заштитним 
контактом напон 250В и струју 10-16А. У зависности од спољашњих утицаја уграђују се 
прикључнице без и са заштитом од прскајуће воде. Прикључнице се уграђују на растојању 
40цм од пода у свим просторијама изузев купатила, појединих прикључница кухиње и 
прикључнице расхладног уређаја. У просторијама где је предвиђен ТВ пријемник, користи се 
комбинација енергетских и телекомуникационих утичница.  
 
Заштита од превисоког напона додира 
Основна заштита од превисоког напона додира је заштитно уземљење, а као допунска мера 
предвиђен је заштитни уређај диференцијалне струје ЗУДС. У кабловима је предвиђен 
заштитни проводник зелено-жуте боје (Y) који се везује на одговарајући заштитни контакт 
прикључнице, светиљке или другог електричног уређаја. Непосредно пре ГРО ормара 
предвиђа се орман за изједначавање потенцијала (са +СИП) са шином која је повезана са 
темељним уземљивачем. 
 
Громобранска инсталација 
За заштиту објекта од атмосферског пражњења предвиђена је неизолована спољашња 
громобранска инсталација и унутрашња инсталација изједначавања потенцијала. 
Спољашња громобранска инсталација прихвата и одводи у земљу енергију атмосферског 
пражњења, а унутрашња инсталација смањује опасна дејства у унутрашњости штићеног 
простора. Спољашња громобранска инсталација пројектована је као класична инсталација у 
облику Фарадејевог кавеза кога чине прихватни вод, спусни вод и темељни уземљивач. 
Прихватни вод на објекту је мрежа изведена применом ФеЗн траке на потпорама за монтажу 
на кров, са спусним водовима који су израђени ФеЗн 20x3 мм траком. Веза између спусних 
водова и темељног уземљивача ФеЗн траке 25x4 мм је остварен помоћу укрсне спојнице.  
 
Уземљивач 
Уземљивач је предвиђен као темељни, а изведен је помоћу траке ФеЗн 25x4 убетониран у 
темељу објекта. 
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Противпожарна заштита 
Напајање сирена и ручних јављача је изведено проводником ПП-Y 3x1,5мм. По један ручни 
јављач се поставља на свакој етажи објекта. Сирена се поставља у приземљу објекта. 
Предвиђена је и провера исправности ППЗ инсталације путем тастера у орману заједничке 
потрошње. У ходницима и на степеништу се предвиђа уградња антипаничне светиљке са 
аутотестом ИП40, са сопственом батеријом, са стрелицом која показује смер евакуације из 
објекта или сличне. 
 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Водовод 
 На предметној локацији тј. у коридору улице Димитрија Туцовића постоји изграђена 
улична водоводна мрежа. Планирани објекат ће се снабдевати водом из уличне водоводне 
мреже. Улични вод је изграђен од ПВЦ цеви пречника Ø90мм и позициониран је у зеленом 
појасу, на парној страни улице, ~1,00м од ивице коловоза. Радни притисак у цевима се креће 
око 3,5 бара.  

Планира се релоцирање водомерног окна ради његовог смештања у зелену 
површину, на растојању од 1м од ивице парцеле. Из овог окна ће бити изведен прикључак 
управно на уличну водоводну мрежу. 

За потребе санитарне потрошње предвиђа се један огранак са санитарну воду и други 
огранак за хидрантску мрежу. Ове две гране мреже морају бити у потпуности одвојене. 
Водомери су лоцирани у водомерном шахту унутар грађевинске парцеле, у складу са 
условима надлежног ЈКП-а. Овај тип прикључка испуњава и услове противпожарне заштите. 

Снабдевање објекта санитарном водом предвиђено је преко водоводних вертикала 
којим се допрема вода до свих санитарних чворова у објекту. У објекту унутрашњи развод 
санитарне водоводне мреже предвиђен је од ППР цеви пречника Ø25 , Ø20 и Ø15мм , а 
вертикале од ППР цеви пречника Ø50 , Ø40 и Ø32мм . 

На водоводној мрежи је предвиђен потребан број затварача, а које обавезно 
уградити како ће бити назначено у пројекту. Испред сваког точећег места уградити равни 
пропусни вентил са розетом и капом или ЕК вентил. На сваком одвојку од водоводне 
вертикале уградити равни пропусни вентил са точком како би се сваки санитарни чвор могао 
засебно контролисати. Снабдевање топлом водом је решено постављањем бојлера. Развод 
у објекту је положен у поду и у зидовима. За деонице развода које се изводе у поду објекта 
потребно је извршити испитивање у трајању од 24х и стање констатовати записником са 
овером стручног надзора. Комплетну водоводну мрежу је потребно, пре пуштања у рад, 
испитати на пробни притисак  и дезинфиковати. 
 
Фекална канализација 
 На предметној локацији постоји изграђена јавна фекална канализациона мрежа. Крак 
уличне канализације је израђен од ПВЦ цеви пречника Ø250мм и трасиран је на непарној 
страни улице, у зеленом појасу, уз ивицу коловоза. 
 Предвиђа се нови прикључак на мрежу фекалне канализације на западној страни 
парцеле, код будућег колског улаза у подземну гаражу. Унутар парцеле ће бити изграђен 
канализациони шахт преко кога ће се извршити повезивање на уличну мрежу. 

Системом унутрашње фекалне канализације се одводе отпадне воде из санитарних 
чворова објекта. Вертикале се спуштају испод плоче приземља где се формира главни 
канализациони вод, који излази ван објекта до шахта фекалне канализације. Фекалне 
канализационе вертикале се вентилирају на крову објекта. На потребним местима на мрежи 
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су предвиђени ревизиони фазонски комади. На местима скретања или укрштања трасе 
спољне канализације су предвиђена ревизиона окна. За комплетан развод фекалне 
канализације су предвиђене ПВЦ канализационе цеви, са одговарајућим фазонским 
комадима. 

Хоризонтални развод је предвиђен од ПВЦ канализационе цеви Ø 110 са падом 2 %, 
а вертикале Ø110 и Ø75мм које се на врху завршавају вентилационим капама Ø160мм. 
Спољна мрежа фекалне канализације предвиђена је од ПВЦ канализационе цеви Ø 160 и 
Ø200 СН8 због мале дубине укопавања са падом 0,5 %.  

По завршетку монтаже канализационе мреже је потребно извршити испирање и 
хидрауличко испитивање (према важећим нормама и правилима).  
 
Атмосферска канализација 
 У коридору улице постоји мрежа отворених упијајућих канала, који служе за потребне 
одвођења атмосферских падавина са јавне површине. Атмосферске падавине на дворишном 
делу парцеле (интерна саобраћајница и паркинг) се одводе ка зеленим површинама унутар 
саме парцеле. Атмосферске падавине са крова стамбеног објекта се одводе олучним 
вертикалама ка јавној површини. 

 
Трасе водоводне мреже, фекалне канализационе мреже и 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.  
 Предвиђа се нови прикључни гасни вод дим 32мм, у квалитету ПЕ 100 сер С5, са 
уличног гасног вода у улици Вука Караџића, дим 40мм сер С5 помоћу седластог 
електрофузијског комада дим40x32мм, електрофузијске спојнице дим 32мм, прелазног 
комада и гасном кугластом славином, све у складу са условима надлежног дистрибутера. 

МРС ће бити смештена у заштитном металном орману на фасади објекта на 
североисточној страни. Максимална капацитет износи 40 m3/h. Притисак у дистрибутивној 
мрежи на месту повезивања прикључног гасовода и санације истог иду на терет извођача 
радова, односно инвеститора.  

За сваки појединачни стан изводи се унутрашња гасна инсталација за потребе 
снабдевања гасом. Изводи се разводни гасовод од мерног сета до гасних трошила – гасног 
котла. За потребе грејања објекта предвиђен је систем радијаторског грејања. Као грејна 
тела усвојени су алуминијумски радијатори 600/100мм. У објекту је предвиђено само 
загревање објекта. Хоризонтална цевна мрежа се води у поду, у кошуљици, хоризонтално.  
 
Саобраћајно решење са синхрон планом инсталација приказано је на граф. прилогу бр. 3.4. 
 
2.10. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Терен је у благом паду од североистока ка југозападу. Разлика у висинским котама 
између међних линија са суседима са североистока и југозапада је ~40цм што у односу на 
дужину парцеле износи око 1,17%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту асфалта 
улице нижа за 20-35цм, у зависности од места мерења. Ужа и шира локација на којој је 
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предвиђена изградња објекта, налази се на нивелисаном и хоризонталном терену, изграђен 
од глиновито-прашинастих седимената. На суседним објектима и на терену нису запажени, 
нити се очекују било какви егзогени геодинамички процеси и појаве (одроњавање, клижење 
итд), тако да је закључак да је терен стабилан и не угрожава стабилност објеката.  

Пројектовану конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним 
земљотресом јачине 7º МЦС (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година, 
Сеизмолошки завод Србије).  

Што се подземних вода тиче може се сматрати да се на овом подручју налазе 
релативно дубоко и не представљају ограничавајући фактор у просторној организацији.  
 Елаборат о геомеханичким условима изградње биће израђен за потребе 
пројектовања и изградње предметног објекта и биће саставни део пројектно-техничке 
документације за исходовање грађевинске дозволе. 
 
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. 
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште 
од деградације.  

Инвеститор изградње објекта, као и извођач радова су обавезни да приликом 
извођења радова на изградњи примене следеће мере заштите:  

 Обезбедити посебан простор за складиштење отпада 
Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 
материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, 
разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију  

 Секундарне сировине, опасан и други отпад, предавати лицу са којим је закључен 
уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, 
третман, одлагање и сл).  

 Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је 
прибављена сагласност надлежног органа 

 Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 
материјала током транспорта  

 Утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 
грађевинских машина и механизације  

 Санитарно-фекалне отпадне воде одводити у градску канализациону мрежу а у 
случају непостојања градске канализације, потребно је фекалне отпадне воде 
упуштати у водонепропусну септичку јаму, до опремања локације канализационом 
инфраструктуром  

 По потреби, предвидети одговарајући третман технолошких отпадних вода, којим се 
обезбеђују прописани захтеви емисије, односно прописани услови за испуштање у 
јавну канализацију или одређени реципијент  

 Предвидети одговарајућу опрему и техничка решења, којима се обезбеђује да 
емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности  

 Постројења и машине приликом градње и коришћења одржавати тако да не 
испуштају загађујуће материје у ваздух у количини већим од дозвољених  
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 Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и 
подзаконска акта донета на основу овог Закона  

 Уредити зелене површине и извршити озелењавање слободних површина (травњаци, 
жбунаста и висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења 

 
Објекат мора бити изграђен у складу са важећим законима и правилницима који 

регулишу област заштите животне средине. 
 
 
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. У складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 
52/11 - др. закони и 99/11 - др. закони) 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 налази не уништи и оштете 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 РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони), 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 РС“ бр. 15/08), Правилника о техничким нормативима за 
унутрашње гасне инсталације („Службени лист СРЈ“ бр. 20/92 и 33/92). 

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 објекта вишепородичног становања 
(оквирних димензија основе 27,64м x 11,14м, спратности По+П+4), повученог у односу на 
регулациону линију 3,00м. Објекат је од међне линије са југозападне стране удаљен 3,49м, а 
од међне линије са североисточне стране 3,67м. Предметни објекат ће бити грађен одједном 
тј. не планира се његова изградња у фазама. 

Објекат ће бити пројектован за вишепородично становање. Све надземне етаже су 
намењене за стамбени простор тј. станове различите структуре и површине. У објекту ће 
бити заступљени станови следеће структуре: гарсоњере, једнособни и двособни. Површине 
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станова се крећу од 28м2 до 60м2. Већина станова имају терасе или балконе. Објекат има 
један улаз, један лифт и степениште као вертикалну комуникацију. Подземна етажа 
намењена је паркирању возила са 14 паркинг места. Поред паркинг места у подземној етажи 
постоји и једна заједничка просторија - остава. 
 Релативна нулта кота ±0.00м (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта) 
се поставља на коту терена од +109.52 мнв. На североисточној страни парцеле лоцира се 
колски улаз ка дворишту, на југозападној страни се налази приступ подземној гаражи, а 
главни пешачки улаз у објекат је на регулационој линији са тротоара из улице Вука Караџића. 
 Приликом израде идејног решења потребно је придржавати се Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ ососбама са инвалидитетом, деци и старим особама 
("Службени гласник РС", бр. 22/2015) и других важећих правилника. 
 
  

ПОВРШИНА ОБЈЕКТА  бруто (м2) 

подземна гаража  414,21 

приземље  306,96 

1. спрат  315,58 

2. спрат  315,58 

3. спрат  315,58 

4. спрат  315,58 

УКУПНО  1983,49 

 
 Спратна висина стамбеног објекта је 3,06м. Светла висина приземља и прва четири 
спрата је 2,77м. Светла висина подземне етаже је 2,30м. 

Кров је кос, четвороводни, са нагибом 35о. Планира се загревање објекта тј. 
појединачних стамбених јединица на гас. Сваки стан има свој гасни котао. Основни 
конструктивни систем објекта је скелетни. Носећа конструкција се планира као комбинација 
носећих АБ стубова и АБ зидова. Фасадни зидови и зидови између станова су дебљине 
д=20цм од термоблока и армиранобетонских вертикалних и хоризонталних серклажа и раде 
се на лицу места. Преградни зидови унутар станова се од преградног блока д=12цм. Фасада 
се материјализује у комбинацији демит фасаде и фасадних декоративних украса. 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. 

На захтев инвеститора за предметни објекат је урађено и идејно решење које је 
приказано у овом урбанистичком пројекту.  
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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, 37/19 – др. закон и 9/20) представља основ за издавање локацијских услова за 
изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+4, намењеног колективном 
становању у блоку 53 насеља Инђија, на катастарским парцелама бр.2528, 2526 и 2530/2 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 Вука Караџића, испред предметне локације 
 
 
 
 
 

 
слика 2 – Парцела 2526 к.о. Инђија, са суседом са североисточне стране 
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слика 3 – Парцела 2528 к.о. Инђија, са суседом са северозападне стране 
 
 
2.17. ПРИКАЗ ПОСТАВКЕ ОБЈЕКАТА У УЛИЦИ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ЛОКАЦИЈЕ 
 

 
слика 4 – Поставка објеката у непосредној близини 
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3. ГРАФИЧКИ ДЕО  
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 
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4. ДОКУМЕНТАЦИОНА  
ОСНОВА 



 

 

 
 
 
 
 

П У Н О М О Ћ Ј Е 
 
 

 Ја, Миливоје Симић, са пребивалиштем у Инђији, улица Новосадска 21/13, са 
личном картом број 006067370 издата од ПС у Инђији,  ЈМБГ 1601980710146, као 
овлашћено лице - директор привредног друштва „Армод“ д.о.о. са седиштем у Инђији, 
улица Новосадска 32, матични број:21563315, ПИБ: 111894744 овлашћујем Миливоја 
Симића из Инђије, улица Новосадска 21/13, са личном картом број 006067370 издата од 
ПС у Инђији, ЈМБГ 1601980710146 да у име и за рачун привредног друштва „Армод“ 
д.о.о. из Инђије може: плаћати таксе и друге трошкове поступака, предавати захтеве за 
укњижбу, предавати и преузимати писмена решења, захтеве и друга акта, суду, 
општинској управи, катастру непокретности, земљишним књигама и другим државним 
органима, поднoсити захтеве кроз ЦИС у оквиру обједињене процедуре, а све везано за 
израду пројекта и изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 25 станова (По+П+4), 
на катастарским парцелама број 2528, 2526 и 2530/2 К.О. Инђија, улица Вука Караџића 
бр. 4-6. 
 
Ово пуномоћје се не односи на промет непокретности. 
 
У Инђији, 28. јул 2020. године 
 

ИЗДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА: 
 

за „Армод“ д.о.о., Инђија 
 

___________________________ 
Миливоје Симић, директор 

ЈМБГ 1601980710146 
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OnUlT14HA 14HTr14JA OAerEelbe 3a yp6aHlt3aM, xoMyHanxo-craM6eHe nocnoBe
n 3aLrrTxTy xrBoTHe cpeal.Be

PENYS,rIhKA CP6I4JA
An BO_IBOAI4HA

ONUJThHA HHN JA
ONUThHCKA YNPABA
OAerbeH,e 3a yp6aHh3aM,
KOr4yHanHO-CTaM6eHe nOCnOBe,1

3aulThry x14aoTHe coeal4He
6po): 35-2- Ll L I 2020-IV-02
AaryM: 05.06.2020.
hHEh
H.3,

14 HOOPMAUT4JA O nOKAUI4Jl/

nraHcxx AoKy eHT Ha ocHoBy r(ora ce l.t3gaje xHQop aquja o ,roxaqxjH

IlnaH reHepanHe pery[aqnje Hacerba ]4HD]rja
(,,Cn. n,rcr onujn4Ha CpeMa" 6pol 14106 v 30lll v, "Cn. nncr onLUL{He hHDxia", 6p. 18/19)

yBHAoM y ycBojeH[ nnaHcKr4 AoKyMeHr - nnaH reHepanHe perynaLlr4je Hacerba l,lHD[ja (,,Cn. nlrcr onurrna
CpeMa" 6poj 14106 A 30/ll u "U. nucr onrurrHe l4HDrja",6p. Lgltg), KoHcraroBaHo je Aa ce npeAi.{erHe
napuene 6poj 2528, 2526 A 253012 K.O. klHDfija Hana3e y rpaHxuaMa rpabeB[HcKor noApyL.]ja Hacerba l H\taja, y
6noKy 6poj 53 Kojra je HaMebeH MeuJoB,lroN4 craHoBaFby.

Aarbe ypeDelbe Bpuuhe ce npeMa oAroBapajyhl4M oApeA6aMa oBoT TlraHa

HaMeHa 3eMrbH]uTa

KaracrapcKe napuene 2528, 2526 
^ 

2530/2 K.O. UHb,4la Hana3e ce y 30Ht4 tYeuloafi ToT cTaHoEalt,a

ynyrsrBo o norpe6xor,r nocrynxy 3a OopMxpalbe rpabeBHHcke napqene

npeMa ,rnaHy 2. 3axoHa o nnaH!4paFby A u3rpaA.t,k ("Cnyx6eHx rnacHraK Peny6nr4Ke Cp6xje" 6p.72109, 8L109 -
hcnpaBKa, 64/t0 - yC, 24llL, LzrlL2, 42113 - OAnyKa yC, 50/13 - OMyKa yC, 98/13 - OMyKa VC, t32lt4,
t45/L4, 83118, 31119, 371L9 n 912020) 4e@rxrcaHo )e aa rpa0esuxcxa naplera )fie Aeo rpaDeBrHcKor
3eMrbr4r.rira, ca nphcrynoM jaBHoj cao6pahajHoj noBputhHx, Koja je [3rpaDeHa r4n[ nnaHoM npeABfiDeHa 3a
u3rpaAlby.

Ycnoer sa o6paeoBa'ie rpaDeanHcxe napqele:
3a ,43rpaa$y BhuJenoooauqHor craM6eHo-nocnoBHor o6!eKra, y 3aBrcHocn4 oa Bpcre/ ycroBu 3a o6pa3oBabe
rpaDeBuHcKe napqene cy cneAehx:

3a cno6oAHocrojehr B uienopoAr4,]H14 craN46eH,4 hrr4 craM6eHo-nocnoBH14 o6j eKaT M14BhManH A TJ DTHA
naDuene e 20,0 m.
3a_c8e EpcTe arLxenopoArltlH14x craM6eHrx o6jeKara rpaDeBxHcKa napLlena le M14H14ManHe noapurane 600,0
m2.

3a la3rpaArby craM6eHor. craM6eHo-nocnoBHor ooieKra nopoar4qHor r[na, y 3ast,tcHocrll oa Bpfie, ycno3]4 3a
o6paaoearse rpaDeBxHcKe napuene cy cneAehl4:

:a cno604Hocrojeh[ craM6eH, unu crar46eHo-noc.nosnr o6jexar M]4HrManHa u pl4Ha napqene je 10,0 m,
MVtHuManHa noBprxt,lHa napqene je 300,0 m.,
3a aBojHri craM6eH[ l4nr craM6eHo-nocroBHH oojeKar Ml,lli]lManHa uxp[Ha napqene je 16,0 m (2 x g,0 m),
Mr4HrManHa noBpllhHa napqene je 500,0 m, (2 x 275,0 m2),

UH$opMaqula o noKaquju

Ha ocHoBy qnaHa 53. 3aKoHa o nnaH!,tpa6y u A3rpaArbn ("Cnpx6enr rnacHhx Peny6nhKe Cp6taje" 6p. 72109,
81/09 - Hcnpa8Ka, 64110 - yC, 24111, 121112, 42113 - OAnyKa yC, 50113 - OAnyKa yC, 98113 - OMyKa yC,

132114, l45lt4, 83/18, 3U19, 37119 u 912070) x qnaHa 18. OMyKe o opraHr3aurjx onLxrxHcKe ynpaBe
onlur[He tlHDxja (,,U. ny,cr onuJr!4He l4HDrja" 6p. 23117), a y Be3[ 3axresa C[Mhh M}1noua ,43 l/lHbrje, 3a
napuene 6poj 2528, 2526 t4 253012 K.O. l4Hf)hja, Aaje ce:

qerxHa, oAHocHo 3oHa y xojoj ce npeAmerxa napqena Hara3n



onu.lTt4HA t4H-bt4JA OAerEet6e 3a yp6aHu3aM, koMyHarHo-craM6eHe fl ocnoBe
n 3aurl,ry xrBoTNe cpearBe

3a craM6eH|4 unh craMfuHo-nocnoBHr4 djeKaT y npe(xHrroM Hr43y Mr4Ht4ManHa uJxpxHa napuene je 12,0 m,

Ml4HlManHa noBprxhHa napuene je 275,0 m2.

HANOMEHA:
- noBpurt4Ha A ut4puHa napuena 2528, 2526 t4 253012 K.O. t4HDuja r3Hoce Malbe oA MhHuManHo nponlcaH!4x

Mepa 3a r43rpaaFby cno6oaHocrojeher Bxuenopoa|4rrHor craM6eHo-nocnoBHor o6jeKTa oapeDeHl4x nnaHoM,

re caMxM rl4M napuene 2528, 2526 v 253012 K.O. l4Hf)r4ja, Kao 3ace6He napuene, He llcny$aBajy ycnoB 3a

x3rpaaby Bnuenopoar4r{Hor craM6eHor o6je}cra. TaKoie, napqena 2530/2 K.O. l4HDlja HeMa o6e6etleH
nprcryn jaBHoj cao6pahajHoj noBptx14Hrl.

3aKoHoM o nnaHxpalby t1 H3rpaAFbv je nponucaHo Aa ce loKaqujcKu ycroBl,l Mory !€Aarfi u 3il 8r4ue

KaracrapcKl4x napuena, y3 o6aB$y r4Haecruropa aa npe r43aaBa$a ynorpe6He Ao38one [3Bptxl4 cnajabe
Trx napqena y cxraay ca oBl4M 3aKoHoM.

30Ha HeuoBrre craM6eHe x3rpaAlse - npaanna rpaDetba

Bpcra x HalreHa o6jexara
- y oKBr4py 3oHe MeuoBr4Tor craHoBalba Ao38orbeHa je fi3rpaa$a rnaBHor o6jeKra: BxLlenopoAxllHor

o6jerra, aruenopoAxqHor cra146eHo-nocnoBHor o6jerra, nopoAxqHor o6jeKra, craM6eHo-nocjtoBHor

o6jerra nopoprvxor lana v noMohHoT o6jeKra y3 crau6eru o6jeKar: rapaxa x orpaAa. Y :aehcFlocrfi oA

BertaqtaHe napuene, y oKBr4py oBe 3oHe, Ao3BorbeHa je ,43rpaaba u nocrloBHor o6jeKra. nocioBHe

AenarHocrr4 koje ce Mory Ao3Bonr4fl4 cy r,13 AoMeHa rproBxHe Ha Mano, yrocrrrerbcrBa h ycr)4{<He

AenarHocr!4, rj. oHe AenarHocrx Koje cBojr4M paAoM He yrpoxaBajy np[MapHy OyHku!4jy 3oHe - craHoBalbe.

- Y oxaupy rnaBHor o6jefia Aeo nph3ei4jba vn\ \el.a nph3eMHa eraxa Moxe Aa ce HaMeHh 3a nocnoBHrl
npocrop ca nocnoBaber4 Koje cBojoM aenarHouhy Hehe yrposrru npuMapHy oyHKut4jy - craHoBabe. Aeo
o6jerra Koju ce Har4erbyje 3a nocroBHe HaMeHe He Moxe npehu rpehrHy 6pfro noBpuJlHe rnaexor o6jerra.

- y oKBxpy craM6eBor I cral,r6eHo-nocnoBHor o6jeKra nopoA[r{Hor rxna Moxe ce Ao3Bort4TI4 rcrpaA}ba
Ma(cyManHo 4 craM6eHe jeAuHr,rqe.

- Ha rpaDeBxHc(oj napuen[ ao3BorbeHa je [3rpaA$a caMo jeaHor Tr]aBHoT craM6eHor o6jeKra, jeaHor

noMohHor o6jefia I aKo ro ycnoBu napuene Ao3BorbaBajy ]eaHor nocno8Hor o6jeKra.

- Y oxarapy oBe 3oHe Hlije Ao3BorbeHa r3rpaAba: npo[3BoAHl4x o6jeKara, eKoHoMcKr4x oojexara r noMohHxx

oojeKara y3 eKoHor,4cKe o6jeKre.
TaKoFJe, Hr4je Ao3BorbeHa ,13rpaA$a nocnoBHoT o6jerra, axo Ha rpafjeB[Hcxoj napqen]4 He nocroju
craM6eH[ o6jeKar, oaHocHo, aKo Hr4cy AeO Ht4caH[ yc.noBr 3a H3rpaA]by craM6eHor o6jeKra.

HaMeHa: noDo,zu,tHo oaHoqahe v 6noKy 53
Creneu usrpafieuocru: uax. 40o/o

uHaeKc ucKophuJheHocru: Max, 1,2
CnparHocr o6jeKTa: ax. nr2+nK
(npuseune + ABe eraxe + norxpoene).

BvcuHa craM6eHor lrnt crau6eso-noc.noeHor o6jerra
nopo4hrrHor se uoxe 6vrr Brtuia oA 12,0 m.

nonoxaj o6jexara Ha napqenn
A) 3a BHtrtenopognure o6jexre
picrojarse rpaDeBxHcxe nxHlje oa perynaufioHe nhHxje 3a cno6oAHocrojehe B[ulenopoAhqHe cra]46eHe ]4nh

claM6eHo-nocaogxe o6jeKre je Mi4Hl.4ManHo 3,0 m, a MaKc[ManHo 5,0 m.

npelrboM OacaAoM o6jeKar ce Mopa nocraB[Tx Ha rpaDeBI4HcKy nrHujy.

pacroja|be ocHoBHor ra6apma (6eg rcnaAa) Br4uenopoAhqHor craM6eHo-nocnoBHor o6jeKra I rpaHxue cyceAHe

rpaDeBxHcKe napuene je:

- ra cno6oaHocrojehn o6jeKar je MUH[ManHo 2,5 m.

KoA r43AaBa$a ycnoBa 3a peKoHcrpy(ur4jy :a rsrpaleue o6jeKre quje ie pacrojalbe oA rpaDeBuHcKe napqene

Ma$e oA BpeaHocrv aatu1x y oBoM nnaHy He Mory ce Ha cyceaH!4M crpaHal4a nnaHhparr'1 oraopu crau6exrx

n pocrop !4ja .

HaMeHa: BnuenoDotuLtHo craHoBabe y 6noKv 53
CreneH u3rpaDeHocrh: uax. 50o/o

l.lH,qeKC hcKopuaheuocru : uax. 1,6
CnparHocr o6jeKTa: Hax. n+3+nK
(npu3eM.lbe + Tpu eraxe + noxpoB/be)
H.nu Max. l7+4 (npne .be + aerupu eraxe).

yKynHa BAcvAa BuLxenopoArlqHor craMoeHo-
nocroeHor o6 0mKTA HE MOXE fl hv 22

14 Hl,4LlKe nCMET$E TCOMCXAHTL]KE XaaKoHenaa

1.1 H6o pMa quja o not< auu) u



ONUTTHA THENJA OAerbebe 3a yp6aHu3aM, KoMyHanHo-craM6ehe nocroBe
t,t 3aLUrXry XUBOTHe CpeAUHe

5) 3a o6jeKre nopoAltqHor rrna
3a crara6exo-nocloBHe o6jeKre nopoAHqHor rrna cBrx Bpcra rpaDeBiaHcKa nAHAja ce noKrana ca
perynaqxoHoM nrHujoM ocl4r4 aKo ce y npx3eMHoj eraxl4 nnaH!4pa t4 Tapaxa. y roM cnyqajy pacrojaibe
rpabeBHHcKe nlaHrje oA perynaqxoHe nhHlaje je 5,0 m.

npe,q|boM OacaAoM o6jeKar ce Mopa nocraBt,trr xa rpafeeuxcxy nrxrjy.

Oojexar ce Ha napqenh rpaA!4 y3 rpaH[uy napuene nperexHo ceBepHe (oAHocHo 3anaAHe) opujeHrallhje.
I43rpaA$a o6jeKra Ha napqen[ Moxe ce Ao3sonlar noA cneAehHM ycnoBrMa:
- ocHoBHn ra6aplar cro6oAHocrojeher craM6eHo-nocrloBHor o6jeKra ca ucnaAyMa Moxe Aa ce Ao3Bon[ Ha

f4l4HrManHo 1,0 m oA rpaHr4qe napLlene npeTexHo ceBepHe (oAHocHo 3anaAHe) oprjeHTaLlHje, oAHocHo Ha

M!4Hl4ManHo 3,0 m nperexHo jyxHe (o4Hocxo ucrotrHe) oprjeHraqhje.

Me[yco6ra yAarb€Hocr o6jexara
MeDyco6Ha yAarbeHocr nrraHrpaHHx BlaujenopoaxqHux craMOeHt.lx lanI craM6eHo-nocnoBHr4x o6ieKara je:

MeDyco6Ha yAarbeHocr r43i4eDy cno6oAHocrojehhx o6jeKara je MHHr4ManHo 5,0 m, a o6jeKara y npeKHHfroM
Hx3y je MhHt4ManHo 4,0 M I. M].1H[Mar]Ho norro8hHa BucuHe Bxuer o6jeKra,

- 3a [3rpaDeHe o6jeKre Kojx cy MeDyco6Ho yAarbeHr Mabe oA 3,0 m npx t43AaBalby ycnoBa 3a
peKoHcrpyKuhjy He Mory ce Ha cyceAHrM crpaHaMa npelBuDarx orBopr4 craM6eH x npocropxja,

- yAa/beHocr B}4ujenopoAhqHor craM6eHor rnr crau6exo-nocnosHor o6jeKra oA Apyror o6jeKra 6l4no Koje
l.i3rpaAtbe je norra Bl4cuHe Buuer oOjeKTa, a MrHuMarrHo 4,0 m. I.4eDyco6Ha yAarbeHocr Moxe Aa ce cMaFbrl

Ha LterBpTt4Hy Bl.lcrHe a!4UeT oojeKTa c TlaM Aa ce Ha cyceAH[r4 CTpaHarla He t4ory npeABhDaTU oTBopx
craM6eHrx npocrop[ja ]4 Aa ra MeFlyco6Ha yAarbeHocr H]4je Maba oA 4,0 m.

MeDycoOHa yAarbeHocr nnaHIpaHrx craM6eHrx ]4nh craM6eHo-noc.noBHhx o6jeKara nooolh..rHor rrna je:
MeDyco6Ha yaarbeHocr x3Meby cno6oaHocrojehrx, aBojHhx o6jeKara ,l o6jeKara y npeKlHyroM H!43y je
uuHr.ruanno 4,0 m/ oAHocHo nonoBHHa BHcxHe B urer o6jeKTa,
yAarbeHocr craM6eHor nnr crau6exo-noc.noBHor o6jeKra oA o6jeKTa HecraM6eHe HaMeHe je M[Hr4ManHo 4,0
m, oAHocHo, Moxe ce cMalbhT,l yaarbeHocT Ha qeTEpThHy BrlchHe B[uJer o6jeKra aKo o6jeKar Ha

HacnpaMH[r'r 6ovrr, r Qaca4aua He caApxe orBope Ha npocropfijaMa 3a craHoBabe,

- 3a x3rpabeHe o6jeKre Kojr cy MeDyco6Ho yAarbeHr Marbe oA 3,0 m np,l r43AaBarby ycnoBa 3a
peKoHcrpyKql4jy He Mory ce Ha cyceaHrM crpaHaMa npeAB[Darri orBopH craM6eH!4x npocropxja.

t4HbopMaquJa o noxauqu

ycnoBn 3a x3rpaAby Apyrxx o6jexara Ha l{croj rpaDeBnHcKoj napqenn
- Ha rpabeBHHcKoj napqen[ y 3oHri r.{eLxoauror craHoBalba Ao38orbeHa je [3rpaAFba noMohHor o6jeKra y3

crau6exr o6jeKar - rapaxa, orpaaa t4 eBeHryanHo nocroaHor o6jefia, aKo ycroB[ Ha napuenx ro
ao3BorbaBajy.

- Ha rpabeB,4HcKoj napqen!4 HaMerbeHoj ,3rpaAbr B UenopoAr,lqHoT craM6eHor xnx craMoeHo-nocJloBHoT
o6jefia Mopajy ce o6e36eAxl4 ycJroBH 3a h3rpaA$y noMohHor o6jefia - rapaxa ca o6$6ebhBaFbeN4
MxHrMarHo rapaxHxx Mecra 1/2 6pola y oaHocy Ha 6poj craHoBa nnaHhpaHxx y rnaBHoM o6jeKry. ycnoBr,t

3a [3rpaaby noMohHor o6je]cra - rapaxa He Mopajy aa ce o6e6eAe aKo ce y oKBr4py crrepeHc(e ]4nx

np6eMHe eraxe rnaBHor o6jeKra o6$6ebyje npocrop ja 3a rapax[pabe Bo3[na MuHfiMarrHo Ll2 6po)a Y
oaHocy Ha 6poj nnaHnpaHux craroea;

- r3rpaA[ba nocnoBuor o6jeKTa na rpaleeraxcxoj napuen HaMebeHoj h3rpaArb Br,lulenopoAhqHor crau6enor
l4rrr.{ craM6eHo-nocJloBHor o6jeKTa ce Moxe Ao3Bont,lrx aKo cy o6e36ebeHn npocropHx ycnoB[ HaBeAeH[ y

npeaxoaHr4M cTaBKaMa y3 carnacHocT BnacH[Ka cTaHoBa, oAHocHo nocloBHor npocTopa y oKBr4py rnaBHor
o6jeKra;

- Ha rpaDeBlHcKoj napqenla Har4ebeHoj l43paAtbr craM6eHor l4nl4 cra[46eHo-nocjtoBHor o6jeKra nopoAx,]Hor
Tr4na ao38orbeHa je x3rpaalba noMohHor o6jeKra - Tapaxa 3a rapaxlpabe nrrH,,$rKor Bo3r4rra x nocjroBHor
o6jerra axo ycnoBr Ha napuen[ To oMoryhaBajy Kao ]1 [3rpaAba orpaAe;

- noMohH[ oojeKar - rapaxa ce rpaAh Ha MrHr4ManHo 4/0 m oA rnaBHor o6jeKTa ]i Ha M],rH]4ManHo 0,5 m oA
rpaHHqe napqene y3 ycnoB aa ce o6jeKar rpaar y3 rpaHluy napuene nperexHo ceBepHe (oaHocHo
3anaAHe) optajeHraqrje;
y oKBrpy o6jeKra rapaxe Mory ce nnaHuparx npocropxje 3a ocraBy;
noMohHh o6jeKar - rapaxa je MaKchManHe cnparHocrx n (np[3eMrbe). Q6aeesxa je r3rpaa]ba Kocor KpoBa
narr6a xpoane KoHcrpyKql4je MaKc 350. KpoBH[ noKp Ba'{ je y 3aBucHocrr oA Har}46a (poBHe KoHcrpyKquje.
OABoAFba aruocQepcxrx naAaBuHa Mopa ce peuJrlrh y oKBr,rpy rpaDe8hHcKe napqene Ha Kojoj ce rpaAx
o6jeKar;

- fi3rpaaFba nocnoBHor o6jeKra Moxe ce ao3BonrT aKo ce Mory /,cny14rv ycJtoBt4 A3 oBor nnaHa, c T,4t4 aa
je MaKcHManHa cnparHocr o6jeKra n (npr43eMrbe) r Aa o6jeKar npeAFboM oacaAoM He Mopa 6tarrj
nocraBJbeH Ha rpaDeBrHcKy nxHxjy;



ONUThHA 14HRI4JA OAerhebe 3a yp6aH!,r3aM, xoMyHaftjo-craM6eHe nocnoBe
l. 3aunr,rry xuBorHe cpeAl,lHe

o6aBeHa je x3rpaalba Kocor KpoBa Harfi6a KpoBHe KoHcrpyKuuje MaKc 350. KpoBH[ noKp[Baq je y

3aB CHOCn4 OA Harr6a KpOBHe KOHCTpyKU[je. oABOA$a aTMOCoepCKhX naAaBl4Ha MOpa Ce peulrl4 y OKBt4py

rpaDeBxHcKe napuene Ha Kojoj ce rpaar o6jeKar.

Orpaae Ha perynauuoHoj nhHvj,i Mory 6hrx rpaHcnapeHTHe ,1nI4 KoM6!4HaqHja 3rAaHe I TpaHcnapeHTHe

orpaAe, c rr.,rM Aa yxynHa Blac,lHa orpaAe oA Kore rporoapa He cMe npehh Bt4cxHy oA h= 1,4 m.

TpaHcnapeHrHa orpaaa ce nocraBrba Ha noa3r4a BHc He r4aKcfiManHo 0,2 m, a xoA xou6usaqrje :rAasn
aeo orpaae Moxe t4hl4 ao Bxct4He oA 0,9 m.
Kanxje Ha perynaqlaoHoj nt4H\jv ce He Mory orBaparh BaH perynaqxoHe ntiH!4je.
Bxcr,tHa orpaAe Ha yrny He moxe 6urr elauJa oA 0,9 m oA Kore rporoapa 360r nperneaHocrt4 pacKpcHt4qe.

orpaaa, cry6oBr orpaae r xan[je Mopa]y 6xr!,r ra rpaleeurcxoj napuenrl Koja ce orpaflyje.
SoqHe crpaHe r 3aaba crpaHa rpabeBxHcKe napuene Mory ce orpaDxBarx xt4BoM 3eneHoM orpaaoM,
TpaHcnapeHTHoM orpaAoM xn[ 3hAaHoM orpaaoM ao Bl4chHe MaKcxManHo 1,8 m.

O6ea6e[naare npncryna napqen[ ]r npocropa 3a napkxpane Bo3ttna

- y oKB!4py oBe 3oHe 3a cBaKy rpaDeBhHcxy napueny Mopa ce o6$6eA[ 4 (oncKo-neuaLrKli npunas ut.tp He

3,0 m.
3a napKhpabe Bo3,4na 3a concrBeHe norpe6e y oKBxpy rpaDeB[Hcxe napuene Har.{e$eHe x3rpaaFb}4

B!4u,enopoa,4rrHor craM6exo-nocroaHor o6jeKra Mopa ce o6e:6earTr4 napKHHr npocrop 3a napKxpabe
Bo3r4rra no npaBxny -jeAaH craH jeaHo napK Hr Mecro,
3a napKhpalbe Bo3r4na 3a concrBeHe norpe6e BnacHl4ul4 craM6eHor v crau6eso-nocroaxor o6jerra
nopoar4r.rHor rrna o6e6elyjy npocrop y oKexpy rpabeBrlHcKe napqene ro no npaBlny MxHhManHo leaHo
napKr4Hr Mecro Ha jeAaH craH, c rxM Aa HalMaFbe jeAHo Bo3hno 6yAe cMeureHo y rapaxr4.

3auirrrra cyceAHlrx o6jexara
tlcnaAx Ha o6jeKry He Mory npena3 rx rpabeBrHcKy nrHl4jy Bnue oA 1,2 m A ro xa peny o6jerra BHuleM oA

2,5 m. AKo je xopr43oHranHa npojeKurja ncnaAa Beha oA 1,2 m oHAa ce oHa nocraarba Ha rpatjeBhHcKy
nv{A)y.

l-paleanxcxr.r eneMeHT[ Kao epKepr4, poxcarr, 6anxoxr, yna3He HaAcrpeuJxuqe 6es cry6oea, xa rrsoy
npBor cnpara Mory aa npeDy rpaDeB[HcKy nt4Hxjy (paqyHajyhr o4 ocxosxor ra6aprra o6jeKra ao
xopr43oHranHe npojeKL[,,rje [cnaAa) 14 ro:
o Ha Aeny o6jerra nper'ra npea$eM aBopr4ury Mabe oA 7,2 M, anv yKynHa noBpuJlHa rpaf)eBfiHcKnx

eneMeHara He Moxe npehu 500/0 ynxqHe sacaae [3Haa nprseMrba,
o Ha aeny o6jeKra npeMa 6ovxou 4aopuury nperexHo ceaepxe (ogxocro 3anaAHe) oprijeHTaq.4je Malbe

oA 0,6 M, anu y(ynHa noBpuriHa rpaflearxcxr.rx eneMeHara He Moxe npehx 300/o 6oqxe oacaAe l43HaA

npr3eM.,ba,
o Ha aeny o6jeKra npeMa 6ouxor'r 4sopr4ury npeTexHo jyxHe (oAHocHo [cro.lHe) op!4jeHTaqlje Matbe oa

0,9 M, anH yKynHa noBprxrHa rpalleB|4HcKxx eleMeHara He Moxe npeh 30o/o 6oqxe oacaAe la3HaA

nph3eMrba,
o Ha aeny oojeKra npeMa 3aalbeM aBopr4uiry (xajua*er pafiojaba oa crpaxlbe nxHhje cyceaHe

rpaDeBuHcKe napqene oa 5,0 M) Malbe oa 1,2 M, anl,l yKynHa noBptxr4Ha rpabeBlHcKt4x er]eMeHara He

MOXe npehr4 30o/o crpax$e oacaae [3Haa npn3eMrba.

l-pafeeraxcxr eneMeHTh xcnoA Kore rporoapa - noApyMcKe eraxe Mory npehr rpalearxcxy (o4xocro
perynaqroHy nxHxjy) paqyHajyh!4 oA ocHoBHor ra6apfia o6jeKra Ao xopr43oHranHe npojeKquje acna[a v,

TO:

o crone TeMerba l, noapyMcKr4 3r4aoBt4 r{atbe oa 0,15 M Ao ay6l4He oa 2,6 M hcnoa noBptu[He Tporoapa, a

xcnoA Te Ay6xHe Ma$e oa 0,5 M,

o uJaxroBl,r noapyMcKr4x npoooplja Ao Hl4Boa Kore rporoapa Ma$e oa 1,0 M.

OTBopeHe cnorbHe creneHlue Mory ce nocraB.rbarB Ha npeabr geo o6jerra axo je rpaleerxcRa nxHHja

yByqeHa y oaHocy Ha perynaq!4oHy nrHrjy 3a 5,0 M x aKo re creneHrue cagnaDajy BHc!4Hy oa 0,9 M.

CTeneH[qe Koje caBnat]yjy Bl4cl4Hy Bl4tlly oA 0,9 M yna3e y ocHoBHx ra6apxr o6jeKra.

l43rpaaboM creneH!4ua ao Bt4cfiHe oA 0,9 M He cMe ce oMerarfl npo,a3 h Apyre oyHKql4je aBopt4ulra.

UH$opMauula o noKauuiu

fpaDeBfiHcxr4 eneMeHT[ Ha H[Boy np[3er.!rba Mory npehx rpaDeB[HcKy nt4Hrjy (pa']yHajyhr4 oA ocHoBHor
ra6apfia o6jeKra Ao xopr43oHranHe npojeKuxje rcnaAa) u ro:
o rpaHcnapeHTHe 6paBapcKe KoH3onHe HaacrpeuH i.le y 3oHr npx3eMHe eTaxe Malbe oa 2,0 M no uenoj

u.rrpunr o6jerra ca B!4c!4HoM r43Haa 2,5 M,

o nnarHeHe HaacrpeuH[qe ca MacrBHoM 6paeapcxor'r r(oHcrpyKr.lrrjoM Mabe oa 1,0 M oa cnorLHe xB[ue
Tporoapa Ha B[cxHy ruHaA 2,5 M,

c KOH3OnHe peKnaMe Mabe oa 1,2 M Ha aucuuu n3xaa 2,5v,
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BluecnparHx cno6oAHocrojeh!4 craMoeHh o6jeKar He Moxe 3aKnalbaTx AhpeKTHo ocyH\ialbe ApyroM
oojeKry Bhue oA nonoBxHe rpajalba A,tpeKrHor ocyHqalba.
OrBapa$e orBopa Ha npocrophjaMa 3a craHoBalbe Kao u arerbexMa h noc/toBHr4M npocropr4jaMa Ha 6oqHHM
OacaAaMa Moxe ce Ao3Bonrrx aKo je MeDycooaH pa3MaK ,l3MeDy o6jeKara (yKynHo ca HcnaAHMa) jeAHaK

'AnA Behv oa 4,0 M. AKO je Mebyco6Hu pa3MaK oA 3,0 rq ao 4,0 M Ao3Bo/beHo je orBapaF6e oTBopa Ha
npocroprjaMa HecraM6eHe HaMeHe y3 ycjto8 Aa Aoba Kora Ha (ojy ce ocraBrba orBop 6y4e je4naxa unn
Brua oA 1,8 M.

l43rpaAboM KpoBa He cMe ce Hapyurl4 Ba3AyulHa nyHlja cyce,qHe napuene, a oABoAba arMocQepcKr,lx
naAaBxHa ca KpoBHHx noBpuJI4Ha Mopa ce peuyTt4 y oKB[py rpabeB[HcKe napqene Ba Kojoj ce rpaAr4
o6jeKar.

ApxxreKToHcxo, oAHocHo ecrercxo o6nlxoBa*€ nojeAxltxx ene eHara o6jexra
- OacaAe o6jexara laory 6t4rx ManreprcaHe y 6ojr4 no xerbH HHBecrlropa hnu oA OacaAHe oneKe,

npupoAHor l4nr BeuTaqKor KaMeHa, ITA,
- O6aeesNa je h3paAa Kocor KpoBa ca HaTx6or'1 KpoBHe KoHcrpyKt-lraje o4 20-350. KpoBH[ noKp[Bae y

3aBHcHocfl4 o4 rarr6a KpoBHe KoHcrpyxtlrlje.
- Brc[Ha HaA:urKa craM6eHe norKpoBHe eraxe [3Hocx HajBr4uJe ].,6 M paqyHajyhh oA Kore noAa norKpo8He

eraxe Ao TaqKe npenoMa KpoBHe B!4c[He, a oApeDyje ce npeMa KoHKperHoM ciyqajy.
- ApxlreKroHcKxM o6nliqxMa, ynorpe6rbeHr,r|r MarepujanxMa ra 6ojaMa Mopa ce rex[r]4 Ka ycnocraBrbaby

jea[HcrBeHe ecrercKx Bta3yenHe qenIHe y oKBxpy rpaijeBxHcke napqene.

ycroBx 3aurxre xhaorxe cpeAxHe, TexHlrqKe, xurnjeHcxe, SaurrTe oA noxapa, 6es6egxocxe H

Apyre yoroBe
np,r npojeKroBarby r rpalersy oOaBe3Ho je nprApxaBar].{ ce 3a(oHa o 3aur[Tr4 oA noxapa A cP.ux Apyrv,x
nponxca x 3aKoHa Koj!4 perynl4uJy KoHKperHy o6nacr.

- t43rpaAiba o6jeKara, o4xocxo r:aolerue paAoBa Moxe ce Bpu.[1r4 noA ycJroBof4 Aa ce He r3a3oBy rpajHa
oLxrehelba, 3araDhBabe AnA Ha Apyr4 HaqxH AerpaAhpalbe xrBorHe cpeAhHe. 3auTrTa x,,rBoTHe cpeA,4He
o6yxBara Mepe Koj[Ma he ce gau.:I,,rlrrr BoAa, Ba3Ayx h 3eMrbl4ure oA AerpaAaqhje.

- Ha cBaKoj rpaleerncxoj napqenl4 Mopa ce o6e36eA[rH 6eroxrpanu npocrop 3a nocraBrbabe KoHrejHepa
(xaHTh) sa KoMyHanHh ornaA. flollrpa$e oeroHlpaHor npocropa 3a KoHrejHepe Ha napllent,l mopa 4a 6y4e
raKo Aa ce omoryhN nax npxcn/n HaMexHe xouyxanne crpx6e.
OABoDebe OeKanHl4x BoAa peurr4Tr4 3arBopeHhM KaHan]43aq[oHr.1M c]1creMoi1 Kojh he ce nphK,byr{r4T}4 Ha

HacerbcKy KaHan[3au]4oHy r,4pexy. Kao npena3Ho peuJerbe, Ao [3rpaAbe Hace/bcKe KaHar 3aquoHe Mpexe,
ao3BorbeHa je x3rpaAFba 6eroncxux BoAoHenponycHxx cen1xLrKrlx jaMa Koje Ha napqerlrl Tpe6a noqhpaTv
MrlHuManHo 3,0 M oA o6jeKarat4 rpaHhqe napqene.

- Ha cBaKoj rpaDeBlHcKoj napuenu Mopa ce o6$6eA r4Tl4 M14H14r,lanHO 300/o O3enelbeHxx noBDrxxHa
CBr4 o6jefih Mopajy 614 l43rpaDeHr (pexoxcrpyuca a) y cknaAy ca BaxehrM 3aKoHxMa x npaBunH[qr,rMa
Kojx peryn[uy (oHKperHy o6nacr. npr npojeKroBa]by 14 ,,r3BoDeFby paAoBa Ha o6jefiuMa Auarv y BAAy
cneqrQuvHocr OyHKunoHanHe HaMeHe o6jeKra (npocropa) ca craHoBxura Kopxuhelba, oApxaBaba,
oAHocHo o6e36eDrBarba caHurapHo-xxr[jeHcKlax ycnoBa.
l436opoM Mareplajana Boaxrr pa'ryHa o rsnxoBo,; ornopHocnl ca acneKTa rexH[qKe h nport{BnoxapHe
3auJr,{Te. Tlpr npojeKToBaby 14 t43rpaA$r B[uenopoA]4qHrx cTaMOeHl4x o6jeKaTa Mopajy ce o6e6eA].1r!4
ycnoBH 3a chrypHy eBaKyaqujy rbyAu y cnyqajy noxapa v ype\aj| fl cpeAcrBa 3a raueFbe noxapa.
BxuenopoA['.]H[ crai46eHr o6jeKry, nocnoBHr,r o6jefir (oAHocHo nocro8Hh npocrop.4) HaMeFbeHx jaBHo^4

xopNuheuy Kao x npxna3u Ao r.1crr4x r'4opajy 614r[ ypaDeHla y cKnaAy ca npaB!4nHrKoM o ycnoBlMa 3a
nnaHrpaFbe x npojeKroBalbe o6je€Ta y Be3x ca HecMeraH[M KperabeM Aeqe, crapux, xeHAr{Ken,4paH X t4

THBaIUAHl4X nUqa.

ycnoBu npuKrbyqelba Ha HHOpacrpyKTypy

y cKnaAy ca ycnoBhMa HaAIexHxx uMaoqa jaBHrx o8nauheH,a

UqbopMaquja o no\aqutu

ycroBn 3a o6HoBy r pexoHcrpyxqxjy o6jekara
O6HoBa I4 peKoHcTpyKurja nocrojehxx o6jeKara Moxe ce Ao3Bonrrh noA cneAehxM ycIoBhMa:

3aMeHa nocrojeher o6jeKra HoBr4M o6jeKroM r4oxe ce Ao3BonhTu y oKBl4py ycnoBa Aalux oBlM nnaHoM,

- peKoHcrpyKr-ll4ja nocrojeh[x o6jeKara Moxe ce Ao3BonHrx aKo ce ra3soDebeM paAoBa Ha o6jeKry Hehe
Hapylrjr4Tr4 ycnoBx Aart4 oBl414 nnaHoM,
axo rpaleauHcxa napqena cBojoM ra:rpafexouJhy He 3aAoBorbaBa ycJroBe 13 oBor nnaHa peKoHcrpyKuhjoM
ce He Moxe Ao3Bonxrt4 AorpaAFba nocrojeher o6jeKra,

- aAanrallrja nocrojehl4x o6jerara ce Moxe Ao3Bon[T]4 y oKBr4py HaMeHa Aarrx oB[M nnaHoM.



ONUTIHA 14HbhJA OAerhebe 3a yp6aHr3aM, (oMyHarHo-craM6€He nocnoae
l,l 3aurrry xrsotHe cpeAuHe

EHepreacK, 3axreBlr 3a HoBe ],t nocrojehe o6jeKTe

npx npojeKroBatby nprMe$r4Barh oApeA6e npaBxnHrKa o eHeprercKoj eo[KacHocrfl 3rpaAa ("Cnyx6eH[

rnacxrx PC", 6p. 6ll2c1f oA 19.8.2011.) Kojt4M ce 6nraxe nponrryjy eHeprercKa cBojcrBa h HaqlH

u3paqyHaBaba ronnorHxx cBojcraBa o6jercra BlcoKorpaAlbe, Kao I eHeprercKt4 3axreB[ 3a HoBe I nocrojehe
o6jeKre.

14Hxe]6epc KO - reonouJKll ycroBn

norpe6a x3paAe nnaHa AeTarbHe Perynaquje rur yp6aHr{crx.{xor npojeKTa

y 6noKoBt4r4a 3a Koje H je npeaerlera 6eraruHa yp6aHrcrfiqKa pa3paAa Kpo3 x3paAy nnaHoBa Hlxer peAa, 3a

H3rpaAlby o6jeKara BnruenopoAlqHor craHoBal6a o6aBe3Ha je urpa4a yp6aHxcrx.lKrx npojeKara
3a [3rpaArbY, a Kojr4Ma he ce 6nuxe Aeo[HxcaTfi npaauna rpalema, Mepe 3au]TxTe, ycnoB[ np[Kjbyl]e]ba Ha

vHopafipyKrypy, Kao fi ycJroB( yKnanaba apx!4reKroHcKor peLxerba y nocrojehe oKpfxelbe.

npoM eHa HaMeHe no,tonpnBpeaHor 3eMrtllulTa

yBraaoM y reHepanHr yp6aHxcrrqK[ nnaH I4HDrje Koju je CKynuJruHa onuruHe tlHDl4ja AoHena 1980. roA[He
(,,Cn. nv6 onuruHa CpeMa" 6poj 1/81), yrBpDeHo je Aa cy ce KaracrapcKe napqene 2528, 2526 v1 253012 K.O,

l4HDuja Hana3xne y rpaH[qaMa rpabeBHHcKor noapy,]ja Hacerba ,'lHtlxja, oaHocHo aa cy 6me y rpalesrHcxotr
noApyqjy np€ 15.7.1992. roAhHe.

nocrynaK u3AaBa]6a noKaqr1jcxux ycrroBa

IoKaqljcKv ycnoBu caApxe cBe yp6aHucrxqKe, rexHHqKe x Apyre ycrloBe !4 noAarKe norpe6xe 3a [3paAy
|aAejHor npojefia, npoleKra 3a rpatleBxHcKy Ao3Bony rl npojeKra 3a rseolerse, y cKnaay ca oBrM 3aKoHoM 14

6Aajy ce 3a KaracrapcKy napqeny Koja rcnyrbaBa ycnoBe 3a rpalesuxcxy napueny.

Ha,renHhqa

@N Ut

14 HiopMauuja o noKauqu

aunn. l4Hx. cao6. AoueH TH]aHa

Aarbe ypeDerbe y 6noKy 53 Bprxrhe ce npeMa oaroBapajyhrM oapeA6aMa nnaHa reHepanHe perynaqxje Hacerba

l4{by.ja.

KoHcrpyKuljy o6jeKra nptanaroAlaTr4 ocufinaqnjaMa ta3a3BaHuM 3eMrborpecoM ja,rHHe 70 McS (Ce[3Monoul(a

Kapra 3a nosparHfi nepxoa oA 50 roprxa, Cer:uonoulxn :asoa Cp6rje).
paAh 3aurxre oa Moryher 3eMrborpeca norpe6Ho je, KoA x3rpaArbe HoBt4x !4 peKoHcrpyKq[je nocrojehux

o6jeKara, crpora npuMeHa Baxeh[x 3aKoHcKr4x nponfica 3a npo]eKToBabe u rpaA]by o6jeKara Ha cex3MtiqkuM

noApyqjuMa.

floKaqfijcKx ycnosu ce Mory !43Aarx 14 3a B!4ure Karacrapckxx napuena, y3 o6aB$y t4HBecrrlropa Aa npe
t43AaBalt'a ynorpe6He ao3Bone 6Bprxl4 cnajarbe rhx napqena y cKnaay ca oBuM 3aKoHoM.
y3 3arreB 3a v3AaBaFbe noKaurajcKhx ycnoBa noAHoo4 ce [AejHo peuerue 6y4yher o6jerra, oaxocxo Aena
o6jeKra (cKhua, qprex, rpaSr,rvxr npraxae r cr.), n:palero y cKnaAy ca npaBunH[KoM Kojt4M ce 6nxxe ypetjyje

caApxr,lHa rexHrlqKe Ao(yMeHrautaje.

,loKauxjcKxM ycnoBflMa Moxe ce npeABI4AerI4 x Oa3Ha, oAHocHo eranHa t43rpaAlba.











Peny6rurra Cp1uja
MI4HI,ICTAPCTBO YHYTPAIIIIf,AX IIOCJIOBA
Cerrop 3a BaHpeAHe curyaqraje
OAerseme 3a BaHpeAHe craryaquje y Cpeucroj Mutponzqu
OAcer 3a rrpeBeHTr4BHy 3arrrrr{Ty
09.29 Bpoj 217-9362120

.(aua 01 .07 -2020.rotuue
CPEMCKA MI4TPOBI4IIA

APXruPOJEKT ITH
flerpa.{panmuna II 6p. 9

I4ut1fia

MunracrapcrBo yHyrpaumrlx [ocJIoBa Peuy6nraxe Cp6uje, Cemop 3a BaHpeAne czr:yaqraje,
OAerseme 3a BaHpeAHe craryaqaje y Cpeucxoj MnrpoBlrrlz, O,qcex 3a [peBeHT]rBHy 3rurrrr.rry, Ha
ocuoBy ul. 60, 61,62, 63 u 64 3arosa o flnaHllparry ]r ]r3rpa.qrua (,,Cn. HracH]rK PC", 6p. 72109,
81109, 64110, 24lll, 1211t2, 42113, 50113, gglt3, 132114, l45ll4, g3/19, 31llg, 37llg n gl20),

peruanajyhra rlo 3axreBy ,,APXI4IIPOJEKT kIH", ytr. Ilerpa Apanunua II 6p. 9 wz l4ut1Ee og
29.06.2020. roAI,IHe y I{Me I{HBecrLIropa ,,APMOA'. Aoo uz l4nh1ujq yn. HonocaAcKa 6p. 32 y
nocrynKy Ll3pa.4e yp6anucuEuxor npojeKTa 3a r,r3fpaArLy crau6enor o6jerra Br{rnelopoAr{rrHor
crarloBalLa y I4rt\n1u, yr. Byxa KaparJrha 6p. 4-6, Ha Kar. raprleJraMa 2528, 2526 u 253012 x.o.
I4n\uja,uzgaje:

ycJropE y ngrJrEAy MEpA 3ArrrTrrTE oA rroxApA

3a r3rpaArby crau6euor o6jexta BllmeropoAr,rrtrror craHoBarba y ?lut1ujw, yn. Byra Kapaurha 6p.
4-6,aa Kar. rlapqerat*aZ5}9,2526 u253012 r.o. Znfraja, r{HBecrr.rropa,,APMO[" 4oo usl4u\uje,
yn. Honocagcxa 6p. 32 y nesu IzspaAe onor yp6anr{crr.rqxor npojerra, o6aneutanarvro Bac 4a onaj
oprau HEMA noce6urax ycJIoBa y rlorneAy Mepa 3arnrr{Te oA noxapa, Kao r4 Aa je y QastE
npojexronama r LI3lpaAI6e rlpeAMernor o6jerra ca cB?rM npranalajyhr.rM lrHcrzlJraqujaua, o[peMoM
u ypefajuua, uorpe6no rplIMeHLIrI{ Mepe 3arrrr}rre oA fioxapa yrnp$ene saxehnM 3anoHlrMa,
TexHI{trKrrM npolrrcr{Ma, craHAapAr.rMa u ApyruM aKTrrMa rcojurra je ypefena o6.rracr 3artrTr.rre
oA IIo)I(apa.

3a nocnosHl.I o6jer<ar y nocq[IKy I{3AaBaBa roxaqujcrrax ycJroBa, Ha ocuoBy rojux ce negaje
pememe o rpalenuucxoj 4osnolu norpe6no je upa6au,rrr.r ycnoBe 3arrrrr,rre oA rrolKapa cxo.qno ttrr.
54 3ar<oua o rlrlaHl4pilrby pr rnlparru.r (,,C1. rrracHr{K PCoo, 6p. 72109,81/09, 64110, 24lll, l2lll2,
42113, 50113, 98113, l32ll4, l45ll4, 83/18, 3lll9, 37119 u 9120), ttr. 16 cra"s 2 Ype46e o
rroraqujcxnM ycnoBl{Ma (,,Cn. rJracHlrK PC", 6p. 35175, ll4ll5 u l17ll7) u llpasralHlrKa o
rocryrKy cnponolema o6jegumeHe [poqeAype eneKTpoHcKLtM rryreM (,,Cn. rJracHr4K PCoo, 6p.
68/1e).

Tarca y I{3Hocy oA 1720,00 litrnapa yrnpfeua je cxoAHo rapr,r([norrr 6p. 46a 3axona o
peny6ruuxl,IM aAMI,IHLIcrparlrBHr{M raKcaMa (,,Cr. rnacHrrK PC", 6p. 43103, 51103, 53104,42105,
61105, 101/05, 42106, 47107, 54108, 5109, 351t0, 50lll, 70111, 55112, g3lt2, 47173, 65113, 57114,
45 I 1 5, 83 I I 5, I l2l 1 5, 501 I 6, 6l I 17, 50/1 8, 95 I 18 n 3 8/1 9).
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TTPEAMET : TEXHr4rrKkt yC.rrOBr4 SATTOTPEEE t{SpAA#pq'ffi
)TPEAHI4 CTI4TIKO T IIPO JEKTA ,Taryr,,r*I_J

ofiparwvcre ce Bi,,reBoM oA 24.os.2o2o. ro,qr4He y uMe uBecrr4ropu "Kfl*Bff"*#
Irlu[nje y quJby usAaBarba rexHrqrLrx ycJroBa Ba uap4qy yp6auucruqxor rpojeKTa Ba
I,IsrpaArby cravr6enor o6jexm Br{rueropoAurrHor crauoBarba y HaceJby l4ut1uja, yYavqr Byra
Kapaqnha 6poj 4-6, Ha K.r. 2528, 2526, kt 2SJo/2 K.O. I,In[uja a y cxrraAy ca AocraBrreHrrM
craTyarlrroHr,[M [JraHoM.

Yrcolnro Konnncraja yrBpA[I vroryhuocr r,rspa,qe rexH[qKe,qoryMeHTaquje sa oBaKBy
rpcry o6jerara Ha upe4rvretnoj ,uoraqujrz, oBo J.fI. y orBr4py cnojzx Ha,4JrexHocru je carnacuo
Aa ce Morrce uprlcqmrlTptvlpa4kryp6alowcruuror npojerTa Ba Lrsrpa,qrbyrpeAMerHor o6jexra
Bilrrreropo,4r.rrrHor crauoBarba y HaceJby kluTluja, y Yanqra Byxa Kapaurha 6poj 4-6, na x.u.
2528, 2526, vr 2S3o/2 K.O. Ilufivja a y cKJraAy ca AocraBJbeHrrM cr{TyarlriroxrrM rrJrauoM yB
ucrryrberbe caeAehrax ygnoBa:

flpux-myrerbe rlpeAMeruor o6jerra Ha cao6pahajuy unQpacrpyrrypy nJraHr.rparr{ ca
KoJIoBoBa rae Y.rruqe Byra Kapagxraha rlyreM [prrJrasHlrx paMrru rra HarrlrH rrpr4KasaH
y AocraBJbeHoM cLrryaIIlIoHoM [naHy. Janna rroBpurlrna - rrpr4nasHa paMrra ce Moxe
ypeArIrI,I y lpaHl4rlaMa r,rcrpeA y:nasa y KoMrrnexc raro nrro 6n je uouloua-ura
6etoncxulvr ulu 6exaroH flrorraMa vJryr 6eronnpaan. flpnnasuy paMly rrpocropHo
oprajenuEcar],i. vt AI{MeHBI4oHr.rcarr.r raKo Aa BaysrrMa rrpocrop racqpeA yJraBHe xauzje
ur{prrue MaKc. Ao rrrrpr4He caMor yilalay fiapqeJry-u[rplrHe rauuje.

flpuraeHa paMra Mopa 6uru \oeurluoHllpaua raKo Aa He Bayar.rMa jasny rroBprrrrrHy
rcrpeA cyceAnl{x napIIeJIa rj o6jexara rr He cMe Aa yq)o3r,r nomojehe KoJrcKe rrpunase
cyce,qurrM o6jexruwra. Hnnelere rprnaaue paMre Mopajy 6uru ycwrafiene ca
HrIBeneroM nocrojeher rporoapa, Kao rr ca HrrBeJreroM oronuor repeHa ca [ouperrHt4M
rra,4oM vtuH,. z,5Yo y cMepy o6apama Hr.rBeJreTe oKoJrHof TepeHa.

l4crtog [prIJIaBHe paMrre [ocraBr{Tr.r qeBacra, 6eroucxu [polycr flperrurrKa A4ootnwr
ca uo,4y)KHIaM [aAoM y cMepy o6apama ErrBeJrere oxoJrHor repena, ca oAroBapajyhuvr
ua4cnojevr E cnilBHrtrluMa Ba o4ro[erae arvrocQepcre Bo,qe vJrvt 6eroncxralr
perrrerKaMa KaKo 6u ce clpeqrrJro orlrqame BoAe Ha KorroBos.

flomojehn KaHiur Ba rrpruGar rr eBaryaqrajy armocQepcrrzx ro4a je norpe6uo
oqI,ICTLITa II oAMyJIIITII, OAuocrro cTaBIITI4 y Qynxqujy qpe norreTxa raeno[ema pa,qoBa
Ha pemoucrpyrquju Koncror rrpunaaa.

Tpotoap ce Moxe rdsrpa,4r,rrrr - pexoHcrpyr,rcarr{ TaKo Aa HLTBeJrere [r [rr4prrua
lpe,4Meruor rporoapa 6yly ycx-nafiene ca cyceAHlrlr. flouro.raBarbe rporoapa ce
Mox(e uBBpIITLITTI o4rorapajyhr,rM Marepraja-norvr rrpe4rrzfieurrM sa oBaKBe Bpcre
rlo,qJrora (6eroncxe nroqe prnu 6exatou).

6. Pa4onv Ha I,IaMerlrarby KoJrcxor rrpuJrasa rvropajy ce ycrJra,qlrrvr" ca HuBenaqrroHr.rM
pelrcrlMoM yJluqe Kao fi ro Bpcru n wra'repzjarry uomojehe uoAaore Ha oKoJrHoM
repeHy.

1.

3.

4.

5.
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7. Selenu flojac y rpaHl,IqaMa rlcrrpeA npeAMerunx rraprleJra rraMeby KoJrcKrrx rpr.rJraaa
SaTpaBrrTr,r.

8. .{enacrupane BeJreHe noBprrrane Bparr.rr}r y [perxoAHo rrclpaBHo crarbe.

9. Hrje 4osnoJbeuo fiperBapame BeJIeHux rroBpr[r.rHa y flapKrrnr rrpocrop y Kop]rAopy
ynrqe.

10. yKonI4Ko ce y AeJry rpeAMerHe ynrqe oABoArba arnnoQepcxrzx BoAa oABr{ja ryreM
orBoperllx rlyrHrlx KarraJra, Ha IrpeAMernoj noraqnju ornopeur4 yrfltrHu KaHaJr
raBBecrrI y EopeqHollt npoQz.rry TparresHor o6aura y AlDKt4Hr.r nevre[y ABa KoJrcKa
yJrasa:

1t. Muszvranua rrrr4pr.rna 6anruna je o,S M oA rpaHr{qe flyra uo4 narul6oMoAyyo;

tz. Haru6 KoeIrHa KaHiMa rpe6a Aa rrsHocrr o,4 1 : 1,S Ao L i 2;

13. IIIr4pr,rHa KaHaJra yAHy oA o.2.qo o.S M;

14. IIIpIpITHa KaHiuIa y KpyHI,I BaBr.rcrr oA yenoBa Ha reper{y re jyje uorpe6no [punaroAlrrlr
yKnaflarbeM y oKonHII TepeH;

15. Tpacy KaHaJIa BoAktrrl y BaBucHocrlr oA ronQzrypaqlrje repeHa y rrorpe6non
(o4rorapajyhevr) rroAlDKHoM uaru6y, a flpaBarl oApeArrrr,r HacrpaM rrpeAxoAHor
KaHiura u uoaoxaja fipofiycra r{crroA KoJrcrprx yr:mlla;

t6. fiy6uuy KaHiuIa rIBBecrLI Ao Kore AHa IIeBra yBBoAHor r{ HrrsBoAnor qeBrror [porrycra
Ha KOJTCKPIM yJraSr'rMa ;

t7. HaKpyHrI nBBeAeHor KaHiura yrpa,qrrrr,r cJrrrBuy peruerxy Ba flplrxBar arvloc@epcxrax
B€firy-

t8. I4usecrrlTop rlorpaArbe je 4yxan Aa o6$6eArr aAeKBaran 6poj [apx]rHr Mecra Ba
uorpe6e KopI,IcHLIKa -BracHr.rra crawr6enux ll [ocJroBHux je4ranzqa y [peAMerHoM
KoMJIeKcy a cBe y cKxaAy ca o4pe46anna thana 86. flpanannuKa o orrrrrraM
IrpaBLInIaMa Ba napqenaqnjy, peryaaqnjy u r,rarpaArby (,,Cnyx6eur{ rJracnlrx PC", 6p.
zz/zot5) xojuvr cy oApebeHLI HavpIHrI r{ ycnoBrr o6es6efnra6a rraprlrnr Mecra 3a
ctau6ene, flopoAllqHe r,r [ocJIoBHe o6jenre ua rpafesraHcxoj [apqenu r{BBaH
peryaaqnj e j aruor uyra/ynraqe.

19. Kog IaarpaArbe rIoAseMHe erilKe Ba crarluouapura cao6pahaj(rapax<e), rpr4Jraarry
paMrry fapalKe HITBeJIaIIEOHO yKJrollfitr4 Ha KOIy KOIOBOSa TaKO Aa Ce BrrCuHcKa
paBJII4Ka Kora rapalre rI Kore yJrlrqe caBJra,qa HerrocpeAuo rrpe peryJrarluone.nranuje
KaKo ce se 6u yfposEna SyuxqzonaJlHocr rporoapa n ocra-nrEx jaBHr4x roBp[rfiHa Ba
KoMyrrfi Kaq njy a y rp anr{rlaMa AoBBoJreHor rroA}Dxrror narlr6a paMne.

zo. Taro[e o6aseeua je rpr{Mena o4ronopajyhe cao6pahajne czrna-nueaquje vr

onpevre(cQepna ome4a.tra).

zt.. Taxofe, uorpe6no je o6ea6egvtrfi n BI,rByeJrHy flperxeAHocr flprrKJbfrerba rrpunaoue
paMfle Ha KoJroBoe(cQepua oDIeAaJra, rpoyrao uperne4uoctu).

zz. Cseocrtule rIoBpIrI[He sajegnu.lxe HaMeHe Ba orlcJryxr[Barse ctau6enrax Ia uocJroBHr.rx
je4unnqa KoM[JIeKca rIJIaHr{paTrr r{crJbfrr.rBo r{a corrcrBenoj napqeau lrBBaH nojaca
peryraquje yruqe.

2lTexH14rrK14 ycrroB14 3 5 3 " 47 I 2A2il
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,, 14 HT"[4JA nYT" 14 HT"[4JA
BojBoAe Crene 1 '1, 3. cnpar, 22320 l4n[uja,
r.p. 35s-0003200s4384s-08(BOJBOTTAHCKA SAHKA); r.p. 205-240222-35(KOMEPqtIJAIIHA 6AHl(,c)
ren: +38t 22 2150015,QaKc: +38'l 22 2150034, e-mail:jpEz@indjija.net, www.direkcija-indjija.net
nl4E: 10'17$9285, uarrvxu 6poj: 08645465, u.rugpa genarrocrn:S22i

23. flpojexroM rrprIJraaue paMrre u cno6oAHlrx [oBpru[Ha peturrrrt r.r [rrrarbe rrprrxBararba
I{ oABoberba arMocQepcKrlx BoAa ca cro6oAHrx cao6pahajur4x rroBprukrHa(crptBur,rqu,
cJrprBHe perueTKe).

24. O4ro[erbe arMocQepcxr.rx BoAa ca cno6oAur,rx rroBprrr]rua(ularora, fleruarrKe craae,
rrapKlrHsu) eBaKyt4caTrr c.rrr4BHr4qvtuavrapacTepcKr4M [oBprrruHaMa Aiube y flocTojehu
perlr4rrrrjeHT;.

25. IpaHrrqHe HrIBeJrarIuoHe rr ocrane ycnoBe Ha repeuy yrBpArrrr{ Ha nvqy Mecra
MepelbeM y3 o6aB$Ho rprrcycrBo cfiyxt6eEor nflrla oror J.fI.

26. flprarryraK Ha ocrarry KoMyEanHy r4H$pacrpyrTypy lrsBprrruhe ce rpeMa rexuurrxr.rM
ycJroBuMa HaAnexurrx KoMyuiurHr{x jaBHr{x npe4yseha.

27. VllaBecrlrrop r,ra{pa,4rbe je Ayxmu Aa orrrreheuy, ypebeHy r.r BerreHy januy rroBprxilHy y
rrrro KpaheM poKy Bparrr y rpBo6r{rHo crarbe.

28. Hr,rje AoBBoJbeHo [pI4BpeMeHo cxJra,qfiIurerie rpabeBlrHcKor pr ocraJror uarepnja;la y
KoprrAopyynuqe.

2g.I4HBecrLITop I,Islpanrbe je 4pxan Aa Ba cBe BpeMe usrpaArbe o6ea6e4u HecMeraH u
6es6eAau KoJrcKLr r.r rerraqKrr cao6pahaj.

30.y cryvajy ,qa Ha [peAMerHoj .noraquju ycJreA nsrofiema HaBe,4eHr.rx paAoBa, y roxy
paAoBa rrJrr.r ro saBprrrerKy vrcrvrx, Aobe Ao HeKr4x orrrreherba ruarepuja-unrEx 4o6apa
anil IroBpeAa JIUIIa ycneA Heai4eKBaTHe SaruTIITe fpaAunlrlrrTa vrllr Jrorue LISBe,4eHrrx
pa,qoBa, cBe rporlrroBe v eBeuTyiuHy HaKHaAy rrrrere cuocr{he r,ruBecrr,rrop
rrpeAMeTHprx pa,4oBa.

31. IipeAMerne paAoBe Moxce vrgBo4vrrvt r,rcxJb) rr4Bo rrpaBHo Jrraqe - oeraruheHu rasnofav
paAoBa perI,IcTpoBaH 3a oBy BpcTy AeJIaTHOSTLI;

32.llunecrurop je Ayxcan Aa o6$6eArr ycJroBe Ba HeoMerauo o4nujarbe rremaqxor r.r

KoJIcKor cao6pahaja, oAHocHo Aa IIpoII,[cno o6ea6e4u u o6exex{r4 {paAunr.rrrrre Ba
BpeMe LrsBoberra parqoBa;

33. floce6ny fla]Krby t4 ArzHaMlrry r.rsBobeba pa,4oBa rrprrJraroAr4Tvr Avrnauvtrlu la pexs,rMy
o4uzjarra cao6pahaja ua cao6pahajuzqu y vrjervr ce KopLtAopy r.rBBoAe paAoBr{;

34. Hwje AoBBoJbeHo Baceqarbe, [rnrrrloBarbe Hr.r'rlr pacKoflaBarse KoJroBosa :rrwru 6uto
KaKBa Apyra znrepnenquja Ha KoJIoBoBy Hr( na 4pyroj ypelenoj januoj rroBprur,rHrr;

35. yroruro roxoM nenofema paAoBa 4ofe 4o orureherra [oABeMHLrx vtrrkt Ha,4BeMHr.rx
nrcta;raquja, oKoJIHIltx o6jexara r(Jlfi geJreHprJra, rrHBecrlrrop je 4yx<au ,4a r,rx y
uajrpahevr poxy orKJrourr o cBoM TporuKy;

36.y crryrvajy.qa Ha upe4ne'rnoj aoxaqzju ycneA rasnofersa HaBeAeuprx pa,4oBa, y roKy
paAoBa vlltu rro BaBplrrerKy rrcrr{x y roxy eKcrrnoararluje aofie ,qo HeKrrx orureheraa
rvrarepr,rja,unrzx 4o6apauJtu [oBpeAa Jrrrqa ycJreA Hea,4eKBarHe Barrrrvre lpaAr,rJrr4rrrra
firrvt JIoIle rIBBeAeHfix pa,qoBa, cBe rporrrKoBe vr rrrrere cnocuhe llHBecrr4Top
lpeAMeTHux paAoBa;
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37.y cJryqajy r,raBoberra paAoBa Ha pexoucrp),Krlrdju flpe.qMerue yJrprqe, r{HBecrurop je y
o6aneen Aa Haqrru rlplrrJbfrerba rlapqene Ha jaslry cao6pahajnrqy rpfinaroAlr
nononpoj eKToBaHoM crarby.

Oso J.fI. Ba,4plr€Ba npaBo ,4a naBprrrlr KourpoJry praBeAenrrx paAoBa na ype[emy janue
rroBprrrr4He r.r Hatrrrua rrprrrJbfrema na janru rryr;

ftanurt
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Hem**ASeKA *p.32
f!f,!4nrt !?{Lttld i^aa.)LV Yll I tJY,rJ.1

___lL-

nPEIMET: Ycnoeu 3a norpe6e nspage yp6axucr]rqKor npojexra yp6aurcrnqKo-apxrreKroHcKe
pa3page sa rpafeenHcKy napqeny 6p. 2526, 25gA/2 u 2528 na K.O. HHTrklJA, sa
r3rpaglby crau6exor o6jexra BruenopoAuqHor craHoBaba y Vfi1njn, ByKA
KAPAUHnA 4-6.

[loao4orrn Bauer 3axreBa, nau 6poj 88.1.1.0.-D-07.17.-173408-2fr, y rojervr rpaxilre ycnoBe 3a
norpe6e ilopa,qe yp6aurcrnvxor npojerra yp6anncrnqKo-apxilreKroHcKe pa3pa4e 3a rpafiearaHcxy
napqefly 6p. 2526, 253012 i 2528 Ha K.O. lAHhl/1JA,3a il3rpa4Fby crarra6enor o6jexra BnuenopoAut'.lHor
craHoBalba y lAtilnjn, ByKA KAPAUI4FA 4-6, oOaseurasauo Bac cnegehe:

Yangour y npilnoxeHy florryMeHraqujy, AocraBrbauo Bau cnegehe ycaoBe:y cKna4y c,a 3axonou o eHeprerhLl4, oneparop gracrpra6yrhBHor crcreMa eneKTpr4qHe eueprnje
(y AarbeM reKcry OEC) oapeflyje Mecro nprKlbyL{elba, HaqrH n rexHrqKo-rexHofloulKe ycnoBe
npilKtby"{eFba, Mecro tA Ha'vnH MepeFba efleKTpr4qHe exepruje, poK nphKrbyqe}ba il Tpotut(oBe
np14KJbyqeFba.

Mecro nprxlbyqeua o6jexra Ha Ailcrpn6ytviaaw crcreM eneKrpr4r{He eneprraje je uecro pa3rpaHnqeFba
o,qroBopHocrn Ha,q o6jerrnrraa rarvrefly OEC r Kopl4cHhKa crcreMa. EnexrpoeHeprercKr4 objerrra Eo Mecra
npilKlbyqeFba cy BnacHruJTBo O[C, a o6jerrr rojn ce Hana3e ta3a Mecra nprKrbyqeHra cy BnacHrlurBo
KophcHr4Ka chcreMa. Ha uecry npilKrbyqeFba ce o6aa.rba r4cnopyKa eneKTpr4r.{He exeprrje.
Mepro Mecro je ravra y xojoj ce noeeeyje onpeMa 3a MepeFbe hcnopyL{eHe eneKTpt4L{ne en-eprrje.
flprrruyuax je cryn BoAoBa, onpeMe ra ypefiaja xojranlta ce rHcranar]rja o6jexra xpajruer xynqa Qrouvrur
noaesyje ca Arcrpll6yrrauru chcreMoM eneKTpr4qHe eHeprraje, oA Mecra pa3rpaHilqeFba o4roBopHocrr4
3a npeAary eneprrjy go Haj6nrxe raqKe Ha cucreMy y xojoj je npnxruyqeFbe rexHnr{Kl4, eHeprercKt4 t4

npaBHo ruoryhe, yxruyvyjyhr n MepHh ypelaj.

l4Heecrurop npuKtbyqKa ca opMaHoM MepHor Mecra je Orpauarc Enexrporqucrpu6yr4uja Pyura, y
crnagy ca qnaHoM 141. 3axoxa o eHeprerrqn (Cn. macHux PC" 6p. 1451141.

l.Vcnou roje rpe6a Ae safloBolbu o6jerar p16u c€ Morao uetpa4ura npr4KrbfraK

HaueHa o6jexra: craHoBaFbe

Hanox Ha xoju ce nphKlr,yvyje o6jexar: 0,4 kV
<Daxrop cHare: usxa4 0,95

Oneparop giaerpra6yrunHor *4(rs&ra,,tfi{ l}mcrpn6yqmje" 9.*.*. ffi e*rpag

ilkffil Err,r;
r,:iVd fiHCYP!.I$YUHJA

nP-EHr-0't .19t01

Hau 6poj: 88 1 1"* -n-il? 17 -173408-20

Baru 6poj:

Pyr*a. 21.C7.202n.

11 0l1t irsorpaq

.!'l;;;pi.rrlrri;-J

"lEflr +l8t'1 136 1S705

SfiKr:+381 1I 3616641

I ii"lii: 'l-'i.lilll: i,rli
ivl,: i ri,rirrt l'rp11r i)i'ilf"l546li
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Onuc npocropa u nonoxaja MepHor Mecra: Ha naKo npilcrynaqHoM Mecry y yna3y Br/luenopo,r4qHor
crau6exor o6jexra, o6ee6egrtu npocrop sa cueuraj MeranHor opMaHa MepHor Mecra rrana MOMM-9
3 rou. r 1 ueranHor opMaHa MepHor Mecra rr,rna MOMM-3. ,[raureHerje vreraflH4x opMaHa MepHor Mecra
cy AaTe Hilxe:
MOMM-9: 900 nlrrrr x 1950 vta x 220 urvr (r.urapuHa x BLlcilHa x py6uta)
MOMM-3: 300 urvr x 1950 w,t x 220 nltu (urapuHa x BilcLlHa x 4y6raHa)
V ynaey npeAMerHor o6jexra ce yrpafyje xou6rnar4raja opnaara:MOMM-9 (3 xonlr.) - sa MepeFbe
yrpoueHe eneKrpl4t{He euepruje 25 craHoea u 1 rapaxe n MOMM-3 (1 xorvr.) - 3a MepeFbe yrpoueHe
efleKrpr4riHe eneprrje 1 saje4HravKe norporxrse r nr$ra.
ilpegnugeru Mecro sa Moltr&xy Kl*lK rmna EB-2[1 gNruensraja S40 x 770 x 165 mm {lunputua x Bncr4Ha x
gy6Nua) ila onorbFtoj $acagN 6ygyfier BiluenopoAhqHor crav6exr o6jerra, nopeg yna3a u oSes6egnrN
o,qroaapajyfiu otnop 3a npofia3 xaonoaa.qCI CIpr.4aHa MepHor Mecra I,rna MOMh/t-9 N MOMM-3. 04 KI-IK

4o xoHa6rxaqrje MeraIlHt4x opMaHa MepHor Mecra o6es6e4raril HecMeraH npocrop 3a npofia3 xa6noea
(o6aeeaa crpaHxe).

Ocranr ycnoBu sa nsoeofetue np[KrbyqKa:
Aa 6n ce oruoryhnno npilKlbyqeFbe npe4MerHor BruenopoArrqHor crav6enor o6jerra Ha rope uaae4exoj
noxaqrjr Ha Ahcrpt46yrnanil cilcreM eneKrpr4'.{He eHepnaje, norpe6no je y nocrojehoj METC 2010,4 kV
"flnrurrprja Tyqoauha" o6es6e4rrn jegan HH rasaog, L13Me[uraFbeM norba jasne pacBere y opMaH
CCPJO

Vcnoeu 3auITHTe oA rH4rpeKrHor HanoHa Ao4r4pa, npeonrepehersa H npeHanoxa: Kao 3aL:Lrra'ry ofl
tlHlli4ptrilii"rl-iSi HA{"'lSHa A(}At'lila fipilMe{-{t4Tt'1 3A$T[4Ty AyTi]rdaTeKi4lvl l,'iCK.r'bVLleFbe I.1 "tanaJaka npe,i.ta ir'r-i,J-
* fa3*$fiti*t"i *t1*:r*Mj* {uyn***rae} y* ooarie*ny np14r!4s!-ty rer'isr.bHu...r y3er,1rbflBara r\ot',:nlGTrly

],t-i!:rIirlLi*y tlr.lCT&.il4q*]], 113!]*CTil CA ROC**trt4l,,1 3Ai#TklTHHr.i,l ilIF) npOeogHrrF.iai.t, xo,r rpeoa roBe3A'ri4
!-i* fll;tuH* il31*l{l-j&tiA*Aii:* nnrexq*jarra (nperr,ra llpaxffict-lxxy o l-exi-il,iqKtfl.4 i-lOptu4&TtiiBr4tvla Ja
ilfl{:H.}f}t4tl!s r{r'li:;Taflai,ir,I;c HracKor- HafloHa, Cj"ryxft*Hr,r nr,rcr Ct}PJ 53188 ir SRP$ lEe 6CI364-4-41;" Kan
'tjL.: ii4:,iil .;'.cl a1 :lui,ir it'liii,rit4 :ftrjlrt{THrl /pBtlaJ npeKoMepHe crpyte tcrl ,ip,3,-Jo}. Ko1r,1 rvioJ;tl,/

f ,i;;:- 3;,;i'i'i ir:,t\; l 'l.iPi+)e -:].lGjAH,A i. CflyLialy Kijapil 3a t.1aL'be Og 0 4 CeKr iAe AxO rO r.rrale irtOfyhe
!rirl-' :1'l--il'1 ,'l ! j ii-tr'-lll

-J.tr* .;: ;'.;1, ,r i i;.i1.r p-uii|.+r",],rirt1.fnxe CIilli Je t3artTrlrl.jil CrOyjHa CKnOi'lKAi

Vcnoen nocraBrbaiba nxcranaqraje y o6jercry vsa npuKrbyqKa: [lpmnrxonr rsaoferua pa4oBa
(pacxonaearse, nofiaTaFbe rca6noea r ocrano) ua jaaumu noBpt"lrlHanaa, o6parvlTn ce HaArexHoM
on[urt/HcKoM opraHy, Bptxl/Tl4 y cKflaAy ca o4o6peFbeM HaAnexHor onuJTr,4HCKor opraHa. llpranraxovr
mssoferta paAoBa Ha nphBarHrM napqenaua npr6aBLATr carnacHocr BlacHilKa.
3aurrrHe ypelaje Ha pa3BoAHoj ra6nra ilHcraraqhje o6jexra npvtarcAtlrn rnaBHviM l/Hcraflal{roHhM
OChrypaqmMa Ha MepHOM MeCTy V1 t/lEBeCTtA y CKflaAy Ca eaXehilM TeXHilttKklM nponrc[Ma.
O4 optuana MepHor Mecra (OMM) Ao pa3BoAne ra6ne (PT) caaxor oA craHa uilA roKana y o6jexry
o6es6e4rarr4 fiarilMi,{.nur4 BoA MaKcLlMaflHor npeceKa 4o 1S mm2 (yo6mvajenn npeceK je 6 mm2)
ogroaapajyher rmna. y PT o6es6e,qrrn nprAKrbyqHe cre3arbKe 3a yBe3hBaFbe SasHnx (Ll, L2, L3)
npoBoAHrlKa, 3aurrrrrHor (PE) il HeyrpaflHor (N) npoeo4uraxa).

Vxonrxo crpaHKa xerr4 Aa o6e36e4h HenpeKilAHo xanajarse ceojrax ypefaja y cnyL{ajy KBapa,
HeonxoAHo je Aa Kao anrepHart4BHo uanajarue o6ee6egn naoryhuocr arperarcKor nanajarsa cBoje
onpeMe, noA ycnoBoM Aa ce, nperxo.qHoM o6aeesHoM yrpa4FboM oAroBapajyhe 6noxa4e, HanoH
arperara He nnacnpa y Mpexy grcrpN6yrilBHor eneKTpoeHeprercKor crcreMa ,,EnC flracrpra6yqraja"
A.o.o. Seorpag - Orpaxax [nexrpogmcrpu6yrlnja Fyrrra.

2.Texxrqrca onuc npuKrbyqKa

Mecro npnKrbyqeba o6jeKTa: MepHil opMaH, Hsa MepHor ypefiaja

Mecro Be3IIBahba npuKrbyr.lKa Ha cIcTeM: HH ca6rapnraqe y M6TC 2OlO,4 kV "finrr/|rrpnja Tyrloarha"
Onuc nphKlbylrKa Ao MepHor Mecra: Ilpeoqera,.qeru iqa ce oA HH ca6rapHrqe y METC 2OlO,4 kV
"flnvinrpwla Tyqoarha" qo KIIK r*a $aca6rrr Cygyeher crau6enor o6jexra, nopeg y.fiasa, no eaxehnrvr
TexHulLrKr4M npCIr:HcxMa nofisxt'r xa6noscxu ao4 1kV rxna Pp00-A 4x150'naHE2.

la 6w ce ouoryhnna r3rpa4Fba HoBl4x HncKoHanoHcKltx xa6noecrhx BoAoBa norpe6no je y nocrojehru yr

HoBr4M y.n[LlaMa, o6es6e4taril Kopr/Aop ulr/prHe 1,5 rvr, nph qeMy ce He cMe Ao3Bonvru Aa ra6an 6yge
mcno,q KonoBo3a, ceM Ha MecTilMa yKpuTaFba.

Crpaua 2 op,4



Og Kl"iK g.a na*x*txwar4t*i* t\fr*'y{3.t1*4'rqx. *pr,aat4*" {,\*pu*r ,l4rcr& zwn tt{l{3hfr?"&-* z/ rx{srwv**t} 4***"y rr*
*^-" *L.**x<**t4\t r*xr1*4xmr,fr {1,p*{1tix*{t?,4&, n*x*.N<V,TZA xx*xr***,w1"4 **& 1kv TlAna pp0fi-A 4X1$0 nlrdr. *4 {{1w" 4r*l,,tf,hEi\r,3 ^* ^^;j!ri\""jrvrrv'-L) .>,s. aal*fi,14\4L"1qT fi*T{}*lt}?hy 14 n*fir y r,x*r"mx*ra L4p**y mrs r*a>*"*ht"E?,4 T*'x14t4\"1*1,4q],4 fip*{11.4*L'31fi&,

nofi*-N"mr,"4 t<&*fr**c*V, **p 1kV rxna PP00-A 4x50 rurvr2. y KnK flocr&nl4n4 Wffi **w{yp*'4* {.}{$**n**}yh*
He.3?tBiie crpyjo 3a %'aLul:1,4ry xa*rra oA KparK*i cnoja. 04 Kt-lK 4o xoru6rHaqraje MeranHnx opMaHa
MepHor Mecra o6es6e4rrh HecMeraH npocrop 3a npona3 ra6noaa (o6aeeaa crpauxe).
Cme MohllM- o*e, KilK-ose lr xa6nore nponucHo o6enexlaru"

Onuc MepHor Mecra: V tsnax**xa y.*fr{4tety, vi. *a ilawo *?Nfr*TyfiaL4t4*$rl rrecry 3ilLrirurhn*nt./,.*{&{:#.&,;&,
Y"t41"L)* vt *y*4qa", y nphse[,iljby oygyher BruenopoAr4qHor crau6eHor o6jexra o6eeSe6urr{ npocrop sa
cmeu"lraj 3 rueranHa opMaHa MepHor Mecra rrna hilOMl\il-9{ea I ruepxmx ypefaja), y Noje ce cn*er"::rajy
MepH!4 ypeSajm 3a craHoBe 14 rapaxy N 1 opnraxa MepHor Mecra Ttana MOI\IM-S {ea 3 rrn*pma ypebaja) y
xojn *e cr,,:eu':rajy MepHfi ypebaj sa sajequuHKy norpsujrby H nN$r. ffipa:r*. f\&*Y,frM *y t**rail*& m

"'"'^^:"' ^3 T'Ltncv,*t* *;sarumz-tr**fr *e&rie>xv<* ff"fi ca ol**pr,{rra y fr*w*y *S:*it*x;z b{* *t43y*fr?1yJ.1nJ lf,y"JL:i:*(;t.Jy Ut

w,*#y**r'y *,rav*& 6p*Sunr:* 14 *T*rbir **r4ryp'{3va. W***rpyxryni* b/t*?z*tt& e* **ry \4*?}y*{}**r} n{}m*3r1**.rw.
{Sptxau e* r,.&ewrnpa raw* &a ** g4e* t$Q{zfr$fi t<ofr c*t4x" ****p*rr *4&fiasLt *a ***r4fr1fr *,5r,r *;"4rn*. Y *t*py
rn:i;ao'aununr 1$jg4Ta {y,fiaar4tA xo6t-ll.tx.} nor"pe$xo je itpsABt4Ae'IIt or*op 3a ct{eil:r:j o4a{rpi-:rroi"
YrtOWfu\. fi*r'*e**mje orw*pe y */,{1y {S4y>x:**a ** **pvt*a} zp**a fr,a *y a*he s* 1*4r'* *p t>{$*aapdiy!#r,
p,xua***xia nfrr4vr,*?b***r MOTt&?'.fr. g*x 1* **rp**r*a S4y{sr<*a Zfr*z'aLs.

f,3*tuLar c.ro6o4rlor npocropa y orBCIpy :trtqa tr'a *."jvwtn'41/1 ta ny>Ntauw) cB ncnyiblltlir nvprrju ilrnt{rr,,4 i4:r, (;*,),

--={aa-rrrspwr,3s.tzl'sseermsesy-rgy3wpHuq6-mcTan-}{6rT}tu-a:Fiew- -

Pasueuraj MepHr4x r.! saururHux ypefaja:

Pa3Meura1 MepHux r 3arrrrlrl4Hrx ypelaja y opMaHy MeHor Mecra (3xMOMM- I
PE HauleHa Kotr,t.

04o6pena
cHara
(xW)

OctrrVPa'{u Spojrno /
MepHa rpynaTlrn

HoH,ruH.

crpyia (A)
1 CTAH 25 11,44 Ayrorr,larcru 16 rpo6asFro,2
2 I-APAXA 1

Vxynuo rou: 26

Paenlteu-i nx v 3auTtATa Hl x a MEHOT MCCTA MM-3

P5 Har,reua Kotr,r.

04o6peHa
cHara
(kw)

OcLrrvPa'{h
Epojuno /

MepHa rpynaTun
HorauH.
crovia (A)

1 3aleHrqKa noTpor.I.llba 1 11,04 Ayrourarcxn 16 rpodasHo,2
I nrSr 1 17.25 Avrolaarcru 25 rpodasHo,2

Vxynuo xou: I

Mepnu ypebaj: Spojrna aKrilBHe e.neKrprL{He eHeprraje cy ABorapra$Ha. Caa rpoSa3Ha 6pojhna cy
rpocl4creMcKa, a HaL{hH npuKrbyqeba je AhpeKTaH. Knaca raqHocrLt 6pojrana aKTrBHe eueprraje je 2,
oncera 5(10)->40 A. V Hoeh opMaH MepHor Mecra rran MOMM- 3a KofleKrLrBHo MepeFbe yrpaAvtrtl
norpe6aH 6poi rpo$aeuux uynruQyux4uoHanHux 6pojuna aKruBHe eHeprhje 3a AfipeKrHh nprKrbyqaK
(3x230/400V, 100A, Knaca 2,cau.rterpilcaHhM yKnonHrM caroM il peflejHt4M Hofla3oM Tapu+e, caIlqA
AficnnejoM n uoryhHourhy noKafiHe xorr,ryHrxaqrje 14 nporpaMrpaFba) n oAroBapajyhe rnaBHe
ayroMarcKe ocurypaqe oa cBaKo og 6pojuna npeMa roptboj ra6enu.

3aururnr ypetjaju: 3yAC - 3aururHr ypebaj4ragepenqhjaHe crpyje.
Ynpaeruavru ype[aj: ypehaj Ba ynpaBrbarbe rapil*oM y cKfiony MepHcr ypehaja.

S.ocHoeHlr rexHilqxr4 no4aqh o.qr4oTpr46ynrBHoM cr,lcreMy Ha Mecry nphKrbyqeba
3a ennnltrnilcabe npona3Hor eeuruocnoja nprarvrer-uyje ce:

je4uononnil 3eMrbocnojHra npexr4aq ca 6psrxona AenoBaFba MaFboM og 0,2 s,

eerrlruocnojHa 3aurt4Ta Ha n3BoAHoM npeKuAaL{y ca BpeMeHoM TpajaFba 40 0,5 s,

Ha I43BoAl4Ma 20 kV y TC 110120 kvikv je npr,rrr,rerreHo ayroMarcKo noHoBHo yKrbyqehbe (Al-lV) ca
ABa noKytuala.Y npBoM ce BpuJt4 6pso AI-IV ca 6esHanoHcKoM nay3oM (rpajarue) o,q 0,3 sec. Axo je
KBap I AaJbe nprcyraH, Bptxl4 ce Apyril noKyuaj yKrbyl{eFba nocne 6esHanoHcKe nay3e (rpajar-ue)
Ao 3 MNHyra (cnopo An$. Vxonrxo je ra Ha4arue npilcyraH KBap, 3aurura hoBpuaBa rpajn6

CrpaHa 3 og 4



ilcKrbyt{eFbe 20 kV h3BoAa, HaKoH qera ce nprcryna noKanuoaquju KBapa r FberoBoM
OTKrlaFbaHry.

Vcnoer [cnopyKe tA KBannrer efieKTpt4qHe eHeprnje Ha naecry nprKrbyl{eFba cy y cKflaAy ca 3aKoHoM o
eHeprerilL{14, Ype46ou o ycfloBilMa t4cnopyKe eneKTpr4qHe eHeprrje, llpaeranrarrlta o pa4y
grcrpu6yrilBHor c[creMa ,4 Apyr[M TexHhL{Kt4M nponucilMa

4. oeu vcnoeu uMajy B€DKHocr.U_ugqguu r Mory ce Koplrcrnru n rcKn yqrBo y cBpxy:

uspaAe floKVMeHTauHie 3a norpe6e 13paIe Vp6aHucrl4qKor npoieKra yp6aHilcrilqKo-
apxrreKroHcKe pa3pale 3a rpaheBrHcKv napuenv 6p. 2526. 2530/2 i 2528 Ha K.O. [4Hbt4JA, sa
n3rpaAFbv craM6eHor o6ieKra B[uenopo.qr4,-]Hor craHoBaFba v NHhilin, ByKA KAPAUI4trA 4-6,
il y Apyre cBpxe ce He Morv Kopl/cr]4Tm.

Enilxe vcnoae ea npoiel:roeaFbe I npnKrbvqeFbe, xao notrnorv oa rgpaAv npoierra sa rpahea[Hcxv
floseonv (nnil npoiexra aa ilseohelbe), OrpaHar EneKrpo.qilcrpr6vuilia Pvvra he nponncarm y
pefloBHoM nocrvnKv v ooieEhtbeHoi npoueAvpl4, re ie norpe6Ho Aa ce HaEnexHm opraH ooparu 3a
rsEagaFbe ycnoga ea npoierroaalbe r npilK"rbvqeFbe V nocrvnrv ile.0asarua norauricxt4x Vcnosa.

Hrje 4osaolbeHa il3rpa4ba nphKrbyL{Ka Ha ,qhcrpw6ytuaau eneKTpoeHeprercKh cucreM, xoja je
y cynporHocrr ca 3axoHou o eHeprer[qn, llpaennhMa o paAy Ar4crpu6yrnauor cucreMa r oBfiM
VcnosNrua.

C nourroeaFbevr,

locraarril:

Hacnoay
Cnyx6n 3a eHeprerrKy
lfucapnrqur

q

1.

2

J.

d': %E EE0t'pAfl 
=\* 542 i,

[t{apm* fiparai-1, &Hnfi .
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