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1. ОПШТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
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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

РЕШЕЊЕ
О О Д Р Е Ђ ИВ А Њ У О ДГ О В О РН О Г У Р Б А Н ИС Т Е
ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+4) и ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА (П+0)
У БЛОКУ 16, НАСЕЉА ИНЂИЈА,НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 7950 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

И ЗЈ А В У
ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
И ПРИМЕНИ ПРОПИСА
Као одговорни урбаниста изјављујем:


да је Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (П+4) и
помоћног објекта (П+0), на катастарској парцели бр. 7950 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. 35-2-61/2020-IV-02 од 18.02.2020. године



да сам се приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта (П+4) и помоћног објекта (П+0), на катастарској парцели бр. 7950
к.о. Инђија, за потребе инвеститора, привредног друштва ГУТИЋ ГРАДЊА 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, новембар 2020.

___________________________
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Небојша Савић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 1447 14
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2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
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2.1. ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Потреба за израдом урбанистичког пројекта је проистекла из намере власника
катастарске парцеле бр. 7950 к.о. Инђија, привредног друштва ГУТИЋ ГРАДЊА д.о.о. из
Инђије, да на предметној парцели, у циљу продаје стамбених јединица, изгради
вишепородични стамбени објекат и помоћни објекат.
Циљ израде урбанистичког пројекта је анализа предметне локације у архитектонскоурбанистичком 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 је обухваћена катастарска парцела бр. 7950 к.о.
Инђија, у целости, с тим што је у графичком делу приказан и део насељске саобраћајнице
којом јој се приступа, ради јаснијег разумевања повезивања објекта на инфраструктуру.
Предметна парцела се налази у оквиру границе грађевинског подручја насеља Инђија, у
блоку бр. 16, непосредно уз јавну површину улице Новосадске. Укупна површина парцеле
која се обрађује пројектом је 17а 91м2. Графички приказ положаја локације у ширем
окружењу је дат у графичком прилогу.
Положај локације у ширем окружењу приказан је на графичком прилогу бр. 3.1.
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2.4. ЛОКАЦИЈА
Подаци о парцели
Грађевинска парцела 7950 к.о. Инђија је приближно правоугаоног облика и оквирног
габарита 65,50 x 27,50. Укупна површина парцеле је 17а 91м² и њене границе чине:
 са југозападне стране:
o линија границе са катастарском парцелом бр. 3629, која улази у састав јавне
површине Новосадске улице;
 са северозападне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 1772/2, на којoj постоје
изграђени стамбени и помоћни објекат, спратности П+0;
 са југоисточне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 1777/1, на којoj постоје
изграђени стамбени и помоћни објекти, спратности П+0;
o линија границе са катастарском парцелом бр. 1778/1, на којoj постоји изграђен
неукњижени помоћни објекат спратности П+0;
 са североисточне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 1763/4, на којој постоји
изграђен стамбени објекат спратности П+1+Пк;
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 1775/8, на којој постоји
изграђен стамбени објекат спратности П+1+Пк;
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 1775/7, на којој постоји
изграђен стамбени објекат спратности П+1+Пк;
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 1775/6, на којој постоји
изграђен стамбени објекат спратности П+1+Пк;
Предметно земљиште има статус градског грађевинског земљишта. На парцели 7950 постоје
изграђени објекти. Према подацима Републичког геодетског завода, службе за катастар
непокретности Инђија подаци за предметне парцеле су следећи:
бр.парц. бр.обј.

7950

1

7950

2

7950

3

7950

/

7950

/

7950

/

начин коришћења и
катастарка класа

правни статус

спратност

површина
(м2)

П

370,00

П

72,00

П

70,00

П

16,00

земљиште под зградом
– објектом
земљиште под зградом
– објектом
земљиште под зградом
– објектом
земљиште под зградом
– објектом
земљиште уз зграду и
други објекат

објекат преузет из
земљишне књиге
објекат преузет из
земљишне књиге
објекат преузет из
земљишне књиге
објекат преузет из
земљишне књиге
/

/

794,00

њива 1.класе

/

/

469,00

укупна површина:

1791,00
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За наведене објектe на парцели 7950 урађен је Пројекат рушења и исходовано је решење о
уклањању објеката. Постојећи објекти ће бити срушени пре почетка изградње
новопројектованог објекта.
Постојеће стање
Колски и пешачки приступ парцели се одвија преко постојеће насељске улице
Новосадске, односно са катастарске парцеле бр. 3629 К.О. Инђија, док се предметна парцела
протежу у смеру југозапад-североисток, управно на Новосадску улицу.
Терен је у благом паду од североистока ка југозападу. Разлика у висинским котама
између међних линија са парцелама са североистока и југозапада је ~140цм што у односу на
дужину парцеле износи око 2,14%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту асфалта
улице виша за 30-35цм, у зависности од места мерења. Предметна парцела је ограђена и на
њој постоје изграђени објекти. Парцели се приступа преко два постојећа колска прилаза
изведених на јавној површини Новосадске улице.
Новосадска улица, са које се приступа локацији, је инфраструктурно у потпуности
опремљена. Дуж улице постоји изграђена електродистрибутивна мрежа, гасна мрежа,
телекомуникациона мрежа, водоводна мрежа, фекална канализација и атмос.канализација.
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 16 насеља Инђија, који се налази у
централном делу насеља Инђија. Непосредно уз предметну локацију налазе се породични
стамбени објекти, а у околини до 500м се налази центар насеља, зграда Општине, пешачка
зона улице Војводе Степе, пословно-тржни центар, Гимназија, средња техничка школа
„Михајло Пупин“, вртић „Сунце“ и остали објекти централних функција насеља 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 (кућни број 38) на парцели 7950 к.о. Инђија

слика 3 - Улична фасада постојећег објекта (кућни број 38а) на парцели 7950 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 16, у коме се даље уређење врши
према одредбама Плана генералне регулације насеља Инђија.
Пошто у предметном блоку није предвиђена даља урбанистичка разрада, кроз израду
планова нижег реда, за објекте вишепородичног становања обавезна је израда
Урбанистичког пројекта за изградњу.
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За изградњу вишепородичног стамбеног објекта, у зависности од врсте, услови за
образовање грађевинске парцеле су следећи:
 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 Општине Инђија за блок 53, између осталог, дефинише
следеће урбанистичке условљености, а које се тичу изградње вишепородичних стамбених
објеката:



Блок 16 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 стамбенопословних 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 стамбенопословног 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
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дозволити ако су обезбеђени просторни услови наведени у претходним ставкама уз
сагласност власника станова, односно пословног простора у оквиру главног објекта;
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). Гаража се гради
на минимално 4,0м од главног објекта и на минимално 0,5м од границе парцеле уз
услов да се објекат гради уз границу парцеле претежно северно (односно западне)
оријентације. 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 или зиданом оградом до висине максимално 1,8м;
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;
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- 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;
- 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 стамбени објекат намењен је вишепородичном становању. Предметни објекат
неће имати подземну етажу. Спратност објекта је П+4. Помоћни објекат је намењен
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гаражама и спратности је П+0. На основу Правилника о класификацији објеката (“Сл.Гласник
Р.С.” бр. 22/15) вишепородични стамбени објекат је категорије „В“, са класификационим
бројем 112222 (96,06%), а помоћни објекат је је категорије „В“, са класификационим бројем
124210 (3,94%)
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 Новосадској улици је удаљена
3,00 м од регулационе линије. Предметни вишепородични стамбени објекат је удаљен од
међне линије са суседом са северозападне стране 5,13м (од изграђеног објекта 8,00м), а од
међне линије са суседом са југоисточне стране 7,94м (од изграђеног објекта 8,12м).
Релативна кота објекта ±0.00м се поставља на коту терена од 114.30мнв (испред улаза
у објекат) што је за 93цм више од коте нивелете асфалтиране саобраћајнице (113.37мнв) на
јавној површини Новосадске улице. Кота висине вишепородичног стамбеног објекта је
једнака коти врха слемена на косом крову и износи +19,60м (+133,90мнв). Висина кровног
венца износи +16,00м ( +130,30мнв).
Саобраћајно-манипулативне површине поред објеката и у дворишту су у попречном
нагибу од 1%. Колски прилаз за двориште је у подужном нагибу према јавној површини, док
је површина намењена за паркирање возила у дворишту у подужном нагибу од 2% ка
зеленим површинама унутар парцеле.
Гаражама у задњем делу парцеле се приступа путем интерне саобраћајнице, којом се
приспупа и осталим паркинг местима у дворишту објекта.
Део јавне површине који је обрађен овим урбанистичким пројектом се углавном
задржава у постојећем стању, с тим што ће две постојеће прилазне колске рампе бити
укинуте и претворене у зелене површине. На месту између постојећих рампи биће
формирана нова прилазна рампа ширине 550цм за улаз у двориште. Постојећи тротоари се
задржавају са истом нивелацијом. 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 планиране колске прилазне рампе
из Новосадске улице. Планирана је једна прилазна рампа. Рампа ће бити са јужне стране и
водиће у двориште парцеле. Рампа је ширине 5,50 м и биће асфалтирана или поплочане
бехатон коцкама и оивичене бетонским ивичњацима.
Према условима Ј.П. „Инђија пут“ Инђија прикључење предметног објекта ће бити
извршено путем прилазне рампе у складу са ситуационим планом. Прилазна рампа ће бити
уређена у границама испред улаза у двориште и просторно оријентисана и димензионисана
тако да заузима простор испред улазне капије, ширине максимално до ширине самог улаза
у парцелу - ширине капије.
У продужетку прилазне рампе са јужне 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
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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 113.80мнв.
На парцели је предвиђено 11 гаража у приземљу објекта, 6 гаража у помоћном
објекту и 17 отворених паркинг места у дворишту. Два паркинг места у дворишту су
намењена за особе са инвалидитетом.
Главни пешачки приступ парцели тј. објекту је са тротоара из Новосадске улице.
Вишепородични стамбени објекат има један улаз и оријентисан је ка југоистоку, према
дворишту.
Саобраћајне површине унутар парцеле, као и прилазне рампе су намењене за лаки
саобраћај.
2.7. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
правила градње
предвиђена планом

остварени параметри

индекс заузетости парцеле

макс. 50 %

35,70 %

индекс изграђености

макс. 1,60

1,58

макс. По+П+4

П+4

мин. 2,50 м
(за слободностојећи објекат)

5,13 м (северозападна)
7,94 м (југоисточна)

мин. 600 м2

1791 м2

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

спратност
удаљеност од међних линија
суседних парцела
површина грађевинске
парцеле

ОСТАЛИ ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ
намена парцеле

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
1791 м2

површина парцеле
бруто развијена грађевинска површина објекта

2827,60 м2

површина парцеле под објектима

639,36 м2 (35,70%)

зеленило

538,86 м2 (30,09%)

поплочане површине

612,78 м2 (34,21%)

број стамбених јединица

34

број паркинг места

34

кота приземља објекта

+ 114,30
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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 на бочним странама и са задње стране парцеле. Ограда
ће бити транспарентна, лака челична ограда или зидана. Ограда ће бити постављена са
унутрашње стране свих међа парцеле према суседима и њена планирана висина је 1,80 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 омогућило прикључење предметног објекта на ДСЕЕ на горе наведеној
локацији, потребно је извршити реконструкцију постојеће МБТС М.Пијаде, односно
извршити замену постојећег НН блока са 8 извода, новим НН блоком са 12 извода.
Постојећу КПК ЕВ-2П која се налази на фасади објекта број 38 потребно демонтирати,
постојеће улазне водове (граница извода) изведене каблом типа РР00 4х150мм2 наставити
каблом истог типа и пресека и спустити у земљу, а границу извода направити у првој следећој
КПК гледано ка кружном току.
Демонтирати постојеће мерне уређаје:
 ТБ фабрички број 4158100 ЕД број 5181286590 17,25к\Д/ кућни број 38А
 МБ фабрички број 8052549 ЕД број 5181286603 5,75к\Л/ кућни број 38.
Демонтажа постојећих прикључака објеката који се руше мора се извести у свему
према приложеним техничким условима „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” које заступа ЕД “Рума”.
Прикључак на ее мрежу
На лако приступачном месту у улазу вишепородичног стамбеног објекта, обезбедити
простор за смештај три метална ормана мерног места типа МОММ-9, два метална ормана
мерног места типа МОММ-6 и једног металног ормана тип МОММ-3. Димензије металних
ормана мерног места су дате ниже:
АРХИПРОЈЕКТ ИН, Петра Драпшина II бр.9, Инђија, +381 63 8035766

Инвеститор: ГУТИЋ ГРАДЊА д.о.о., Петра Драпшина бб, Инђија
Објекат: Вишепородични стамбени објекат (П+4) и помоћни објекат (П+0), Новосадска 38, к.п. 7950 к.о. Инђија

МОММ-9: 900 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
МОММ-6: 600 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
МОММ-3: 300 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
У ходнику предметног објекта се уграђује комбинација ормана: МОММ-9 (3 ком.) и МОММ6 (2 ком.) - за мерење утрошене електричне енергије 35 станова и 1 гараже МОММ-3 (1 ком.)
- за мерење утрошене електричне енергије 1 заједничке потрошње и 1 лифта.
Предвидети место за монтажу КПК типа ЕВ-2П димензија 640 х 770 х 165 тга (ширина х висина
х дубина) на спољној фасади будукег објекта поред улаза у стамбени простор и одговарајући
отвор за пролаз каблова до ормана мерног места типа МОММ-9, МОММ-6 и МОММ-3. Од
КПК до комбинације металних ормана мерног места обезбедити несметан простор за пролаз
каблова (обавеза странке).
место прикључења објекта:
увод проводника инсталације објекта у мерни орман
место везивања прикључка на систем:
НН сабирнице у постојећој МБТС 20/0,4 kV „Димитрија Туцовића“
трафостаница:
МБТС 20/0,4 kV „Димитрија Туцовића“
опис прикључка до мерног места:
Предвидети да се од НН сабирница у МБТС "М.Пијаде" до КПК ЕВ- 2П на фасади будућег
вишепородичног стамбеног објекта, поред улаза, по важећим техничким прописима положи
кабловски вод 1кУ типа РР00-А 4x150 мм2.
Од КПК ЕВ-2П до комбинације металних ормана мерног места тип МОММ-9 и МОММ-6 у
гибљивом цреву по важећим техничким прописима, поставити кабловски вод 1 кУ типа РР00А 4x150 тт2 према скици. У КПК ЕВ-2П поставити НВ осигураче одговарајуће називне струје за
заштиту каблова од кратког споја.
Такође од КПК ЕВ-2П до комбинације металног ормана мерног места тип МОММ-3 у
гибљивом цреву по важећим техничким прописима, поставити кабловски вод 1 кУ типа РР00А 4x50 тт2 према скици. У КПК ЕВ-2П поставити НВ осигураче одговарајуће називне струје за
заштиту каблова од кратког споја.
Опис мерног места:
У улазном ходнику, тј. на лако приступачном месту заштићеном од снега, кише и сунца, у
приземљу будућег вишепородичног стамбеног објекта у улазу обезбедити простор за
смештај металних ормана мерног места типа МОММ-9 (за 9 мерних уређаја), МОММ-6 (за 6
мерних уређаја) и МОММ- 3 (за 3 мерних уређаја у које се смештају мерни уређаји за станове
и гаражу, ормана мерног места типа МОММ-3 (за 3 мерна уређаја) у који се смештају .-мерни
уређаји за заједничку потрошњу и лифт. Врата МОММ су метална и закључавају се типском
бравицом надлежне ЕД са отворима у нивоу бројила за визуелну контролу стања бројила и
стања осигурача. Конструкције МОММ се могу међусобно повезивати. Орман се монтира
тако да се дно МОММ код свих изведби налази на висини 0,5м од тла. У зиду грађевинског
објекта (улазни ходник,) потребно је предвидети отвор за смештај одабраног МОММ.
Димензије отвора у зиду (дужина и ширина) треба да су веће за 10цм од одговарајућих
димензија примењеног МОММ, док је потребна дубина 220мм.
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Вишак слободног простора у отвору зида (по ширини и дужини) се попуњава пурпен пеном
или се малтерише. Извести везу од уземљивача до ПЕ сабирнице металног ормана мерног
места.
одобрена снага:
Од стране овлашћеног дистрибутера одобрено је коришћење 35 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 11,04 kW (за лифт)
са аутоматским осигурачима 16А, 1 бројила одобрене снаге 11,04 kW (за заједничку
потрошњу), са аутоматским осигурачима 16А и 1 бројила одобрене снаге 11,04 kW (за
гаражу). 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.
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Водовод
На предметној локацији тј. у коридору улице Новосадске постоји изграђена улична
водоводна мрежа. Планирани објекат ће се снабдевати водом из уличне водоводне мреже.
Улични вод је изграђен од ПВЦ цеви пречника Ø110мм и позициониран је у зеленом појасу,
на парној страни улице, ~1,00м од ивице пешачке стазе. 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 24 часа и стање констатовати записником са
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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.
Колектор уличне канализације у Новосадској улици је израђен од ЛГ цеви пречника Ø500мм
и трасиран је на непарној страни улице, у зеленом појасу. Прикључење објеката на парној
страни улице је предвиђено на ревизионе шахтове секундарног вода који је израђен од ЛГ
цеви пречника Ø250мм и трасиран је у зеленом појасу, на парној страни улице, ~1,00м од
ивице коловоза.
Предвиђа се нови прикључак на мрежу фекалне канализације на јужној страни
парцеле, код будућег колског улаза у двориште. 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
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 изграђена атмосферска канализација, која служи за
потребе одвођења атмосферских падавина са јавних површина. Атмосферске падавине на
дворишном делу парцеле (интерна саобраћајница и паркинг) се одводе ка зеленим
површинама унутар саме парцеле и делом ка јавној површини. Атмосферске падавине са
крова стамбеног објекта се одводе олучним вертикалама ка зеленим површинама.
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 Новосадској улици, 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.
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МРГС ће бити смештена у заштитном металном орману на фасади објекта.
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 северистока ка југозападу. Разлика у висинским котама
између међних линија са суседима са североистока и југозапада је ~140цм што у односу на
дужину парцеле износи око 2,15%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту асфалта
улице виша за 30-35цм, у зависности од места мерења. Ужа и шира локација на којој је
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).
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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
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
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).
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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 36,64м x 14,44м, спратности П+4), повученог у односу на
регулациону линију 3,00м и једног помоћног објекта - гараже (оквирних димензија основе
18,55м x 6,00м, спратности П+0), у задњем делу парцеле. Стамбени објекат је од међне
линије са северозападне стране удаљен 5,13м, а од међне линије са југоисточне стране
7,94м. Помоћни објекат је од међне линије са северозападне стране удаљен 0,51м, а од
међне линије са североисточне стране 0,69м. Оба објекта ће бити грађена одједном тј. не
планира се изградња у фазама.
Стамбени објекат ће бити пројектован за вишепородично становање. Један део
приземља објекта је намењен за гараже, док ће преостали део приземља, као и све етаже
изнад приземља бити намењене за стамбени простор тј. станове различитих структура и
површина. У објекту ће бити заступљени станови следеће структуре: гарсоњере, једнособни,
двособни и трособни. Површине станова се крећу од 30м2 до 110м2. Већина станова имају
терасе или балконе. Објекат има један улаз, један лифт и степениште као вертикалну
комуникацију. Део приземља је намењен паркирању возила у 11 гаража. Поред ових гаража
постоји још 6 гаража у помоћном објекту.
Релативна нулта кота ±0.00м (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта)
се поставља на коту терена од +114.30 мнв. На јужној страни парцеле лоцира се колски улаз
ка дворишту, а главни пешачки улаз у објекат је са југоисточне стране објекта, из дворишта.
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)

приземље

528,06

1. спрат

547,06

2. спрат

547,06

3. спрат

547,06

4. спрат

547,06

помоћни објекат - гаража

111,30

УКУПНО

2827,60
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Спратна висина стамбеног објекта је 3,06м. Светла висина приземља и прва четири
спрата је 2,77м.
Кров је кос, четвороводни, са нагибом 30о. 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.
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 (П+4) и помоћног објекта (П+0) у блоку 16
насеља Инђија, на катастарској парцели бр.7950 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 Новосадској улици, испред предметне локације

слика 2 – Парцела 7950 к.о. Инђија, са суседом са северозападне стране

слика 3 – Парцела 7950 к.о. Инђија, са суседом са југоисточне стране
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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
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4. ДОКУМЕНТАЦИОНА
ОСНОВА
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NYHOMOhJE
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803049

:

I4HR14JA

:

0'7.10.2020 02:33:00

floaaqu

o napIIeJII{

'A,urcr

Ilorec / Vruua:

HOBOCAICKA

Epoj napue;re:
floa6poj napueae:

7950
0

t'791

flonpuruna m2:
Bpc:ra selr,'rnurra:

OCTAJIO f PAbEBI{HCKO

3

EM]bI,IUTE Y

CB

O

JL{HI,I

67 69

JIIICTA HE

IIoAarIu o AeJry napubne

ae,ra:
florpruuna 4ena:
Kvnnma:
^-J"._Jr-'
: ::::

Epoj

1

3'70
!:

3EMJ6I4IIITE iiO,U 3|PMOM I{ APyII4M OEJEKTOM
:::::::
|
:::::
:t

:

:

::::l!:

li i

floAarlu o geJry uapqele
Epoj ge.ra:
Ilonpuruna ge;ra:

-

2
72

Ky.nrJpa:

3E

Epoj aera:
Ilonpuruna gela:

3

70
3

llorauu

M

EMJII{IrITE IIOI 3f PMOM 14 APyfI4M OEJEKTOM

o Ae,'r.v rlapueJle

Epoj 4ela:
Ilonpuruua ,qela:

4

Kytrypa:

3EMJSI4IIITE IIOA 3|PMOM

16

2t6

Ir,{PvfI4M OEJEKTOM

*

Epoj npegruera: YOII-I:S638-2020; Cnpxa ynr.rra: BaunapuliqHl4 nocrynax

- jaenu 6e:rex<uux; Onuuina: I4H}I4J{ K0:

tr{HRtr4JA;

ffo.qauu o AeJIy rapueJre
Epoj ae.ra:

Ilorpuuua

5

194

,qe.la:

3EMJ5I{IIITE Y3

14

APvfI4

Epoj Aera:

6

Ilonpuruua ,qe,la:

469

Hagus:
Aapeca:

IyTr4h |PAAILA AOO I4HRI4JA
I{Hbr4iA, IIETPA 4ranIIII4HA /

Marnqnu 6poj,luqa:
Bpcra npara:
06.rux cnojune:

0000021610631
CBOJI4HA
TIPI4BATI{A

OETEKAT

U\

YAeo:

Teperra Ha rIapIIeJrI{ -

I

.lrracr

.(arym ynltca:

23.09.2020

Bpcra:

P

Oruc repera:

3ASEJTEXEA AA TIPBOCTEIEHA OAnvKA EPOJ 952-02-5-0865 88 64 I 2020 HI4JE KOHAqHA.

Hanorlreua (reper napuera)
HanoMeHa
"*>F HeMa

llocrojrz peue*e

Ha

EIIIEI+E HIIJE KOHATIHO

:

**+

napuerfi xoje Huje

KOHaqHO.

IIoAarIu o 3rpa.(aMa rr rpyrl{M
rpaleruucrcrM o6jel$uua - Bl
Epoj o6jema:

lucr
1

HOBOCA,uCKA

Hasus yJIIrqe:
Kyhuu 6poj:

38

Kyhnu nog6poj:
310

Ilorpuurna m2:
Ha.rm xopuruhera:

IOPOAI4TIHA CTAMEEHA 3|PAAA

Ilparnn cmryc o6jercra:

OBJEKAT IPEY3ET ]43 3EMJbI,IIIIHE KIbI4fE

norp*r"a m2:
fpaleanncxa rro*p*rru *2,

0

Epoj nogrerrrux eraxa:
Epoj npn:euunx eraxa:
Epoj uag:enmlrx eraxa:
ggr"-rgrl1lT" gra-Tp": """ " "
*s"p-gi"
Iluaoqu rpaBa na o6jerry

0

Kopucna

Iiffi;;***Agpeca:

0

I
0

0
"

fyTr4h |PAIltA AOO IIHIII4JA
L{HTrl{ JA, IETPA APAIIUI'IHA /

O6rur cnojune:

0000021610631
CBOJi4HA
TIPI4BATHA

YAeo:

111

Marnqnu 6poj mlqa:
Bpcra npara:

316

Epoj

I4HBtr4JA;
npe*era: V0II-I:5638-2020; Crpxa ynura: BaunapnrrqHx rocrynar - jauntl 6e:rexcrux; Onuruua: I4HRI4JA; KO:

:ill,,,Jrirr[ri::

:;l!Ji:r=!!r j j jixlu

.{aryu yuuca:

HI,I JE KOHATIHO

Bpcra:

PEI]IE}5E

Onuc reperal

3AEEJTEXEA AA TIPBOCTETIEHA OAnvKA EPOJ 952-02-5-086'
s 88 6 4 I 2020 HI4JE KOHAqHA.

Hanouena (reper o6jercra)

**

Herr,ta uanoMeEa

:

***

ua o6jerry roje uraje

IfoAauu o 3rpaAaMa lr rPyrHM
Epoj o6jexra:

2

Hagus yJIHue:
Kyhnu 6poj:

HOBOCMCKA

Kylinra uo,q6poj:

A

flonpuruna m2:
Haqlrn rcopr.rruherr

noPoAITtIHA CTAMEEHA 3|PMA

38

72
a:

Ilpanuu c'raryc o6jexra
Kopucna aroup*r*ru

OEJEKAT IIPEY3ET I43 3EMJbI,{IIIHE KIbT{fE

:

*2,

0

fpalenuucrca notpurrrru
Epoj noareuurrx erarxa:
Epoj upu:euHl{x eraxa:
Epoj na4reuuux erall(a:
E.poj

n

gmpoaHl{x gra-xa

0

-2t

0
1

0
0

i

y-:l: :l T i :-qi:*-'Y
Ilasua:
Alpeca:
Maruqnn 6poj;ruqa:
zy:":

fyTtrh

TPAAIbA

O6.nur ctojune:

I4H6 I4JA, TIETPA
0000021610631
CBOJ?IHA
TIPI,IBAT}IA

YAeo:

UI

Bpcra upana:

Teperu ua

-

Aoo IIHbI{JA
EATIIIII{HA i

I.nucr

.{aryru ynnca:

23.09.2020

Bpcra:

PElUErtE HI,IJE KOHAqHO
3AEEIIEXBA AA IPBOCTEIIEHA OAnvKA EPOJ 952-02-5-086-

Onnc repera:

5 88 64 I 2O2O

HI4JE KOHAI{HA.

Hanonena (teper o6jex'ra):

***

Heua nanoMeHa

***

flocrojr.I peruerce ua o6jerryroje nuje

Itrolaql.I o 3lrpaAaMa r{ ApyrIrM

rpaleeuHcxut\I o6ieKTLlua - Bt

lucr

Bpoj o6jercra:

J

Hasnn yd'Irrue:
KyhHu 6poj:

HOBOCMCKA

Kyhuu noq6poj:

4t6

n0crynaK
Epoj npeplera: YOIIJ:5638-2020; cupxa ynr.rra: Baunapuflr{Hl4

onuruua: I4Hhl{JA; KO: I',IHttr4JA;

jauur'l 6elerorur;

.2020.n 10:54;

Ep91rypueg:lll!
Ilonpruuua m2:
Haqun lcopuurherra:
llpanuu cmryc o6jerc'ra

'10

TIoMOAHA3TPMA
OEJEKAT TIPEY3ET I43 3EI\4JbI4I]IHE KITIITE

:

0

Kopucua norP*nra m2t

Ipaleauncra rrorP*rru

rn2,

1

0

E-p""9i.y"9-op g1Hrx-"9ra"x-? :.

Ha

0

0

Bpoj no1:euu[x erarma:
Epoj npuseuul{x erarca:
Epoj nagreuuux eraxa:

lluaouu rpaBa

-

.....

0

o6jenry

rYTI4t TPAJIIIA AOO I/IHBI4JA

Harus:
Maru.rHH 6poj;ruua:

IilT?,]/iJ A" TIETPA APAI]IXI4HA /
0000021610631

Bpcra upara:

CBOMHA

06nur< crojuue:

TiPIIBATTIA

r::rr

n iiiq.:&r:tlrrLr

i

L

I i,n:nril

,{aryu ynuca:

PEII]EILE HI4 JE KOHAI{HO
3AEEIIEXEA IA TIPBOCTETIEHA OAnvKA EPOJ 952-02-s-086s 88 64 I 2020 HrlJE KOHAqHA.

Bpc'ra:
Onnc repera:
Hanotttena (rePer o6jerra):

***

HeMa HaloMeHa

***

Ilocroju pelrerle ua o6jex, y xoje nuje
KOHaqHo.
'*'
u:

Epoj o6jema:
Har[s ynlrue:
Kyhuu 6poj:
Kyhuu nog6poi:

4

Ilorpunura m2:
Ila.rfiu rcopuruhena:

16

Ilparnu c'raryc o6jerra

i:a::

. t,

r
"r:
;
lrl

+- ."",,

HOBOCA'qCKA

rroMohHA3|PMA
:

OEJEKAT TIPEY3ET I43 3EMJ6I4IIIHE

Kopucua.rotPr*tr" *2,

0

fpa[eruncrca .ro*Prrrlrru m2:
Epoj uon:euutrx eraxa:

0

Epoj upureulrux era?Ka:
Epoj nagreuu[x era2lca:
Fpgi""l-g*l-o-*g*""9r-T3":
Iftuaoqu npaBa Ha o6jexry

0
1

0
0

Hagus:
Agpeca:

ryTl4h TPAAILA AOO I4HbI4JA
t4]Fl?'nt A, IETPA nPAnlII{HA i

Mafl.ruu 6poj luua:
Bpcra upara:
O6.nun cuojuue:

0000021610631
CBOJLIHA
TIPI4BATHA

YAeo:

Ur

56

KILI4|E

:

rocrynaK
Epoj npegueta:y0n-I5638-2020; Cnpxa ynura:Baunapu'lIlrHr
1950

I4Htl4JA;
- jaenu 6enexuux;"',,:--lT:;3l3il*5t

.Q-QJ,?.9_29,-. -10..*1-1..,...1!.t-o-p

noag-rax1P-9LyQP.:5U994eTcK-IlqBor"..

EIIIEILE HI4JE KOHAIIHO
3AEEJIEXEA AA IIPBOCTETIEHA OAnvKA EPOJ 952-02-5-086-

P

Onuc repera:

5 8 8 6 4 I 2O2O

Hanouena (rePer o6jerc'ra)

HI4JE KOHAIIHA.

:

*** HeMa nanoMeua ***
flocroju

peureme na

o6jerry

r<oje

ruje

KOHaqHo,

Peny6tttuxoz aeodemcxoe saeoda nymeu cepsucHe
Hanonesa: IIodaru cy nptt6aemeuu us cn7crc6eue eaudeu4uje
usdaaa*a useoda u3 flucma HenoKpemHocmu u
ycttosuila
qlaHo,\l
o
3. u 4. Yped6e
ttaeucmpaite opzaHa y r:lttady ca
od cmpaueiaeru'tx 1atarcuuxa u zeodemcxux
cucmeT'ta,
nucma eoda us feodettcxoz KAmacmapcxoz uu@opuatluoHoz
da zajeusdao Peny6nuvrctt
sa)rcHocmxao
ucnq)
uua
opeauusatluja ("cnprc1euu znacuux PC", 6poj 9t/2020.) u
xoie cy uHaqeHe y
Ha
HenoKpemHocmu
cait4o
ce
II
oduoce
zeodemcxu saeod. lTpuxasauu noda4u y oKEupy odaoxa
oKsupy Odemxa I.

6t6

JABHII EEJIE}KHI4K
Arexca Beruh
VIH'bI4JA

Mapuara Bupjy:ona 6p.2A,

norc.

YOfI-I:5638-2020
CrpaHa 1 (eaau)

II-3a

llqrnpfyje ce ra noAaIrI4 y oBoM pI3BoAy rpeAcraBJbajy o4ru:rarranaur,r ucroBeraH Br43yenHLt
np$xa: [oAaraKa us 6a3e [oAaraKa feo4e'rcror KaracrapcKor un(poplrarlr4oHor clrcreMa
Pqft

y6nnuror reoAercKor

Jl----------frpo^norv 3a

v3raBame

Lumapa ca ypar{yHararra

3aBoAa.

jeguor

ll,{B-ovr

nplrMepKa sanrahes

Ha ocnoBy qJraHa 14.

u cy y

yKyrrHoM r43Hocy

oa

540,00

ctas 3. JasHo6erexHr,rqKe rapu$e.

----

I,{J:I?VTJ{,08.10.2020. (ocuor ox'ro6pa ABexurLaAeABaAecere ro4r,rHe), y 10:57 qacoBa.

YOfI-I:5638-2020

JasHn 6erexnurc
Arercca Be.i,rnh

UHTIIJA
Mapuana Eupjy:oea 6p.
2A, norc.II-3a
jannor 6enexnnrca
jaeno6e.rexHIrtIKI,I

3a

capaAHr,rK

Muruqa flpua 6poj
peruerra: IV
oa 28.0

" -gb
eslf)
-i *l'f
,.;E}

il

{."2"
;P
i-u
+s.+**.//i

O4eruere aa yp6anraeau, KoMyHanHo-craM6eHe nocnoee

ONU]T[4HA

'AHbVIJA

14

3auJTl4Ty XT4BOTHe CpeAUHe

PENY6II14KA CPEI4JA
BOJBOAT4HA

An

ONIIJTI4HA 14HEI4JA
ONIXTI4HCKA YNPABA
O4eruerue 3a yp6aHrcaM,
KOMyHanHO-CTaM6eHe nOCTIOBe

14

3auJTrry x4BOTHe CpeflrHe
6poj : 35-2-5 t I 1O2.O-[V -O2

flaryu: t8.02.2020.

14H514JA
H.3.

Ha ocnoey qnaHa 53. 3arona o nnaHrpaFby 14 rcrpaAFbta ("Cnpx6enr rflacHhK Peny6nrre Cp6rje" 6p. 72109,
yC, 98/13 - OMyra YC,
81/09 - ilcnpaBKa, 64ltT - yC, 24llt, t2ut2, 421t3 - Osnyra yC, 50/13 - OAnyxa
qraHa
18. Oaryxe o opraHr3aqNjn onu:rrncKe ynpaBe onurilHe
l32ll4, L45lt4, 83/18, 3U19 u 37120t9) il
y
Vln\nja (,,Cn. nuct onuruHe l4nfrja" 6p. 231L7), a Be3il 3axreBa l-yrrah Berura nz lAnflnje, sa napqeny 6poj
7950 K.O. Vla\nja, Aaje ce:

14

flnarcxr

"

HOOPMAUNJA O fl OKAU14J 14

Ha ocHoBy Kora ce

rsgaje r,trQopuaqrja o

flaax reHeparHe perynaqr.rje Hacerba l4tfinia
(,,Cn. nucr onurhHa Cpeua" 6poj 14106 u 3Olll v1 "Cn. nvcr onurrHe

V1nt1uja",6p' 18/19)

yceojenra nraHcKt4 AoKyMeHr - finan reHepanHe peryflaqfije Hacerba Vlnlnja (,,Ca. nucr onurilHa
Cpeua" 6poj 14106 n 30llt n "Crr. nytcr onlul4ne Vlul1uja",6p. 18/19), KoHcraroBaHo je 4a ce npeAMerHa
napUena Opo; ZSSO K.O. l4nbraja Hara3r y rpaHilqaMa rpafeeuncxor no4pyvja Hacerba l(a\uja, y 6nory 6poj 16

yet4Aor'4

xojr je

y

HaMeFbeH MeuoBt4ToM

I

nopoAhqHoM craHoBaFby.

y Aeay 6noxa ys ynnqy Hoeoca4cry Ao3BorbaBa ce rcrpaAFba o6jerara

BruJenopoAl4t{Hor craHoBaFba, AoK ce y

yHyrpauFbocril 6noxosa 3aApxaBa nopoAl4LlHo craHoBarbe.

y

orerpy 6noroea Hana3e ce eABnAeHrnpaHA

cnoMeHnqt4

lrynrype (o6jerrr rpafancxe apxrarerrype). 3a

eBuAeHThpaHa HenoKperHa KynrypHa go6pa npilMeFbrBaril npaBilna o 3aurltrl4 HenoKperHrlx KynrypHilx Ao6apa
rc oBor Ilnaxa.

Aane ypebeu,e epurhe ce npeMa oaroaapajyhru oApe46aua oBor l-lnana.

Karacrapcra napqena 7950 K.O. Vln\via Hana3h ce y 3oHH MerxoBl'lror craHoBaFba.

rcrpaAFbra f'Cnpx6enh macHilK Peny6nnre Cp6rje" 6p.72109,81109
- OAnyra yC, 50/13 - OAnyxa yC, 9BlL3.- O4nyxa yC, t32lt4,
421t3
L4S1fi, tiZlt1, 3Ut9 n 37l2}lg) 4eQrxrcaHo je ga rpafieauucxa naplela jecre aeo rpafeerHcKor 3eMrbl4Lrra,
ca nprcrynou jaanoj cao6pahajxoj noBpur4Hr, roja je uarpafena hflil nraHoM npegerfena 3a rcrpaAby.

l-lpeua vnany 2. 3arona o nnaHilpaFby
yC, 24ltL,
ilcnpaBKa, Oqlrc

t4

_

tltltZ,

Ycroer,r sa o6paaoeare rpa[eBuHcKe napqene:

3a rarpa4rey eiluenopoailqHoicrata6eHo-nocnoeHor o6jef:ra, y 3aBrcHocrl4 oA Bpcre/
rpafeerncxe napqene cY cne4ehr:
luilphHa
- 3a cno6o4Hocrojehn sl4uenopoAl4tlHll crau6eHn lrnr crau6eHo-nocjloBHt4 O6jeXar MilHhMaAHa

-

napuene je 20,0 m,
3a cBe Bpcre ,rr"nopoar.{Hhx craM6exnx o6jerara rpafeerHcKa napqena
m2.

hn*opuaquja o noxaquiu

ycnoBl,l sa o6pasoearue

je urnruanne noepurne

600,0

Ogeruerse 3a yp6aHu3aM, KoMyHanHo-craM6eHe nocnoBe

On[JTt4HA t4HTtr1/JA

14

3auJTHTy XT4BOTHe CpeAt4He

3a nsrpagrey craM6eHor, craM6eHo-nocfloBHor o6ieKra noooal4qHor rilna, y 3aBmcHoctt4 oA Bpcre, ycrloBil
o6pa3oBalbe rpa|eBuHcKe napqeae cy cneAehr:
3a cflo6oAHocrojehr crau6enn vnv c-ran6eHo-nocnoBH[ o6jeKar MHHhMarHa urpnHa napqene

-

Ml4Hl4MaflHa

-

3a

nOBpUlrHa napllene je 300,0

lsojHr crau6eHu rnr

m2,

crana6eno-nocnoBHr4 o6jexar MrfiilManHa

je 500,0 m212x275,0 mz),
3a crau6enm unu crau6eno-nocnoBHt4 o6jerar y npeKrlHyroM
Mr,rHrManHa noBpurilHa napqene je275,0 m2.

je

3oma

ueuoerre craM6eHe x3rpague

Hr43y Mt4HhManHa ull,tptaHa

-

10,0 m,

uilprHa napqene je 16,0 m (2 x 8,0 m),

Mr4HuMarHa noBprxhHa napqene

-

3a

npaBxna

napqene

je

12,0 m,

rpa[era

Bpcra x HaMeHa o6jexara

craHoBaFba Ao3BorbeHa je rasrpa4rua rnaBHor o6jerra: BluenopoAu'rHor
o6jerra, nopoflt4tlHor o6jexra, crarq6eHo-nocrloBHor
crau6eHo-nocroBHor
Bhtrenopo4t4L{Hor
o6jerra,
o6jerra nopoAr4qHor rnna v nouohHor o6jercra ys crau6eHr o6jerar: rapaxa N orpaAa. Y gaahcHoqril oA
BenyqilHe napllene, y oKBt4py oBe 3oHe, Ao3BoJbeHa je rsrpa4rsa h nocrtoBHor o6jerra. ilocroene
il3 AoMeHa rproBmHe Ha Maro/ yrocrrrerbcrBa yc/llDKHe
AenarHocrt4 roje ce Mory Ao3Bonnrn
AenarHocl4, rj. one flenarHocl4 rcoje ceojru paAoM He yrpoxaBajy nprtuapuy Synrqrjy 3oHe - craHoBaFbe.
Y oxerpy rnaBHor o6jerra neo nph3eMrba vnv qena npil3eMHa eraxa Moxe Aa ce HaMeHh 3a nocnoBHl4
npocrop ca nocnoBaFbeu xoje ceojou genarxouhy uehe yrposrril npilMapHy $yHxUrjY - cranoaarue. fleo
o6jerra xojr ce Haueruyje 3a nocnoBHe HaMeHe He Moxe npehr rpehrny 6pyro noapu.lhHe rnaBHor o6jerra.

- Y orarpy 3oHe MeuoBt4ror

il

ol

-

r crau6eno-nocnoBHor o6jerra nopoAr4trHor
crau6ene jeANstlqe.

Y orerpy crau6eHor
MaKcrMaaHo

4

rrna

Moxe ce Ao3Bonrril

il3rpaAFba

Ha rpafeerncxoj napqenr Ao3BorbeHa je r4srpagFba caMo jeAHor maBHor cram6eHor o6jerra, jeAnor
nouohHor o6jexra il aKo ro yclloBt4 napllene 4oaeoruaeajy je4nor nocroBHor o6jerra.
y orarpy oBe sone nnje Ao3BorbeHa rcrpaAFba: npo[3BoAHr4x o6jerara, eKoHoMcKt4x o6jexara r nouohnnx
o6jerara y3 eKoHoMcKe o6jerre.
Taxofe, urje 4oseorueHa H3rpa4Fba nocnoBHor o6jerra, aKo Ha rpafeararcxoj napqenil He nocrojr
crau6enr o6jexar, oAHocHo/ aKo HHcy ge$rHucaHr ycnoBil 3a il3rpaAFby srau6exor o6jerra.

-

Haueua: suwenoooauquo crauoaarbe v 6noxy 16
Aeneu usrpafieuocru: uax. 50o/o
l,lugerc ucropuutheuoou: uax. 116
Cnparnocr o6jexra: uax. l7+3+l7x
(npnseune + rph eraxe + norxpoane)
hllu Max. l7+4 (npusenme + qerhpt4 eraxe).

Hauena: nopoauqno ctauoaabe y 6noxv 16

Aeneu usrpafieuocru: nax. 40o/o
lrlugerc ucxopuwheuocru: uax. 1,2
Cnparnocr o6jexra: uax. l7+1+l7x
(npuseume + jegua erilKa + noncpoene).
Bncnna crau6eHor

rnr

nopoAr4qHor He Moxe

crau6euo-nocnoBHor o6jerra

6utu euwa o4 12,0

YxynHa BVcuHa BiluenopoAl4qHor

m.

aKo He nocroje cMerFbe reoMexaHilqKe

craN{6eHo-

r

llonoxaj o6jerara Ha napqenrl
A) 3a arruenopolxqHe o6jexre
Pacrojarue rpafeauxcxe nunuje oA perynaqroxe nrHuje sa cflo6oAFrocrojehe BluenopoAl,lqne ctau6ene nnr
crau6eno-nocnoBHe o6jeKre je uunruanno 3,0 m, a MaKc[ManHo 5,0.m.
l-lpeAruou $acaAon o6jerar ce Mopa nocraBul4 na rpafeerxcry nrxrjy.
Pacrojarue ocHoBHor ra6aprra (6ea rcnaAa) erurenopoAnquor crau6eHo-nocrloBHor o6jema h rpaHilqe cyceflHe
rpafeeuncre napqene je:

-

3a cno6oAxocrojehu

o6jexarje uunruanno 2,5 m.

KoA hsAaeaFba ycnoBa 3a peKoHcrpyKqt4jy ea rarpafene o6jerre vraje je pacrojarue oA rpaDeeuHcKe napqeae
Mapbe oA BpeAHocn4 Aarlax y oaou flnaxy He Mory ce Ha cyceAHhM crpaHaMa nnaHupar[ orBopl4 craNa6exhx

npocroprja.
E) 3a o6jexre nopoattqHor rrna
c,au6eno-nocnoBHe o6jerre nopo4l,rr{Hor

n4na cBrx Bpcra rpafeerncxa nnnuia ce noKnana ca
nprceuroj eraxr nnaH[pa h rapaxa. Y rou cnyvajy pacrojarse
rpafeenncre nnnuje oA perynauhoxe nrnnje je 5,0 m.

3a

perynaq[oHou nnxujom ocrM aKo ce

y
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3aluTlrTy xr4BoTHe cpeAuHe

IlpeAruou Saca4ou o6jerar ce Mopa nocraBill4 na rpafeerncKy nvHrjy.

O6jexar ce Ha napqenn rpaAt4 ys rpaHilLly napqene nperexHo ceBepHe (oAnocno sanaAHe) oprajenraqrje.
lzlsrpa4rua o6jerra Ha napqen[ Moxe ce Ao3Bonrril no4 cneAehrM ycnoB[Ma:
- ocHoBHn ra6apw cflo6oAHocrojeher craNa6eHo-nocnoBHor o6jerra ca ilcnaArMa Moxe Aa ce Ao3Bonr Ha
Mr4Hr4MaflHo 1,0 m o4 rpaHnqe napqene nperexHo ceBepHe (oAxocno sanaAne) oprjerraqrje, oAHocHo Ha
Mr4HilMa.nHo 3,0 m nperexHo jprne (oAnocxo rcroune) oprjenrarlr,rje.

Me[yco6na ylarbeHocr o6jerara
Mefyco6na yAalbeHocr nnaHhpaHilx eNuenopoflr.{Fr4x craNa6eHilx ilnI craM6eHo-nocnoaHilx o6jexara je:
- uefyco6Ha yAa/beHocr rsmefy cno6o4nocrojehrx o6jerara je unnruanno 5,0 m, a o6jerara y npeKhHfroM
nneyje MrHHMaflHo 4,0 u rj. MilHr4MarHo nonoBilHa BncAHe Brtrer o6jerra,
- 3a rsrpafene o6jerre xojr cy uefyco6no yAaJbeHr uarue oA 3,0 m nph rcAaBaFby ycnoBa 3a
peKoHcrpyKqrjy xe Mory ce Ha cyceAHhM crpaHaMa npegenfiatu orBopr,i crau6enux npoc, oprja,
- yAarbeHocr Br4uJenopoAr4r{Hor crau6enor unu crau6eno-nocnoBHor o6jerra oA Apyror o6jerra 6rno roje
rcrpaAFbe je nona BhcilHe Br4uJer o6jerra, a MlaHhMaflHo 4,0 m. Mefyco6na yAarbeHocr Moxe Aa ce cMaFbh
Ha qerBprr4Hy Br4cuHe Bhuer o6jerra c rhM Aa ce Ha cyceAHilM crpaHaMa He Mory npegauflarr orBopr4
crau6exux npocroprja il Aa ra uefyco6na yAalbeHocr nrje uarua oA 4,0 m.
Mefyco6na yAarbeHocr nnaHtapaHrx sra]'46exrx unil craM6eHo-nocnoeHilx o6ierara noDoailqaor rhna je:
- ue[yco6Ha y4albeHocr rsuefy cno6onnocrojehrx, 4aojnrx o6jerara r o6jerara y npeKrHyrou nrsy je
Mt4HilManHo 4,0 m, oAHocHo nofloBilHa BltcrHe BiluJer o6jerra,
- yAarbeHocr cral46eHor unu cray6eHo-nocnoBHor o6jelra oA o6jerra necrau6ene HaMeHe je urnuuanuo 4,0
m, oAHocHo, Moxe ce cMaFbrril y4arbeHocr Ha L{erBpl4Hy Bl4chHe BiluJer o6jema aro o6jerar na
HacnpaMHhM 6oqnru $aca4aua He caApxe orBope na npocroprjaMa 3a craHoBaFbe,

-

3a rsrpafene o6jelre

rojr ry

laefyco6no yAarbeHil uarue

peKoHcrpyKqujy ne Mory ce Ha cyceAHNM crpaHaMa

npe4erfarr

oA 3,0 m npn rcAaBaby ycnoBa

3a

orBopr4 crau6enrx npocroprja.

Ycrosr 3a r€rpa4rby flpyrrx o6jerara na ucroj rpa[eenrcroj napr;enr
- Ha rpafearncroj napqenil y 3oHr4 MeuJoBr4ror craHoBarba Ao3BorbeHa je rasrpa4rua nomohnor o6jerra ys
crau6enu o6jexar - rapaxa, orpaAa I eBeHryanHo nocnoBHor o6jerra, aKo ycnoBn Ha napqenr ro

-

-

Aoseorbaaajy.

Ha rpafeeuncxoj napqenx nauersenoj lr'3rpafit,u Br4uJenopoAr4qHor crala6eHor unu craM6exo-nocrroBHor
o6jema uopajy ce o6ee6eArrt4 ycnoBr 3a rcrpaAFby nouohnor o6jema - rapaxa ca o6es6efrBaFbeM
Mr4HilMaflHo rapaxHrx uecta llZ 6poja y oAHosy na 6poj craHoBa nnaHilpaHtax y rnaBHoM o6jerry. Ycnoah
3a rcrpa4hby nouohxor o6jexra - rapaxa xe uopajy ga ce o6es6eAe aKo ce y oKBrrpy cyrepeHcKe ilnh
nprceMHe eraxe maBHor o6jexra o6es6efyje npocroprja 3a rapaxnpaFbe Bo3l4ra MrHhMa.nHo Ll2 6poja y
oAHocy na 6poj nnaHilpaHrx craHoBa;
rcrpa4Fba nocnoBHor o6jerra na rpafeexncroj napqenr naueruenoj rcrpa4Fbh Br4uJenopo4r4..rHor crar.46eHor
ilnil craM6eHo-nocnoBHor o6jexra ce Moxe Aosaonvru aKo cy o6es6efenu npocropHr4 ycnoBh HaBeAeHI4 y
npeflxoAHr4M cTaBKaMa y3 carnacHocT BflacHfiKa craHoBa, oAHocHo nocfloBHor npocropa y oKBhpy rnaBHor
o6jercra;
Ha rpafeerxcroj napqen[ uaueruenoj n3paryt,v craM6eHor

rnr crau6eno-noc.noBHor o6jeca nopoAhqHor
je [3rpaArba nouohnor o6jerra - rapaxa 3a rapaxilpaFbe nfrHhLrKor Bo3una I nocnoBHor
o6jelra aKo ycnoBr Ha napqenil ro ouoryhaeajy rao h rcrpaAH,a orpa4e;
nouohnr o6jexar - rapaxa ce rpa4h Ha MrHhMarno 4,0 m oA rnaBHor o6jelra r Ha MilHr4Manno 0,5 m o4
rpaHrqe napqene y3 ycnoB Aa ce o6jexar rpaAh y3 rpaHilqy napllene nperexHo ceBepHe (o4nocno

Tilna Ao3Borbena

eanaAHe) opnjenraurje;

-

y oKBr4py o6jerra rapaxe Mory ce nnaHilpartl r npocroprje 3a ocraBy;
nomohnr o6jerar - rapaxa je uarcruanHe cnparHocrr Il (npraeurue), O6aeeena je rarpaAFba Kocor KpoBa

narr6a

OAeoflFba armocQepcrux naAaBilHa Mopa

je y saeucnocn4 oA narr6a

KpoBHe xoxctpyxtlrje.
ce peuhn4 y oKBr4py rpafeerncxe napqene na rojoj ce rpaAil

KpoBHe roncrpyrr-1uje MaKc 350. Kpoanra noKpilBaq

o6jerar;

-

r43 oBor flnana, c n4M Aa
npeAFboM
o6jexar
aa
QacaAou ne uopa 6rrr

rcrpaAlba nocaoBHor o6jema Moxe ce Ao3BonilTr aKo ce Mory ilcnyHhrt ycnoat4

je

uarcruanHa cnparHocr o6jerra

11 (nprseurue)

r

nocraBJbeH na rpalearncrcy nnnujy;
je rasrpa4Fba Kocor rpoea narr6a KpoBHe roncrpyxrlraje MaKc 350. Kpoenr norpneav je y
3aBhcHocn4 oA narn6a KpoBHe xoncrpyxqrje. OAeoAFba aruoc$epcx[x na4aBrHa Mopa ce ?euttrr y oKBt4py

o6aeesHa

rpafearncre napqene na rojoj ce rpalil o6jerar.

-

Orpa4e Ha perynaqronoj nnnuju vory 6nru rpaHcnapeHrle vnv xou6Nnaquja 3r4aHe il rpaHcnapeHrHe
orpaAe, c rt4M Aa yKynHa BrcilHa orpaAe oA Kore rporoapa He cMe npehr BVcttHy o4 h=1,4 m.
hn$opuaquja

o

noxaquju

OAerueue sa yp6anrasau, KoMyHanHo-craM6exe nocnoee

ONUTilHA 14Hb14JA

u 3auJTHTy )KHBOTHe

m' a KoA KoM6rnaquje

SVAaHt1

Bt4CrHe MaKcuMaflHO 0'2
TpaxCnapeHTHa OrpaAa Ce nOCTaBrba Ha noA314A
m'
0,9
oA
Bl4crHe
14hil
AO
Aeo orpaAe Moxe
BaH perynaq]4oHe nuHuje'
Kanr,lje Ha peryaaqu oaai nnwju ce He Mory orBapar[
Kore rporoapa 360r nperneAHocrr pacKpcHl4qe'
Bt*c*HaorpaAe ,u yir, ,u rqoxe 6rrra Bhu1a oA 0,9 m o4

-

Orpa4a, cry6oBt4

Eoqne crpaHe

oip.i"

14

Kanuje Mop-aiy 6utn aa rpabeBrHcKoj napqenr roja ce orpaDyje'
orpafloM'
rpafeerancre napuene Mory ce orpaD]4Barh xl4BoM 3eneHoM
ilnil 3UAaHoM orpaAoM AO B]'lCilHe MaKcuMaIHO 1,8 m'

"'ria[;u -puri

TpaHcnapeHTHOM OrpaAoM

Bo3rra
O6ea6e[naabe npxcryna napqertrr r npocropa 3a napKnpa]be
Ko'lcKo-neujaqKl4 np[na3 u[pl4He
o6eg6eAhru
ce
Mopa
napqeny
y
rpafeerncry
- oxerapy oBe 3oHe aa ceary
3,0 m.

-

3a

napKupaFbe B93t4fla

3a

COnCTBeHe noTpe6e

y

oKBl4py rpafeernCre napqefle HaMeFbeHe rcrpa4rbu

npocrop 3a napKl4pa|6e

o6es6eAilrfi napKilHr
BruenopoAmqnor crau6eHo-nocfloBHor o6jer,ra MOpa ce
jeAno
Mecro'
napKilHr
Bo3t4ra no npaBilny -jeAan crax
r ctau6eno-nocnoBHor o6jexra
3a napKrpaFbe BO3l4Ia 3a concTBeHe norpe6e BnacHy|tl]4 Ctau6enorh ro
no npaBuny urnruanno ie4no
napqene
nopoA[qHor lana o6es6efyjy npocrop y oKBl4py rpaleauncre
jeAHO eogrno 6yae cMeureHo y rapaxu'
napKHHr Mecro Ha je4ar crax, c r14M Aa HajMabe

-

3aurrra cyceflHxx o6jerara

Buue oA 1,2 m u ro Ha Aeny o6jerra BrueM oA
lAcnaAnxa o6jerry He Mory nperla3ilrl4 rpaleerncxy t.tunujy
m oH4a ce oHa nocraB'ba na rpafearncry
1,2
oA
2,5 m. Aro je xopt43oHraflHa npojerurajJ-irn"a, eena
nnaujY.

-

nuavtly (pavyHajyhu oA ocHoBHor

npehr rpafearHcxy
f-pafearaHcKil ereMeHrr Ha H[Boy nprceMrba uory
r
rcnaAa)
npojexrlrje
auOiprt o6jer.ra Ao xopl43oHranHe
A
y 3oH14 nprceMHe eTaxe Ma$e oA 12'0
HaACTpeUH[qe
KoH3OnHe
TpaHcnapeHrHe 6paeapcre

ro:

o

o
o
-

uvlpvtHrl o6jerrra ca Buct'1HoM u3nag2,5 v,
MaFbe oA 1,0 M oA cnoJbHe uB[ue
nflarHeHe HaAcrpeuJHr4qe ca MacuBHoM 6paaapcrona roncrpyrqrajoM

Tporoapa Ha Bilcl4HY uznag2,5u,
KOH3OnHe peKnaMe MaFbe oA !,2 t'ti na

npBor

o

o

.
o

o

o
-

ilSHaA 2'5M'

au

ro:

anu yKynHa noBptuuHa rpafeerHcrrx
Ha aeny o6jerrra npeMa npeArbeM ABopt4ury MaFbe oA 1,2 M,
efleMeHara He Moxe npehra 50o/o }/al4HHe @acaae m3HaA nprceM'ba'
(o4nocno aanagre) opujerraqrje MaFbe
Ha aeny o6jer6ra npeMa 6oqnou ABopl4ury nperexHo ceBepHe
npehra 30o/o 6oque OacaAe ]asHaA
Moxe
He
ereMeHara
oA 0,6 M, anvyKynHa noBpulrHa rpafeauncxrx
uarue oA

XlXlTi.*JeKra npeMa 6oqsou ABopr4ury nperexHo jpxne (oanocHo ,croqHe) . oprajenraurie ileHaA
30o/o 6oqne SacaAe
0,9 M, un, V*VnrI no"prrru rpaleerncrrx ereMeHara He Moxe npehra
npil3eMrba,

rrrrrrria cyceAHL
^ nquuje
^,tansa
pacrojarca oA crpaxFbe
Ha 4eny o6jeroa npeMa 3aAFbeM ABopl4uJry (najuaruer
He
efleMeHara
rpafeauncrrx
yKynHa
noBptxhHa
rpaSeerancxe nupq"ri" oA 5,0 l,1) uarse oAL,2Mt an4
uoxe npehr 30o/o crpaxrue oacaAe rcHaA nprceM'/ba'

uory npehr rpafeerncry (oAxocno
l-pafeerHcKh ereMeHrr ]4cnoA KOre rporoapa - noApyMcKe eraxe
xopl43oHranne npojexquje ucnaga u
o6jerra
ra6aprra
Ao
perynaquoHy nuiuifi pavynajyhra oA ocHoBHor
TOI

-

BACIAHVI

yna3He HaACTpeUHilqe 6ea Cry6Oea' Ha HrBoy
IpafeeraHcKr erIeMeHTu Kao epKepr, AoKCar[, 6anxonr,
r'pub."rr.*y nwujy (pavyxaiyhr oA ocHoBHor ra6aprra o6jema po
cnpara ,ow

"p"Ov
xopl43oHranHe npojeruraje ucnaga) u

-

nOBptll[He Tporoapa' a
reMerba n noApyMCKl4 3vlAoBA MaFbe oA 0,15 t'l AO Ay6rHe OA2,6 M UcnOA
t4cnoA re ay6rane uarue o4 0,5 u,
Ma$e og 1'0 t'1.
uJaxTOBr,l noApyMcKr4x npocropraja Ao Ht4BOa KoTe rporoapa

CTOne

o6jerra aro je rpafeerncra nuauja
oraopene cnorbHe creneHuqe Mory ce nofiaBlbaru Ha npeAlbt4 Aeo
caenafajy Bucvl!{y oA 0'9 u'
re
creneHrLle
yByqeHa y oAHocy Ha perynaql4oxy nranr/,|jy sa 5,0 M 14 aKo
o6jexra'
y
ra6aprr
ynaee
ocHoBHl4
Crenenuue roie iaenafyjy Bt4cl4Hy erag.ry on 0,9 u
u
npoaa3
Apyre
Synxquje ABopl4tura'
oMerarr
ce
cMe
oA o,O M He
ilsrpa,rbo, rr"nlrru i'io r
ocyHqaFbe ApyroM
^"
"
3aKnaFbaril
Axpel(rHo
Moxe
He
o6jexar
Bruecnparnn cno6oAnocrojehra cta,qbexr

Brue oA noroBhHe rpajarua ArpeKrHor ocyHqaFba'
r noc'loBH[M nlpocroprajaua na 6oqnuu
oreaparre oTBopa Ha npocropujaMa 3a cTaHoBahbe Kao u arerberMa
je ruefyco6au paeuar raeuefy o6jerara (yxynno ca ucnaArMa) jeanar
SacaAaua Moxe ce Ao3Bonxrr-axo
je orBapa]be orBopa Ha
hn[ eehr oa +,0 la.-nxo je ueDyco6nra paeuar og 3,0 u 4O 4,0 M AO3BO',beHO

o6jer<ry

-

u
ronni
no ruenoj
u nn
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u 3aujrr4ry xt4BoTHe cpeAuHe

npocroprjaMa HecraM6eHe HaMeHe y3 ycnoB Aa AoFba Kora Ha Kojy ge ocraB/ba orBop 6yAe jeAnaxa xnr

-

Bhrxa oA 1/B M.
l4erpa4FboM KpoBa He cMe ce Hapyulrrh Ba3Ayr.lHa nuanja cyceAHe napqene, a oABoAFba arMocQepcKl4x
naAaBilHa ca KpoBHt4x noBptxhHa Mopa ce peuJrl4 y oKBr4py rpabeBhHcKe napqeae Ha Kojoj ce rpaAr

o6jerar.

ApxrrexroHcKo, oEHocHo ecrercro o6a [xosa rre noje4nH rtx eneuenara o6jexra
- Oaca4e o6jexara uory 6rrr ManrephcaHe y 6oin no xerbr vtBecrvlropa vn4 oA QacaAne oneKe/

-

nphpoAHor ilrh BeurraqKor KaMeHa, HTA.
O6aeesHa je hspaAa Kocor KpoBa ca Harr6ou KpoBHe roHcrpyxqraje oA 20-350. Kpoeur noKpilBaL{ y
3aBilcHocn4 oA narr6a KpoBHe xoncrpyxqrje,
Bucuna HaA3hrKa crau6ene norKpoBHe eraxe il3Hoo,r najarue 1,6 r'r pauynajyhr o4 Kore no4a norKpoBHe
eraxe Ao raqKe npefloMa KpoBHe BVcnHe, a ogpe|yje ce npeMa KoHKperHoM cnyvajy,
6ojaua Mopa ce rexhl4 Ka ycnocraBrbaby
Apxrremoncxmlq o6nrLlilMa, ynorpe6renru mareprjanNua
qenrHe
je4rncreene ecrercKt4 BrmyenHe
y oKBhpy rpafeerrcre napqene.

r

Ycroer
O6Hoea

-

aa o6xoay r pexoHcrpyKqrjy o6jexara
il peKoHcrpyxrlnja nocrojehrx o6jexara Moxe ce Ao3Bonrril

noA cneAehuu ycnoarua:

3aMeHa nocrojeher o6jer,ra HoBl4M o6jercrom Moxe ce Ao3BonlTil y oKBl4py yc,toBa AarHx oBl4M flnanou,

peKoHcrpyrrlraja nocrojehrx o6jexara Moxe ce Ao3Bonrrta aKo ce reaoferueu paAoBa xa o6jerry nehe
HapyuJr4Tr4 ycaoBil Aarta oBt4M flnanou,
aKo rpafeenncra napqena caojou nsrpafenouhy ne sa4oeorbaBa ycfloBe 13 oBor flnana pexoncrpyrqrjou
ce He Moxe Ao3Bont4rt4 AorpaAFba nocrojeher o6jexra,
aAanraqraja nocrojehrx o6jexara ce Moxe Ao3Bontarlr y oKBhpy HaMeHa Aarilx oBl4M [lnanou.

Ycroa[ 3aurnre x(]tBorHe cpefl[He, TexHuqKe, xurrjeucrer 3aturltre oA noxapa, 6ea6e4xocHe ]l
Apyre ycrroBe

l-lpr,r npojerroBaFby ra rpaferuy o6aeesHo je nprgpxaaaril ce 3axona o 3aulrl4rh oA noxapa vcBt4x Apyrhx
nponhca 14 3aKoHa rojra perynrar"uy KoHKperHy o6nacr.
l4srpaAFba o6jexara, oAHocHo reeoferue paAoBa Moxe ce Bprur4rr noA ycnoBoM Aa ce He h3a3oBy rpajua
oureherua, earafrearue vnv Ha Apyrr HaqhH AerpaAilpaFbe xfiBorHe cpe4uHe. 3aurnra xhBorHe cpeAhHe
o6p<eara uepe xojrua he ce gau:rrrhrv BoAat Ba3Ayx h 3eMrbt4ure oA Aerpa4aqrje'
Ha ceaxoj rpabeeilHcroj napqenh Mopa ce o6es6eghrh 6eronrpanr npocrop 3a nocraBlbarue xonrejnepa
(xan1a) 3a KoMyHanHH ornaA. floqnparse 6eronrpauor npocropa sa xoHrejnepe Ha napqenh Mopa na 6yae
TaKo Aa ce ouoryhr naK npilqryn HapnexHe KoMyHanHe clpx6e,
OAeobehbe Qercannrx BoAa pelxrrr 3arBopeHhM KaHanh3allvo+vlt ct4creMoM xojr he ce npilKJbyt{vtrn Ha
Hace;bcKy KaHanrcallroHy Mpexy. Kao npenasHo peuJeFbe, Ao h3rpaAFbe Hace/bcKe KaHanil3aqiloHe Mpexe/

BoAoHenponycHr4x cenrhurrx jaua roje na napqenil rpe6a noquparu
rpaHhlle napllefle.
Ha caaxoj rpafeerancxoj napqenu Mopa ce o6es6eArrn MilHfiManHo 30o/o o3eneFbeHnx noBpulhHa.
Car,r o6jerrr ruopajy 6wu utrpalleHr (percoHcrpyracanra) y cuaAy ca gaxehhla 3arosrua r [lpaelarFil4llilr,4a
xojy perynrauy KoHKperny o6nacr. Ilpra npojerroBaFby u rsaoferuy paAoBa Ha o6jerrrua nMarv y BtAAy
cneqrsrvnocr Oyr-rxrlr,roHarHe HaMeHe o6jerra (npocropa) ca craHoBt4tllra ropruheba/ oApxaBaFba,
oAHocHo o6es6efrearua caHhrapHo-xrrrjencrrx ycnoBa.
l4s6oporu uareprjana BoAVru paqyHa o rsrxoaoj ornopHocl4 ca acneKTa rexHilqKe H nporhBnoxapHe
3a[u14Te. l'1pr npojerroBar-by h tlritpaAtbvi Br4[uenopoAt4qHrx crau6enrx o6jexara uopajy ce o6es6e4rrr
ycnoBil 3a crrypHy eeaxyar-1ujy tby1n y cnyvajy noxapa u ype\aju H cpeAcrBa 3a raueFbe noxapa'
BruenopogNqnu crau6enr o6jerrN, nocnoBHr4 o6jerrr (o4Hocuo nocnoBHl4 npocropr) HaMeFbeHil jaenou
xoprauheruy Kao il npfina3v Ao vlcrvlx ruopajy 6rarra ypafenh y cuaAy ca [lpaernnilKoM o ycnoBilMa 3a
nnaHrpaFbe r npojerroaarue o6jexara y Be3r4 ca HecMeraHr4M KperaFbeM Aeqe, crapv\ xeHAhKenhpa{Vx u
Ao3BorbeHa

je rsrpa4rua 6eroHcxrx

MilHHManHo 3,0 pr oA

o6jerara

t4

vHBanvAHVX nnqa.

Y cxraAy ca ycnoBhMa HaAnexHilx ilMaolla

jaaurx oeaauheFba.

o eHeprercKoj eQlrracrrocrx 3rpaAa ("Clyx6eHr
19.8'2011') rojrau ce 6lrxe nponraryjy eHeprercKa csojcrea il HaqilH
ra nocrojehe
rcpaqyHaBahba ronnorHl4x caojcraaa o6jexara Br4coKorpa4Fbe, Kao h eHeprercKh 3axreBil 3a HoBe
l-lpra npojer,roBaFby npilMet$vBarv oApe46e flpaernHnxa

rflacHilK PC", 6p. 6U2Oll oA
o6jerre.

l4uQopmaquja o noxaquj u

ONUTL'IHA I4Hb14JA

javrne 70 MCS (Cereuonoura
Koxcrpyrqnjy o6jerra nprnaroAurr ocqrnaqujaMa r3a3BaHxM_3eMjborpecou
Cp6rje)'
3aBoA
Kapra 3a noBparH[ neptloA oA 50 ro4uua, Cer3uonouJKr
paAr sauJr,,re oA uoryher 3eMrborpeca norpe6Ho je, xo4 rcrpaAbe HoBt4x 14 peKoHcrpyKqraie nocrojehrx
r rpaAFby o6jexara Ha cer3M[qKhM
o6jerara, crpora npuMeHa eaxehux 3aKoHcKl4X npont4ca sa npoierroBaFbe
noApyqjrNaa.

OnrOeapajyhru o4peg6aua [lnaxa reHepanHe perynaurje Hacerba
flarue ypeferse y 6nory 16 epu:rahe ce npeMa

tlalnja.
Hilxer peAa/ 3a
roje nrje npe4erfena 4eraruna yp6anrcrilr{Ka pa3paAa Kpo3 l€paAy nnaHoBa
je napa4a Yp6anucrnurnx npojerata
l3rpagby o6jexara Bruenopo[taqHor craHoBaba o6aeesga
rpaferua, Mepe 3auJrl4re, ycnoBr nprK'byqeFba Ha
,i ,rip"i*yf a roirar.la he ce 6nraxe 4eQrnncaru npaBl4aapeuelba
y nocrojehe oKp)D(eFbe'
nrspacrpyrrypy, Kao vycnoBvtyKnanalba apxilreKroHcKor

y

6noroerNaa sa

yeu,or, y IeHepanHu yp6anncrruru nnaH l4nfraje rojr je crynu:rrna onurrHe lfia\wja AoHena 1980' roArue
je ga ce KaracrapcKa napqena 7950 K'O' Vlnlnja Hanasnna y
f,,Ci. nu& onurruHa Cpeua" 6poj- UBl), frepb6Ho
je 6una y rpafeenncKoM noApyvjy npe
rpaHhqaMa rpafearncxor noAptqja Hacerba Vtaflnja, oAHocHo Aa
L5.7.7992. roarHe,

norpe6ne 3a rcpaAy
floxarlrjcrr ycnoBr caApxe cae yp6anrcrilqKe, rexHrqKe r Apyre ycfloBe h noAarKe
y
ca oBilM 3aKoHoM H
cKnaay
rsaoferue,
sa
npojerra
r
npojer.ra sa rpiiearancKy AGBony
ranejnoi npojerra,

rcAaJy ce 3a KaracrapcKy napqeny

roja ncnyruaBa ycnoBe sa rpaleerncKy napqeny'

KaracrapcKl4x napuena, ys o6aaesy HHBecruropa Aa npe
y
ca oBhM 3aKOHOM'
rcAaBalba ynorpe6ne Ao3Bone rcBpl11il cnajarue ThX napqena cKnaAy
peuleFbe
6ynyher o6jercra, oAHocHo Aena
yg saxree 3a rcAaBarbe noraqrjcxilx ycfloBa noAHoo4 ce ll4ejHo
rojuu ce 6nuxe ype|yje
o6jerra (crnqa, Llprex, rpaQravrra nphKa3 v a1.), taspafeno y cKnaAy ca npaBrnHilrom

floraqrjcxr ycno}V ce Mory vs+a:jv il 3a Bilue

caApx[Ha rexHuqKe Aoxyuexraqnje.

florcaurjcrru ycnoBilMa Moxe ce npeABhAeril

r

Qasna, oAHocHo eranHa rcrpaAFba.

HaqenHrula

Ahnr. ilHx. cao6. [oLueH Trjana

hnQopuaquja o noxaquiu
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APXUIPOJEKT IIH
Ilerpa .(panmun a 6p. lll9
22320 LIU[uja

Cxo,qno Bauleru 3axreBy

6poj 3053 oqt 02.10.2020.

H3AajeMo Baru

:

TEXHI4L{KE YCNOBE

y

Ll4rby r43pafle Yp6anracrhL{Kor npojeKTa H TexHhqKe AoKyMeHTaqmje 3a H3rpa,qhby
craM6eHor o$jexra Brluenopo,qrqHor craHoBaFba Ha K.n.7950 K.O.t4nflrja, cxoAHo
npilnolKeHoM cilryalluoHoM nnaHy.

['lpegrvrerra KaracrapcKa napLlena ce Hafla3u

y Eeny 6noxa 6p.38 (ynuqa

Hoeocagcxa 6p. 38) Hace.rba Vln\nia.

['lnanrpanI craMOeHH o6jeKar BhruenopoA],rqHor craHoBaba je cnparHocrl,l [l+4 ca
35 crana6eHhx jerqrHVqa v HcrH no MeTogoflotvljv cna4a y rpynHe nprKrbyqKe.

3a Hoeo h3rpaheHu craM6eH[ o6jerar norpe6Ho je rarpapn-rn HoBvl npuKn yqHfi
racHil BoE AVM 32 MM, y KBanHTery nE 100 cep C5, ca ynmqHor racHor BoAa y
ynvL$ Hoaocagcra, EhM 4OMM, cep C5 noMohy ceAflacror eneKTpoQysnjcfor

KoMaAa AhM 40u32tr,ttr,t, eneKTpo Qyarjcre cnojHuqe NAM 32 MM, npena3Hor KoMaAa
nE/L{ NM 32l33,7ruru cBe y KBanrrery nE 100, racne noflrerrlleHcKe qeBH AHM
32ruu, cep C5 y KBanhTery nE 100, ealsbyr{Ho ca racHoM KyrnacToM cnaBilHoM
4H25, Hn16 ca qenoM.
MaKcrMaflHor Kanaqhrera 50 m3/h, yna3Hor
Perynaquo'la racHa craHuqa

je

npuir4cKa 1,3-2,3 6ap r,t h3na3Hor npilTr4cKa 0,0226ap, ca yrpa[eHhM EBocreneHrM
perynaropoM nporoKa KanallHTera 50 m3/h nprapo,qHor raca.

PegyxqraoHa racHa craHrr-la ce nocraBrba Ha cnorbHh 3t4A o6jexra vnv Ha
concrBeHe Hocaqe H oMoryhaBa HecMeraH nprcryn 3a KoHTpony I oL{hraBaFbe
ncTor.

6rrr

sauJruheHa orq yrrlllaia arMoc$epcKor
Kyhrar.la perynaLluoHe craHuqe Mopa
npaxFbeHra, noBe3fiBar-beM HCTe Ha 3au.lTHTHo rpoMo6paHcKo y3eMrbeHre c ThM ,qa
ce ilc14 efleMeHTh ra.nBaHcKr4 oABajajy. Mopa ce HaL{HHI4TI4 t43BeuJTaj o H3BpueHoM
MepeFby 3auTurHor noTeH Llt4iana.

Pasao,q yHyrpauFbe racHe nHcraflaqrje (yl-N-a) ca nprnaAajyht4M Mepal{rMa
nporoKa iaca f -aT Mopa Orarra ypafieH cxogHo o4o6peHoM npojeKry YfVl-a.

Mepavm nporoKa raca rvropajy uwarv yna3Hy npon4B noxapHy racHy cnaBuHy
gruenanje 4H20, Hn16 u vcrn rvropajy 6rru cueutreHh y saurrrhenv Be+-nAnvca*u
npocrop y creneHtauHoM Aeny o6jerra Hcnpe,q craHoBa.

Hnaecrnrop

: ryThh rPAA}bA g.o.o. Ilerpa flpanurux a 66, rAxryja
IIHE : 1121'17845, ME : 21610631

C nouroaaFbeM,

AHpeKrop :
AHnn.Mail t.ilHr
T:l4JA

in
\il

Peny6rnxa Cpiuja
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OAcex 3a [peBeHTHBHy 3arrrrr4Ty
09.29 Epoj 217- 149s0120
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CPEMCKA MHTPOBHIIA
AOO,APXI4fIPOJEKT I4II..
Vn\ujayl. llerpa.{pamuuna II 6p.9

OEABEIIITEEE

IIPEAMET: 3axren 3a vs&aBatbe yciloBa sa norpe6e rcpaAe Vp6anuc.ruurcor npojerra
rcrpaArby crau6enor o6jex'ra u uouohHor o6jerra

Ha Kar. naprlerrr,

3a

6p.7950 x.o. Uufuja.

Parrvrarpajyhu Baru 3axreB, oA AaHa 29.09.2020. roAuHe, 3a n3AaBarle ycJroBa sa uorpe6e 113paAe
,apu"r, Ap. |SSO

yp6aHlacruvxor npojerra ga crau6enn o6jerar u uonaohnu o6jexar: Ha Kar.

x.o. I4nfnja sa uorpe6e uHBecruropa ,,FYTI4I

flpanurr,rua 66.

fPAffi,A" .{OO ns Uutlije yn. Ilerpa

- 3anos o 3aIIrrI,IrH oA nollcapa ("Cr. uacuuK PC", 6p. 11 l/09,20115 u 87/18), y Aeny ,'3arurrara
oA noxapa y ruraHcKrrM AoKyMeHTVMa", y .ulaHy 29. npeqsu\a Aa je rpe rr3paAe rrJraHcntrx
AoKyMeHara Hocluaq locJla Ha vspa4t4 ruraHcKor AoKyMeHTa AyxaH ga npuflazm M]rrrrJberbe
Mlauuctapcma, rcoje caApxr4 ycJroBe 3arrrrrlTe oA noxapa u excmosuja noje je norpe6no
[peAB[rAeTH [peAMeTHr,rM rrIraHcKHM AOKyMeHTUMa.

- 3axos o IrrraHI,IpaBy H H3rpaArLu ("C1. macHr4K PC", 6p.72/2009,81/2009 - :/lcfi., 64/2010 yC, 2412011, l2l/2012, 42/2013 - oArDrr€ yC, 5O1ZO13 - o+rryra yC, gg/2013 onrryKa
yC, 13212014, 145/2014 u 83118), y Aerry Ipocropuo a yp6auucruqKo ruraHr,rpame, q.nauonr
II
4e$nuzure rrJrancKe Aoryu'enre rao: flpocropHe nnaHone (fipocropuu rman pC, peruonalnu
rlpocropHlz man, flpoclopHl,r maH je4znuue noKzlrrHe cauofrpare a flpocropug ruraH roApyqja
noce6ue uauene) n Yp6auacurlxe nraHone (fenepanun yp6aHacrr*, .n a", flnaH renepa.nne
perynaquje u flnan Aer{ubHe perylaqnje), oAHocHo uraHoM 13 ae$uurEure Vp6auacrr.rrrru
npojerat rao yp6auzcrl,IuKo-TexHrlqru AoKla{em sa cnporofe}te ruraHcKr,rx AoKyMeHara roja ce
oAJIyKa

uspalyje

HaKoH

ycnajarra rrJraHcKr{x AoKyMeHara

Ha ocuoay HaBeAeHor o6aneurrananao Bac Aa 3a lBpaAy yplaaucruuxor npojexra (roju ne
y rrJIaHcKe 4oxyueHre) Hlrcre y o6anesu 4a npu6arrsare Mr{rrrJberbe oBor Murrncraporaa

cilaAa

y norneAy ycJroBa 3arrrrr,rre oA [oxapa u excrmosuja.

ft{B/

J$#,*

nuf*r*

lrlut1uja, yn. Bojno4e Creue 6p. 20 / 3

Ep:4840
Il asa:'1,4.L0.202A. r o

tur,e
,,APXil n POJ E KT VlH" Aalluja
[-lerpa,[panr-r.rraHa ll 6p. 9, lAa\nja

IPEAMET:

TexHurrKH ycroBH

Bauruu 3axreBoM op, 29.09.2020. roAr4He rpaxHnr4 cre Aa Bau 4ocraBaMo
yc/IoBe 3a uorpe6e l43paAe Vp6aHucrur{Kor upojexra 3a H3rpaArby crau6euor
o6jexra BuuenopoAr4qHor craHoBarba Ha K.n. 795A x.o. Hntlaja.
Y cx"r.a4y ca noAHerI4M 3axreBoM, o6anemraBaMo Bac 4a |Kfl ,,Korvryualaq"
l4u\wjanzgaje yc.IIoBe, xojw ce oAHoce Ha o6"nacr yrpaBrrarba KoMyHaJrHaM ornaAoM.
Ha repnropnjn OnurruHe Vu\uja Bprrrn ce opraHr{3oBaHo oABoxerbe
KoMyHaJIHor orrlaAa H rberoBa celapaquja y cnraAy ca olrrrrHHCKoM O4ayxorra o
ynpaB/barby KoMyHa"III{HM ornaAoM H oApx(aBamy qHCTohe sa floBptrrnHaua janue
HaMeHe Ha repllropuju orrrraHe Vu\uja (Ca. lucr orrrrrr.rHe Vw\uja 6poj 1,6/2013J, a
yctryry oABoxelba KoMyHa"IIHor orrraAa Bpurr{ }KII ,,Koruryualaq" Vrt\uja. Cnn rpaf aun,
npHBaTHH rpeAyseTHHI{H H [paBHa JrHr{a-KopplcHrr\H ycJryfa Ayx(Hr4 cy na ce yK/byqe
y opraHrd3oBaHo oABox(erbe rz ce[apa\vjy KoMyHaJrHor ornaAa.
C runa y Be3H uorpe6no je racuynntu o4pefeHe ycJrone nojn ce oAHoce Ha
o6ez6e\uBarbe loxaqraje 3a oAJlararbe KoMyHa.[Hor ornaAa pa1la oABoxerba, na6anxe
AoBoJbHor 6poja nocyAa 3a oA/rararbe KoMyHa,[Hor or[aAa H ce[apaqujy rorr,ryna,rrHor
oTrraAa,

Huaecrnrop je AyxaH Aa oApeAH u o6es6e4n loraqujy 3a oArrararbe
KoMyHa"rIHor orraAa, Ha xojoj he ce [ocraBJbarH KoHTejHepn, pa4a oABox(erba H To

noce6so sa crau6ela:a, a noce6uo 3a [ocJroBHH npocrop.
"IloxaI4aja na rojoj ce nocraBlbajy xourejuepa Mopa Aa uv^a rpHJra3HH nyr H
Mopa o6es6egurH HecMeraH npl4na3 KoMyHa,rrHHM Bosr4,rruMa flpyxaoqa ycJryre, KaKo
6u ce Mor"[o HecMeraHo H3BptrrHTH rrpax(Fberre KoHTejnepa.
llpocrop 3a oBy HaMeHy ce Mopa o6es6egurw Ha rraprlerrra Ha xojoj ce rpaAr4
o6jexar, a rperopyqyje ce Aa 6yA" y cKnory o6jexra, y Herocpe4noj 6luzutrujaane
cao6pahajnuqe.
lloepurana 3a Apxame rI4ncKHx [ocyAa Mopa 6u'ttt HocrrBa H rJrarKa, Ha HHBoy
[phlla3Hor nyra, ca o4aoferbeM arr,rocQepcxr,rx n or{eAHHx BoAa, Ha pacrojarry He
nehevr og2 w oA flpu/ra3Hor [yra cuequjanHor Bo3HJra 3a oABos cNaeha.
Ilpnnaanu flyr Ao Mecra 3a Ap)Karbe rr,rncKr4x nocyAa Mopa uMarr ruupuruy 2,5vt
vt Ay)l<tz.Hy go 12w n ouoryhnTn MaKCHMa.rHo ocoBHHCKo ourepeherre 4o 10r.
"Iloxaqnja Mopa Aa :aMa AoBo/bHy noBprrruHy 3a cMeurraj n.naHnpaHor 6poja
rocyAa sa cnaehe-xour:ejnePo, a HHBecrnTop rpe6a 4a o6ea6eAr4 AoBoJbHy ttoBprxuHy
Ha xojoj he ce :acrw rocraBJbaru, co6swpoM Ha 6poj uAVMeH3Hjy xonT ejnepa.
Vvajyhn y BuAy roAHerH 3axreB H rparroxeHy AoKyvreuraqajy, Aa 6u ce
vcrtyrrvtltvt MIaHHMa"IHH ycJIoBH vt3 onrrJTHHCxe O4nyxe, uorpe6no je o6es6e4urn
Hajnrarse qerupu xoHrejHepa 1",1-vr3 3a KoMyHail:ar orraA (cnnra), je4an xourejuep I,l

u3, noce6Ho 3a ranup [u"rranra) u je4an xonrejHep 1,1vr3, sa ilET avr6a.naxy (xyrra), c
THM, llrro je ona flpol{eHa Aara, c o6snpovr Ha npoqerbeHy Ko.[HrrHHy orrraAa xoju he
uactajarz v A:a:aav,:axy oABoxterba Hcror, ca HarIoMeHoM 4a he ce HaKoH rryurarba
o6jexta y ynorpe6y, yrnpgvrrv Aa nu je HHBecrnrop y o6ane3v Aa Hadasu AoAarHH
6poj nocy4a3a o1ilararbe H cerrexrlt4jy orua4a aa oraj o6jexar.
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IIPEAMET : TEXHI,II.IKI,I

YCJIOBI{

)TPEAHI{CTI4qKOT IIPOJEKTA
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TToTPEEE ' ,trt3'P,AAE

O6patruu cre ce BaxreBoM oA o2.1o.2o2o. ro,4rrHe y r.rMe r.rBecrr.rropa "fYT?IB.
fPAAILA"we V7u\uje y urrJby [Ig,4aDarba rexqr4qKr.rx ycjrroBa Ba Lrgpa,qy yp6au4_c1u,g_4or
upojerta Ba Plarpa,qrry ctavr6enor o6jerra Br4rrrefiopoAr,rrruor craHoBarra ca uowrohnrzvr
o6jexrovr rapaxe y Hacerby zHfraja, y Yrurqvr Honoca4cxa, Ha K.rr. zgso K.o. Lru\nja a y
cKJraAy ca,qocTaBJbeHI4M Cr,rTyarIuOHrrM [JraHoM.

Yxolnxo

yrBpA[ rvroryhnocr r,rapaAe rexHyrrrne AoxyMeHrarluje aa oBaKBy
rpcry o6jexara Ha upe4rvretuoj roraqr.rju, oeo J.fI. y orBupy cnojrEx Ha4JrexHocua je carnacHo
Aa ce Mox(e flpklcqmvrtt vepa4riytrl6anamzvror upojerTa Ba r{BfpaArby rpe4Meluor o6jerra
BLImenopoALIrrHor crauoBalba y HaceJby Llu\uja, y Ylnqra HorocaAcxa Ha K.fr. ZgSo K.O.
?In[uja a y cxna4y ca,4ocraBJbeHraM ckrryaqrroHrrM rrnaHoM yB r4crryrberre c.ue4ehrzx ycnoBa:
Kowrncraja

1. flpurrsyreme

rlpe,qMeruor o6jerta ua cao6pahajuy unQpacrpyrrypy rnan?rparrr ca

KonoBo3a na Ylrzqe Horoca4cxe Ha Harrr,rH IIprrKa3aH y AocraBJbeHoM cr.rryaqEoHoM
[JIaHy. Janna [oBpruI,IHa [pIaJraBHa paM[a ce Molre ypeAr,rru y rpaur4rlaMa r,rclpeA
yJIaBa y KoM[JIeKc raro urro 6v je non.uovallr 6eroucxvtr u:ntr 6exaroH rrJroqaMa ]rJr[

-

6etonzpa.rru. flpunaeny paMrry rrpocropHo opnjentrcarkt vt ArrMeHsr.roHrrcarr.r raxo
llclpeA ynasHe xaunje rulrprrHe MaKc. Ao rrrpuHe caMor yJrasa y
raprleJry-mrrplrne raunje.

Aa BayJuMa rlpocrop

2. Ha wrecrzMa rpunaaHtrx paMuu xoje ce yxr,r4ajy,

-

ype[eme janne
u
oxo4H-r.r reperr(earpannranarre) a e6or rareropuje
cao6pahajuuqe Ia o4nojeHIEx cao6pahajurax roroua no cMepoBlrMa y ,pea*"irnoi
ynvr\v! uraje 4osnoJbeHo Qopnnuparre rapKrHr fipocropa y uojacy perynaqnje yJrrrqeIroBpIIruHe.-

yt<na11arbe

y.

fipe,qBraAerra

3.

flpulasua paM[a Mopa 6nru nosulllloHrapaHa raro Aa He Bayar.rMa jarr.y rroBprrrrrgy
rlcrpeA cyceAHI,Ix rapIIeJIa rj o6jerara r4 He cMe Aa yrpoar,r uocrojehe KoJrcKe rplrJra3e
cyceAHlIM o6jextuwra. Huserete rplaJraaHe paMne rvropajy 6urw ycxaafene ca
H[BeJIeroM uomojeherrporoapa, Kao r ca H]IBeJreroM oKonHorrepeHa ca IIoIIpeqHIIM
[aAoM utttu. 2,5%o y cMepy o6aparna HprBeJreTe oKonHor TepeHa.

4.

I4cuoA npLIJIaBHe paMrle [ocraBr,rrr4 rleBacrr.r, 6eroncxu rrporrycr [peqHuKa A4oowlt
ca rro,4yxuuM rIaAoM y cMepy o6aparra HuBeJrere oKoJruor repeHa, ca oAloBapajyhzrvr

nagcnojeu

v

cILIBHI{III,IMa Ba

ogro[erre arvrocQepcre BoAe vtlkr 6eioncxuur

perrrerxaMa KaKo 6u ce cnpequno orrrllarbe BoAe Ha KonoBoB.

5.

Tpotoap ce Moxe rIBrpa,qLrrI,I - pexoHcrppcarv raro ,qa HrrBeJrere rr ruuprrHa
lpe.4MerHor rporoapa 6yly ycxnafene ca cyceAHr.rvr. flou-rro.raBarbe rporoapa ce
Mox(e I,IBBpTTILITIa o4ronapajyhlrM Marepuja.uorvr npe,4nuferuaM sa oBeKBe Bpcre
rroAJrora (6eroucxe rrJrorre ra-nu 6exaron).

6.

HanourzmeMo Aa je Ynzqa Honocagcx ay Llullujurorryno pexoucrpyr.rcaua r4 ,qa ce
Ha IaaMellrarty KoJIcKor rrpt4Jraea vropajy ycnJr4krrur ca HrrBeJrarl[oHrrM
pexLIMoM yJrrrrle Kao 14 rro Bpcrlr ra vrarepzja4, uocrojehe froAnore Ha oKoJrHoM Tepegy
a AeBacTllparre SeJIeHe [oBpIIrI4He BpaT]rTrZ y npeTxoAHo r4crrpaBHo cTarbe.
paAoBr4,
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8.

AylKaH Aa o6es6e,qr4 aAexBaran 6poj flapKlrur Mecra Ba
uotpe6e .roptcnnxa -BJracHLtKa crarvr6euux ri [ocJroBnr.rx j"arn""qu y [peAMerHoM
KoMJIeKcy a cBe y cxJr44y ca o4peg6avra gaana g6. [parunurara o onurrlun
IrpaBrInpIMa Ba rlapqenaqfijy, peryraqprjy u rralpa4rby (,,C-nyx6enrr ulacur,rx PC", 6p.
zzlzot5) xojzlvl cy o4pefieuu Harrr,IHu r.r ycnoBr4 o6es6efuaarba rraprr4ur Mecra Ba
ctau6ene, [opoAt4que u rrocJroBue o6jexre na rpa[eruncxoj fiapqeJrrr ]rBBaH
peryaaquje jaBnor uyra/ynnqe.

Cne octa-ne [oBprlrr.rHe eaje4ruEure HaMeHe ga orrc/ryx(ilBarle cravr6eurax u [ocJroBHrrx
rr^6
fi frdt?rt
JeAH.rI[qa.KOMrIrreKCa rlJlarrr4paTlr LlcKlbyr{}rBo Ha qo4cTBeHoJ-IIaB-uenrLrmBaIr JroJaca

perynarluJe yJruqe.

9.

flpojextovr [pI4JIaBHe paMlre u cao6o,4uux noBprrrr,rua peurrrru rr [rrrarbe rrprrxBararba
Ia o4no[ena atvrocQepcrllx Bo,qa ca cro6oAnzx cao6pahajnkrx rroBprrruna(c-nr,rrnuqz,
cJIuBHe peurerxe).

ro. O4rofeme amrocQepcrl{x BoAa ca cao6o4urzx floBprrrlrHa(nrarovt, fieruatrre craae,
naprunan) eBaKyrrcarr.r cnraBHurlkrvra v pacrepcKaM rroBprrrptuaMa ,qiule y nocrojehz
peqnnujerm;.

v

rr. Ipanuvne

HI,rBeJIarIrroHe
ocraJre ycxoBe Ha repery yrBpArrrr[
MeperbeM ye o6aresno fipucycrBo cnyx6euor Jrprqa osor J.I.

Ha Jrlrqy Mecra

rz. flpurr-rryrar

Ha ocrarry KoMyHaJrr{y znQpacrpyrrypy nenpurnhe ce fipeMa rexHrrrrxr,rM
ycJroBr.rMa HaAJrelKHr.rx KoMyHiunux jannux npe4yeeha.

13. I,Iunectfirop HalpaAme je 4yxan Aa ourreheuy, ypefeHy
ruro rpaheM poxy Bparr y npno6uruo crarbe.

Lr BeneHy

f4-Huje*oaBe&eug rpr4Bpelitgqa sEr-a[urrfepq rpafiepraucxor].r
KOpr{AOpy yJrfiIle.

15.

januy roBprrrlruy y

-e-cTa4er Marep

y\a4ay

?Iurectfirop Iaarpa4rbe je gpran Aa Ba cBe BpeMe fiBlpaArbe o6es6e,qlr HecMeraH rr
6ee6eAas KoJrcxrr u rreruaqru cao6pahaj.

16. Y cnyuajy varo[erba pa4oBa Ha peroucrptrcqldu [peAMerue yJrrrqe, r,ruBecrrrrop je

o6asesu Aa HatIrH rrplrxJbfrema flapqeJre rra
HoroupojerToBauoM cra[by.

jaruy cao6pahajruqy

y

flpr,rJraroAr,r

Oso J.fI. BaApxaBa rpaBo Aa ilBBprrrlr KoHrpoJry raaBeAeur4x paAoBa ua ypefemy janue
noBprrrr.rHe a Hatrr,rHa rrplrxJbf{eraa ua

jarru [yr;

r nro0*

2lTexH14r{Krr ycnoBrr
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