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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, 9/20 и 52/21) 
доносим  
 
 

РЕШ ЕЊЕ 
О  ОДРЕЂИВАЊ У ОДГ ОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 
 

ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ 
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, спратности По+П+4, У БЛОКУ 17, НАСЕЉА ИНЂИЈА, 

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 141 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, 9/20 и 52/21), 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, 9/20 и 
52/21). 

 
 
 

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, 9/20 и 52/21) 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 катастарској парцели бр. 141 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. 35-2-168/2021-IV-02 од 16.03.2021. године 

 
 да сам се приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног 

стамбеног објекта, спратности По+П+4, на катастарској парцели бр. 141 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, 9/20 и 52/21) као 
и важеће законске регулативе, стандарда и правила струке. 

 

 
У Инђији, јун 2021. 
 
 
 

___________________________ 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 

Небојша Савић, дипл.инж.арх. 
лиценца број 200 1447 14 
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2.1. ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Потреба за израдом урбанистичког пројекта је проистекла из намере власника 
катастарске парцеле бр. 141 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, 9/20 и 52/21) 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. 141 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. 17, непосредно уз јавну површину улице Новосадска. Површина парцеле која се 
обрађује пројектом је 13a 03м2

. 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 
 
 Грађевинскa парцелa 141 к.о. Инђија je правоугаоног облика и оквирног габарита 
23,15 x 57,69. Укупна површина парцела је 13а 03м² и њене границе чине:  

 са северне стране: 
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 140/2, на којој постоји изграђен 

стамбени објекат, спратности П+1+Пк;  
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 140/3,  на којој нема изграђених 

објеката; 
 са западне стране: 

o линија границе са грађевинском парцелом бр. 126, на којoj постојi изграђени 
стамбени објекат, спратности П+1; 

 са јужне стране: 
o линије граница са грађевинском парцелом бр. 142/1, на којoj постоји изграђен 

стамбени објекат, спратности П+0 и помоћни објекат спратности П+Пк;  
 са источне стране: 

o линија границе са катастарском парцелом бр. 3629, која улази у састав јавне 
површине улице Новосадска. 

 
Предметно земљиште има статус градског грађевинског земљишта. На предметној парцели 
141 к.о. Инђија нема објеката, односно објекти су срушени. За старе објекте урађен је 
Пројекат рушења, исходовано Решење о рушењу истих и објекти су уклоњени, али још увек 
није спроведено у Републичком геодетском заводу, служби за катастар непокретности 
Инђија.  
 
 
Према подацима Републичког геодетског завода, службе за катастар непокретности Инђија 
подаци за предметну парцелу су следећи:  
 
 

бр.парц. бр.обј. 
начин коришћења и 

катастарка класа 
правни статус спратност 

површина 
(м2) 

141 1 земљиште под зградом 
– објектом 

објекат преузет из 
земљишне књиге П 586,00 

141 2 земљиште под зградом 
– објектом 

објекат преузет из 
земљишне књиге П 30,00 

141 3 земљиште уз зграду – 
објекат / / 500,00 

141 4 њива 1.класе / / 187,00 

укупна површина: 1303,00 

 
 
 



Инвеститор:  АРМОД д.о.о., Новосадска бр.32, Инђија 
Објекат: Вишепородични стамбени објекат (По+П+4), Новосадска бр. 49, к.п. 141 к.о. Инђија 
 

 
 

 

АРХИПРОЈЕКТ ИН, Петра Драпшина II бр.9, Инђија, +381 63 8035766 

 
Постојеће стање 
 
 Колски и пешачки приступ парцели се одвија преко постојеће насељске улице 
Новосадска, односно са катастарске парцеле бр. 3629 К.О. Инђија, док се предметна парцела 
протеже у смеру југозапад-североисток.  

Терен је у благом паду од југозапада ка североистоку. Разлика у висинским котама 
између међних линија са југозапада и североистока је ~10цм што у односу на дужину 
парцеле износи око 0,18%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту асфалта улице 
нижа за ~30цм, у зависности од места мерења. Предметна парцела је ограђена и на њој нема 
изграђених објеката. Парцели се приступа преко постојећег колског приступа изведеног на 
јавној површини улице Новосадска.  

Улица Новосадска, 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 17 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,  
пословнo-тржни центар „Tradeunique“, тржни центар „Трг слободе“, гимназија „Инђија“, 
средња школа „Ђорђе Натошевић“,  вртић „Сунце“ и остали објекти централних функција у 
насељу Инђија.  
 
 
Слике предметне локације 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слика 1 - Јавна површина улице Новосадска, испред предметне локације 
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слика 2 – Улични фронт предметне  парцеле 141 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 17, 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.  
 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 за блок 17, између осталог, дефинише следеће 

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

 Блок 17 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. 
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 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; 

 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; 
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 Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 
зеленом оградом, транспарентном 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; 

- 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 
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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%). 
 
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 Новосадска је удаљена 
3,00 м од регулационе линије. Предметни вишепородични стамбени објекат је удаљен од 
међне линије са суседом са северозападне стране 2,50м (од изграђеног објекта 5,36м), а од 
међне линије са суседом са југоисточне стране 4,00м (од изграђеног објекта 4,00м). 
 Релативна кота објекта ±0.00м се поставља на коту терена од 113.65мнв (тротоар 
испред пешачког улаза) што је за 14цм више од коте нивелете асфалтиране саобраћајнице 
(113.51мнв) на јавној површини улице Новосадска. Кота висине вишепородичног стамбеног 
објекта је једнака коти врха слемена на косом крову и износи +18,99м (+132,64мнв). Висина 
кровног венца износи +16,86м ( +130,51мнв). 
 Саобраћајно-манипулативне површине поред објекта 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. 
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 Колски прилаз подземној гаражи обезбеђен је са саобраћајно-манипулативне 
површине у дворишту путем отворене прилазне рампе са југозападне 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 je предлог да се део зелене површине претвори у 
јавна паркинг места пошто се локација налази у главној улици, која је врло прометна, и у 
овом делу улице нема много места за јавно паркирање. Такође, испред објекта ће бити 
израђена нова прилазна колска рампа. Постојећи тротоари се задржавају са истом 
нивелацијом док ће постојећа прилазна рампа бити укинута. 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 улице Новосадска. Планирана је једна нова прилазна рампа са југоисточне стране  која 
води у двориште парцеле. Рампа је ширине 3,00 м и биће асфалтирана или поплочана 
бехатон коцкама и оивичена бетонским ивичњацима.  
 Према условима Ј.П. „Инђија пут“ Инђија прикључење предметног објекта ће бити 
извршено путем прилазне рампе у складу са ситуационим планом. Прилазну рампу 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 колског прилаза са југоисточне стране је интерна саобраћајница 
намењена за приступ дворишту и паркинг површинама у склопу предметне парцеле, а у 
продужетку исте и приступ колској рампи у нагибу од  12% ка подземној гаражи са 
југозападне стране.  Интерна саобраћајница као и колска рампа за подземну гаражу ће бити 
асфалтиране или поплочане 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 113.51мнв. 

У подземној гаражи планирано је 18 паркинг места, a у дворишту још 16 паркинг 
места. Два паркинг места у дворишту су намењена за особе са инвалидитетом.   
 Главни пешачки приступ парцели тј. објекту је са интерне саобраћајнице намењене 
за приступ дворишту са југоисточне стране. Вишепородични стамбени објекат има један 
улаз. 

 
Саобраћајне површине унутар парцеле намењене су за лаки саобраћај.  
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2.7. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ правила градње  
предвиђена планом остварени параметри 

индекс заузетости парцеле макс. 50 % 32,61 % 

индекс изграђености макс. 1,60 1,608 

спратност макс. По+П+4 По+П+4 

удаљеност од међних линија 
суседних парцела 

мин. 2,50 м  
(за слободностојећи објекат) 

 4,00 м (југоисточна) 
2,50 м (северозападна) 

површина грађевинске 
парцеле мин. 600 м2 1303 м2 

 

ОСТАЛИ ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ  

намена парцеле ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ 

површина парцеле 1303 м2 

бруто развијена грађевинска површина објекта 2094,84 м2 (надземно) 

површина парцеле под објектом 424,88 м2 (32,61%) 

зеленило 406,98 м2 (31,23%) 

поплочане површине 471,14 м2 (36,16%) 

број стамбених јединица 34 

број паркинг места 34 

кота приземља објекта + 114,55 

 
 
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“. 
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 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, два метална ормана мерног места типа МОММ-6 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”. 

Пошто тренутно не постоји могућност прикључења свих потребних потрошача у 
постојећој МБТС 20/0,4 kV „Моше Пијаде“, пре прикључења објекта потребно је склопити 
уговор са надлежним електродистрибутивним предузећем о реконструкцији постојеће 
МБТС 20/0,4 kV „Моше Пијаде“. 
 
 
Прикључак на ее мрежу 
 
место прикључења објекта:   мерни орман, иза мерног уређаја 
место везивања прикључка на систем:  будући слободан НН извод у постојећој МБТС 

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

постојећој МБТС 20/0,4 kV „Моше Пијаде“, до КПК 
на фасади будућег вишепородичног стамбеног 
објекта, поред улаза у објекат, по важећим 
техничким прописима положи кабловски вод 1kV 
типа ПП00-А 4x150мм2. На почетној тачки сваког 
кабловског вода у МБТС 20/0,4 kV „Моше Пијаде“ 
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поставити осигураче одговарајуће називне струје 
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, два метална 
ормана мерног места типа МОММ-6 и једног 
металног ормана типа МОММ-3. Дно ормана се 
поставља на 0,5м од коте готовог пода. Ормани 
МОММ-9 и МОММ-6 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 34 бројила појединачне одобрене 
снаге 11,04 kW (за станове), са аутоматским 
осигурачима 16А. Бројила су трофазна, 
двотарифна.  
Такође, одобрено је и коришћење једног  бројила 
појединачне одобрене снаге 17,25 kW (за гаражу) 
са аутоматским осигурачима 25А, једног  бројила 
појединачне одобрене снаге 17,25 kW (за 
заједничку потрошњу) са аутоматским 
осигурачима 25А и једног бројила појединачне 
одобрене снаге 17,25 kW (за лифт) са аутоматским 
осигурачима 25А. 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 тушем (купатила) степен заштите је одређен 
стандардом СРПС Н.Б2.771. За просторије са тушем треба додати (према поменутом 
стандарду) да у простору "1" (изнад туша) је дозвољена монтажа само вентилатора. 
Прикључнице је дозвољено монтирати у простору "3" (на растојању већем од 0,6м од ивице 
туша, 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).  
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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 
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, тушеви, 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 
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предвиђене за напон 250В и струју 10А. Инсталационе склопке и инсталациони тастери су 
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 Новосадска 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 непарној 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 иза регулационе линије унутар приватне 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. 
Колектор уличне канализације у Новосадској улици је израђен од ЛГ цеви пречника  Ø500мм 
и позициониран је у коловозу на непарној страни улице.  
 Предвиђа се нови прикључак на мрежу фекалне канализације на северној страни 
парцеле. 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 
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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 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 Новосадска, дим 63мм сер С5 помоћу седластог 
електрофузијског комада дим63x32мм, 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 
југоисточној страни. Максимални капацитет износи 50 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 подног грејања. 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. 
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2.10. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Терен је у благом паду од југозапада ка североистоку. Разлика у висинским котама 
између међних линија са југозапада и североистока је ~10цм што у односу на дужину 
парцеле износи око 0,18%.Регулациона линија парцеле је у односу на коту асфалта улице 
нижа за 30цм, 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).  

 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  
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 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 у предметном блоку налазе се 
евидентирана непокретна културна добра. Заштићену околину објекта чине предметна 
катастарска парцела, суседне парцеле и припадајући део улице до осовине наспрам 
предметне парцеле. За све евентуалне радове не објектима и парцелама који подлежу 
мерама заштите на основу Закона о културним добрима обавеза је власника да прибави 
дозволу надлежног Завода за заштиту споменика културе.   
 

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица издала је Услове и мере 
техничке заштите за израду урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног 
објекта на катастарској парцели бр. 141 к.о. Инђија, број 114-07/21-2 од 17.03.2021. године, 
у којима је обавезан археолошки налаз приликом извођења земљаних радова на изградњи 
од стране стучне службе Завода.   
 

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 
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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 15,88м x 33,24м, спратности По+П+4), повученог у односу на 
регулациону линију 3,00м. Објекат је од међне линије са југоисточне стране удаљен 4,00м, а 
од међне линије са северозападне стране 2,50м. 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 
станова се крећу од 29м2 до 64м2. Сви становии имају терасе или балконе. Објекат има један 
улаз, један лифт и степениште као вертикалну комуникацију. Подземна етажа намењена је 
паркирању возила са 18 паркинг места. Поред паркинг места у подземној етажи постоји и 
простор за лифт и степениште као вертикалну комуникацију. 
 Релативна нулта кота ±0.00м (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта) 
се поставља на коту терена од +113.65 мнв. На југоисточној страни парцеле лоцира се колски 
улаз за двориште и главни пешачки улаз у објекат. 
 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  454,55 

приземље  422,28 

1. спрат  415,30 

2. спрат  415,30 

3. спрат  415,30 

4. спрат  415,30 

УКУПНО  2538,03 
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 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 20о. 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 декоративне цигле. 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, 9/20 и 52/21) представља основ за издавање локацијских услова за 
изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+4, намењеног колективном 
становању у блоку 17 насеља Инђија, на катастарској парцели бр. 141 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 Новосадска, испред предметне локације 
 
 

 
слика 2 – Парцела 141 к.о. Инђија, улични фронт 
 
 

 
слика 3 – Парцела 141 к.о. Инђија, са суседом са северозападне 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  
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 везано за 
израду пројекта и изградњу вишепородичног стамбеног објекта (По+П+4), на 
катастарској парцели број 141 К.О. Инђија, улица Новосадска бр.49. 
 
Ово пуномоћје се не односи на промет непокретности. 
 
У Инђији, 01. јун 2021. године 
 

ИЗДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА: 
 

за „Армод“ д.о.о., Инђија 
 

___________________________ 
Миливоје Симић, директор 

ЈМБГ 1601980710146 
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" nnaH reHepanHe perynauraje Hacerba t4HD'tja

iE. ;;;;;u Lp.ri" 6poj 14/06 i5oltt 
^ 

"cn' nrcr onurrl'rHevlilia"' 6p 18/19)

qerlrHa, oAHocHo eoxa y rojoj ce n peAr'reTHa napqena Hara3ll

yBr4AoM y ycBojeHx nnaHcKH aoKyMeHr: nnaH reHepanHe perynaqr4je Hace'ba l'lHDlja ("Cn' nrcr onuruHa

t#rlJ tip,ji r,ilo6 14 30/11 A "c^. nvict onuJrhHe r,tHDrja,,, 6p. 18/19), KoHcraroBaHo.je-aa ce npeaMerHe

napuene 141 A t4:lll K,O. fxDrja trani:e y rpaxr,rqama 
-rpaDeB,lHcKor 

noApyqja Hace'ba l4Ht}'1ja, y 6noxy 6poj

!7 Ko)v, je HaMebeH MeuJoBl'{ToM r nopoAtlqHoM craHoBa}by y aeny 6noKa y3 ynrqy HoBocaacKy ao3Bo'baBa ce

,,,pua* o6jexara eNu:enopoA[qHor cTaHoBaba, AoX ce y yHyrpaubocT!4 6noxoaa:a4pxaaa nopoAt4qBo

cTaHosabe. y oKEXpy 6noKoBa Hana3e ce eaBhaeHrupaHfi cnoMeHh[lt4 xynrype (o6jerrra rpabaHcKe

apxrarerrype). 3a eBhaeHTl4paHa HenokperHa KynrypHa Ao6pa nptaraetsr4earh npaB!4na o 3aL!Tl4Tl4 HenoKperHux

KynrypHr4x Ao6apa n: oaor nnaxa. fiaru'e ypelerue'spurahe ce npeMa oAroBapajyhlM oapea6aMa oBor nnaHa'

Aarbe ypeDerbe npocropa BpLUrhe ce npeMa oAroBapajyhxM oApeA6aMa nnaHa reHepanHe perynaq!'lje Hace'ba

iini:ii"U. nrcr onurl4Ha Cperi" Opoi r+/OO , Z)iti u ,'Cn. nI4cT onurrt4He AHiA)a" , 69. LBILg).

KaracrapcKe napqene 141 r 142/f K.O. t4HF)hja HaMerbeHe cy 3a MeuoBl4ro craHoBatbe'

HAnOMEHA: o6jeKar Ha aapecl4 HoBocaAcKa 49 (K n 141 K'o' t4Hbhja) npeacraBjba eBraeHr[paHy

HenoKpeTHocTKojayxxBanp"',on,y:aurrary.3aLrrrraheHy-oKon[Hyo6jerravrHe€TacTapcKanapuenaHa
Kojoj ce Hana3r ooierar, cyceailE n"pq"n" 

'' 
npranaaajytra aeo y'lrqe ao ocos{He HacnpaM npeaMerHe

napqene. 3a cBe eBeHryanHe p"ao"" 
'" 

o6yxeaheuur't- o6jeKThMa h noKanhrerhMa Kojt4 noMexy MepaMa

3aurhre Ha ocHoBy 3aKoHa " 
-i^rvprrr- alroprr.aa o6aeesa je BnacH[Ka-Hochoqa npaBa Kophuhehba aa

nph6aBh Ao3Bony HaMexHor 3aBoAa 3a 3auJT[ry cnoMeHfiKa Kynrype'

HaireHa 3eurbrura

A H HAMEHA

y oKBxpy 3oHe MeLloBl4Tor craHoBaba Ao3Bo'beHa je u3rpaAba rnaBHor o6jeKra: B UenopoaxqHoT

o6jerra, aruenopoAl4qHor a,u,6"*o-noJo"tor o6jerra' nopoal'1qHor o6jefia' qraM6eHo-nocJloBHor

o6jerra nopogtrvHor runa H noron'oi ooj""t' y' qra;6eHl4 o6jerar: rapaxa I orpaAa' y 3aBhcHocr[ oa

Ben!4qxHe napqene, y oKBl4py o"" ,o'6, Ao3Bo'beHa je r3rpaatsa 'l 
noc/loBHor o6jelcra noc'oBHe

U HQopMa quja o not<a uu) u
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Y 6roxoe[iaa 3a Koje Hxje npeABraDeHa AerarbHa yp6aH]acr,4qKa pa3paAa Kpo3 H3paAy nnaHoBa Hrxer peAa,3a
x3rpaAlsy o6jexara BnurenopoAxqHor craHoBa}6a o6aBe3Ha je rcpaAa yp6aHlcrr.rqKxx npojeKara
3a H3rpaA]by, a Koj,{Ma he ce 6nuxe 4eQlrHrcarr npaB na rpabeFba, Mepe 3aujTlre, yc.noBH nprK,byL.teFba Ha
ru@pacrpyrrypy, Kao I ycloBl4 yKnanatba apxureKroHcKor peuelba y nocrojehe okp\pKeFbe.

OAerbeBe 3a yp6aH!r3aM, koMyHaIHo-craMOeHe nocnoBe
u 3aujlxry x[aorHe cpealtHe

aenaTHocTx Kole ce Mory Ao3Bonl4Tl4 cy H3 aoMeHa rproB[He Ha Maro, yrocT!4rerbcTBa I ycnwHe
AenarHocrr4/ Tj. oHe AenarHocr!4 koje c8oj!.,tM paAoM He yrpoxaBajy nplMapHy OyHKqhjy 3oHe - craHoBa}be.y oKBl,lpy rnagHor o6jeKTa Aeo npeeMrba n|4 qena npr3eMHa eraxa Moxe Aa ce HaMeHx 3a nocloBHa,t
npocrop ca nocroBalbeM Koje cBojoM AenarHouhy Hehe yrposr4Tr4 nphMapHy eyxxqrajy - craHoBarbe. Aeo
o6jeKra Kojx ce HaMerbyje 3a nocnoaHe HaMeHe He uoxe npehr rpehnxy 6pyro noBpUJhHe rnaBHor o6jeKra.y oKaxpy craM6eHor I crau6eso-nocnoBHor o6jeKra nopoAxqHor rxna Moxe ce ao3aon!.{Tl4 rdrpaAba
Ma(crMarHo 4 craM6eHe jeAtaHHqe.

Ha rpafesuxcxoj napqenx Ao3BorbeHa je x3rpaAba caMo jeAHor rnasHor cram6eror o6jeKra, ieAHor
noMohHor o6jeKra !4 aKo ro ycioax napqene Ao3BorbaBajy jeaHor nocnoBHor o6jeKra.
y oKBr.ipy oBe 3oHe Hl4je ao3BorbeHa x3rpaAFba: npox3BoaHBx o6jeKara, ekoHoMcK}4x o6jerara u noMohHrx
o6jexara y: exoxoMcke o6jefie.
TaKoDe, Hl.{je Ao3BorbeHa [3rpaA[ba nocJtoBHor o6jeKra, aKo Ha rpaDeBxHc(oj napuenx He nocrojx
craM6eH[ o6jeKar, oAHocHo, axo xrcy 4eQraxrcaHr ycnosla 3a u3rpaA$y craM6eHor o6jeKra.

norDe6a x3PAAE NTAHA TETA'LHE DCryraqnie u^n vo6aH]{CT]rqkor npolekTa

YnyrcrBo o norpe6Hot't nocrynKy 3a OopHlrpalbe rpahealr HCXe napqene

HaMeHa: nopoAhqHo craHoBalte
CreneH rcrpaDeHocra: Max. 40o/o

t4npexc rcxopruheHocrla: Max. 1,2
CnpaTHocr o6jeKra: Max. n+1+nK (npr3eMrbe +
jeAHa eraxa + norKpoBrbe)

HaMeHa: BruenopoAxqHo craHoaalte
Crenex u:rpafeHocrr: Max. 500/0
hr4erc rcxopr,r tlrheHocrx: Max. 1,6
CnparHocr o6jeKra: Max. n+3+nK (npu:eurue + rpra
eraxe + norKpoB.,be) Hnra Max. n+4 (npl43eMrbe +
qeT{ h eTaxe

Vt3 ha aKo He e cMeTH,e reoMexaHuqKe 14 xIHA T,{O exH[r]Ke nHra

l4HQopMauuja o noKaLuju

OnUTa4HA hHTrl4JA

y cKnaAy ca qrlaHoM 2. raqKa 20. 3aKoHa o nnaHxpalby t4 t 3rpaAthu ("Cnyx6exra rnacHxK PenyontaKe Cp6 je'
6p. 72109, 81/09 - rcnpasKa, 64110 - yC, 24lLr, l2tltz, 4ZlL3 - OMyKa yC, 50/13 - OMyra yC, 98/tj -
OMyka yC, L32lL4, l45lt4, 83/18, 3tlt9, 37119 A 9lZ0Z0) rpaDeBxHcKa napqena jecre 4eo rpaleerHcxor
3eMrbr4ulra, oa nplcrynotr jasxoj cao6pahajxoj noepurlxn, xoja je BrpabeHa ,tr( nnaHoM npegaulera sa
u3rpaAby Koja ce aeoxHr4uJe KoopalHaraMa npenoMHxx raltaKa y ApxaBHoj npojeKq[j!4.

Ycnoex ra o6paroBali€ rpaDeBrHcKe napqere:
3a rcrpagrsy craM6eHor, craMftHo-nocrooHor o6jerra nopoA|4riHor rhna, y 3aBrcHocl4 oa Bpcre, ycnoBx 3i]
o6pa:oaarse rpaDeslaHcKe napqene cy caegehr:
- 3a cno6oAHocrojehr craM6eH[ rnvt ctau6exo-nocroBHH o6jeKar Mr4H]4ManHa uJl4pHHa napqene je 10,0 M,

M14HrManHa noBpulr4Ha napqene je 300,0 M',
- 3ir ABojHx craM&Hh ,1nl4 craM6eHo-nocrosHr4 o6jeKar MxHxManHa uHp!4Ha napqene je 16,0M (2 x g,0M),

Mr,,rHl4ManHa noBpuJl4Ha napqene je 500,0 M'z (2 x 266,0 M,),
- aa cram6err |4nx craMfuHo-noooBH[ o6je{ar y npeKuHyroM Hr43y MxHt4ManHa uJlpuHa napqene je 12,0 M,

MrlHl,lManHa noBprJJ Ha napqene je 266,0 M2.

3a la3rpaalby Bl4urenopoaxqHor craM6eHo-nocioBHor o6jeKra, y 3a8rcHocru oa Bpcre, ycnoBx 3a o6pa:oaarse
rpabeBhHcKe napuene cy cre€ehx:
- 3a cno6oAHocrojehr4 B[u]enopoAu,lxn crau6exr l4nh craM6eHo-nocnoBH[ o6jeKar urHrr{arHa urrprHa

napqere je 2Or0 ].l,
- 3a cBe Bpcre BxuenopoAr,l.rHl4x craM6eH!4x o6jeKara rpaDeB[HcKa napuena je ]|Hr arHe noBplxrHe

600,0 u2.

nooieKar npenapuenaurie r napuenaufije
npeMa ,]naHy 65, 3aKoHa o nnaHHpa[by A u3rpaak,h ("cnpr6er[,r rnacxux peny6rrre cp6xje' 6p. 72tog, guog
- rcnpaBKa, 64110 - yq 24ltt, L2t/t2, 421!3 - OAnyRa yC, SOlt3 - Oanyxa yC, 98/13 - bary*" yC, L32i14,
L45114, 83118, 31/L9, 37/19 u 912020), ria sehera 6pojy KaracrapcKrx napqena uoxe ce o6paaoeatA )eaHa untn
Bl4uJe rpaDeBxHckxx napqena Ha ocHoBy npojeKra npenapqenallxje, Ha HaqxH 14 noa ycnoBuMa yrBpDeH[M y
nnaHcKoM AolryMeHry, a yKonxko nnaHcKl4 AoKyMeHT H[je AoHer, o6pasoeahe ce Ha ocHoBy noA3aKoHcKor aKTa
kojl4M ce frBpbyjy onuira npasxna napqenaqr4je, perynaul4je r rcrpaAlbe.



OnUT HA l4HTrt4JA OAerbetbe 3a yp6aHh3aM, {oMyhanHo_craM6eHe nocnoBe
x 3aLurttry xtaBoTHe cpeanHe

Ha jeAHoj KaracrapcKoj napqen[ Moxe ce o6pa3oBaTu Behu 6poj rpaDeBxHcKHx napqena, Koje ce Mory aenurH

naprtenar-ltrjoM Ao M14H14MyMa yrBpDeHor npHMeHoM npaBrna o napqenaql4jta vnt4 yKpYniv'tru npenapuenaqrjoM',

a npeMa nn;H!4paHoj rnra'nocrojehoj h3rpa6eHocr6, oaHocHo, nnaHxpaHoj r4n!4 nocrojehoj HaMeHrl rpaDeBhHcKe

napqene, Ha ocHoBy npojeKTa napqenaLuje, noa ycnoslMa ,l Ha HaqrH nponrcaHt4M y craBy 1' oBor qnaHa'

npojeKar npenapuenaqhje, oaHocHo napqenaqhje r43paiyje oBnauheHo npxBpeaHo apytljTBo, oaHocHo apyro

npaBHo nrqe xnx npeay3erHrK KOje je ynucaHo y oaroBapajyh[ per]lcrap. cacraBHt4 aeo npojeKra

npenapqenaluje, oAHocHo napuenallxje je 14 npojeKaT reoAeTcKor o6elexaBaba. t43paAoM npoieKla

npenapqenaqxje, oAHocHo napuenaq[je pyKoBoax oaroBopHH yp6aHhcra apx]4reKToHcKe cTpyKe.

l-lpojexar raa cTaBa 3. oBor qnaHa noTBpDyje opraH jea[Hhqe noKanHe caMoynpaBe HaanexaH 3a nocrloBe

yp6aHu3Ma, y poKy oA 10 AaHa.

Ilonoxaj o6je xaTa Ha napqenx

3a BxuenopoAr4,lHe craM6eHe xnu cTaM&HO-nOCnOBHe O6jeKTe y HenpeKnHrroM t4 y npeKlHyroM Ht43y

rpaDeEl,rHcKa nuiv,ia ce noKnana ca perynauHoHoM nxHxjoM.

pacrojalbe rpaIJeBlHcKe nxHxje oa perynaqHoHe nl4H,4je 3a cno6oAHocrojehe Bt4u]enopoahqHe craM6eHe l4nl4

craMfuHo-nocnoBHe o6jeKre je Mt4Ht4ManHo 3,0 M a MaKclManHo 5,0 M.

npearboM Qaca4or.r o6jexar ce Mopa nocraBHT[ Ha rpabeBxHcKy nhHujy'

Paqrojabe OCHoBHOT ra6apxTa (6e3 xcnaAa) B|4UJenopoA!4qHor CTaM6eHO-nOcnOBHOr djeKra H rpaHHqe Cyce{He

rpaDeB,lHcKe napqene je:

- 3a cnofoAHocrojehx o6jeKar je MxH,4ManHo 2,5 M,

- 3a o6jeKar y HenpeKhHyrot4 Ht43y je 0,0 M,

- 3a o6jeKar y npeKhHyroM H[3y je 4/0 M.

KoA r43AaBalba ycnoBa 3a peKoHcrpyKtlr4jy 3.) BrpaDeHe oojeKre qr4je je pacrojalbe oA rpaDe8rlHcKe napqene

Malbe oA BpeaHocTt4 aaThx y oBoM nnaiy He Mory ce Ha cyceAHhM cTpaHaMa nnaHApaTV oTsopt4 cTaM6eHux

npocropxja.
3a crau6eno-nocloBHe djeKTe nopoAt4qHor rl4na cBI4x Bpcra rpaDeBhHcKa nhHuja ce noKrlana ca

perynaq[oHot4nxHxjoMocxMaKoceynp}43eMHojeTaxhnnaH!4paIrapaxa.yToMcnyqajypacToja}be
rpaDeBuHcKe nrHuje oA perynauhoHe nl4Hhje ie 5,0 M.

npeAlboM OacaAoM o6jeKar ce Mopa nocraBErx Ha rpabeBhHclry nt4H jy

o6jexar ce Ha napqenx rpaah y3 rpaHxqy napqene nperexHo ceBepHe (oaHocHo 3anaaHe) op[jeBrauuje.

usipa4rsa o6jeKra Ha napqenh Moxe ce ao3Bont.trh noa cneAehxM yclloot,tMa:

OCHO;H, ra6apxT Cno6.AHocr.jeher CraM6eHO-nocJtOBHoT O6jeKra Ca HCnaAhMa MOxe Aa ce lo3sonx

Ha F4xHI4ManHO 1,0 M OA rpaHhqe napqene npeTexHo ceBepHe (oAHocHo 3anaaHe) opt''ljeHTaq[je,

oaHocHo Ha MHH!4ManHO 3,0 M nperexHo jyxHe (oaHocHo hcroqHe) opljeHraq[je,

- ocHoEHl,,t ra6apr4r (6€ hcnaaa) aBojHor craMftHo-nocJloBHor o6jeKra oA rpaHxqe napqene je

M14Hr4MarHO 4,0 M,

- ocHoBHl4 ra6apyT ca [cnaAoM cTaM6eHo-nocIoBHor o6jeKra y npeKxHyroM Hl43y, OA rpaHlqe napqene

nperexHo ceBepHe (oAHocHo 3anaAHe) opujeHrauxie je 0,0 M, a oa rpaHhqe napqene nperexHo jyxHe

(oAHocHo hcroqHe) opljeHraqxje je 4,0 M (pacrojalbe ocHoBHor ra6apl4ra 6e rcnaaa)'

npaBrra rpaDelba

Ao3BoaeHa cnparHocr rl BxcxHa o6jeKra y 6noKy 17-
_cnpaTHocrB}4uenopoA[qHoro-ar.a6eHorxnucTaMfuHo-nocnoBHoro6jeKrajeMax'n+3+nK(np[3eM,be

+ Tp!4 eraxe + norKpoBrbe) t4nl4 t4ax. n+4 (npx3eM'be + L]er]4ph eraxe)' Ao3Bo'/beHa je u3rpaArba

noApyMcKe,oAHocHocrrepeHcKeeTaxeaKoHenocTojecMeTbereoTexHhqKeHx[ApoTexH[t]Ke
npxpoae. yKynHa Bhct4Ha Bt4uenopoa]4qHor craM6eHo-nocnoBHor o6jeKTa He Moxe nrP-l'u 22'.0 M'

- cnpirHocr crau6eHor r,rnu crau6eHo:nocnoBHor o6jeKra nopoA!4rrHor rxna je Max. n+1+nK (nph3eM/be

+]eAHaeTaxa+noTKpos,be).BracIHacraMfuxort4nucTaMfuHo-nocnoEHordjeKranopoAl,4t]HorTHna
He MOXe 6XTh BXUJa OA 12,0 M.

MeDyco6Ha yAarbeHocr o6jexara
l,4etlyco6HayAarbeHocrnnaH14paHxxBxuJenoPoAxt{H}rxcraM6eH[xrnrcrau6eHo-nocnoBHl4xo6jeKaraje:

- MebycooHa yaajbeHocruiuetry cao'6oaHocro;ehrx o6jexara je M!4HhManHo 5'0 rq' a o6jexara

npexr,rxyrou Hnsy ie ,rnrrarro 4,0 M, rj MxHxManHo nonoB[Ha ercrxe erLler o6jerra'

h HQop M aLrui a o noKauuJ u



ONUJTI4HA 14HEI4JA Oaerbebe 3a yp6aHr3aM, xoMyHarlHo-craM6eHe nocnoae
u 3aLUrnTy xraorHe cpeallHe

3a H3rpaDeHe o6jelcre Kojl4 cy MeDyco6Ho yAarbeHx MaFbe oa 3,0 M npll t€AaBarby ycnoBa 3a

peKoHcrpyKuxjy He Mory ce Ha cyceaH14M crpaHaMa npeaB!4Dar!4 orsoptl craMftHt4x npocropuja,
y.qarbeHocr Br4uJenopoa[LrHor craM6eHor rr]u craM6eHo-nocrloBHor o6jeKra oa apyror o6jeKra 6xno
Koje x3rpaAlbe je nona Bt4ct4He Bxuer o6jeKra, a MlHBManHo 4,0 M. MeDyco6Ha yAarbeHocr Moxe Aa ce

cMalbr Ha qerBpT!4Hy Bhc[He Bxuer o6jeKra c rxM aa ce Ha cyceIHrM cTpaHaMa He Mory npeaB]4DaTr

oraopx craM&Hr4x npocropuja t4 aa ra MeDyco6Ha yaarbeHocr H[je Ma]ba oa 4,0 M.

Mebyco6Ha yAarbeHocT nraHIpaHt4x craM6eH,4x t4nh craM6eHo-nocnoBHtlx o6jeKara nopoAllqHor rxna je:

- Mebyco6Ha yAarbeHocr l43Meby cno6oaHocrojehxx, ABojHrx o6jexara u o6jexara y npeKuHyroM Hh3y je

MxH14f,tanHo 4,0 M, oAHocHo nonoBuHa ercrxe auuer o6jerra,
yAarbeHocr craM6eHor hnu craM6eHo-nocroaxor o6jerra o4 o6jerra xecrau6exe HaMeHe je

MI4HxManHo 4,0 M, oAHocHo, Moxe ce cMabrrr yAarbeHocr Ha qerBprHHy Bxc[He B]"luer o6jerra axo

o6jexar ua HacnpaMHxM 60,.rHt4M QacaAaMa He caApxe orBope Ha npocrop[jaMa 3a craHoBabe,

- 3a x3rpatJeHe o6jefie Kojr4 cy MeDyco6Ho yaarbeHh Matse oa 3,0 M nplt x3aaBaby ycnoBa 3a

peKoHcrpyKqHjy He Mory ce Ha cycelH f4 crpaHaMa npelBuDarh orBopx craM6eHux npocropxja.

3auJrxra cyceAHxx o6jekata
l43rpaA$a o6jexara y Hu3y - oaHocHo y npeKxHfroM Hx3y (B,luenopoan\Hy'x AnA nopopuvrux) taoxe ce

Ao3Bont4rx y3 ycnoB Aa ce He Hapyurx rpaHt{ua napllene Ao Koje ce rpaAu o6jexar. Crone reMerba He Mory

npena3!4Tr rpaHxuy cycelHe napqene, ocHrl y3 carnacHocr BnacHuKa hnu KopAcHVKa napqene, oaHocHo y3

carnacHocr opraHa ynpaBe HagexHor sa nocnoae yp6aHta3Ma ta craM6eHo-KoMyHanHe aenarHocrx.

hcnaAfi Ha o6jeKry He Mory npena3xrt4 rpaleerxcxy nhHxjy Bxue oA L,2 M v ro Ha Aeny o6jeKra B]4ujeM oA 2,5
M. AKo je xopr,i3oHranHa npojeKqlja ucnaAa Beha oA 1,2 M oHAa ce oHa nocraBrba Ha rpaDeBxHcKy nxHxjy.

TpaDeBr4HcKx eneMeHr[ Ha H]4Boy nprceMrba Mory npehx rpalearucxy nl4Hrtjy (pa,]yHajyhr o4 ocuoeHor
ra6aprra o6jerra go xopH3oHranHe npojeKuxje rlcna4a) r ro:

- rpaHcnapeHrHe 6paBapcKe KoH3onHe HaacrpeuHlqe y 3oHu npu3eMHe eraxe MaFbe oa 2,0 M no uenoj
uuprrr o6jerra ca Buo.,rHor.1 v3HaA 2,5 M,

- nrarHeHe HaAcrpeuJH}4ue ca MacHBHoM 6paBapcKoM KoHcrpyKuxjoM Ma$e oA 1,0 M oA cnorbHe xBrue
Tporoapa Ha BAcAHy n3HaA2,5 M,

- KoH3onHe p€KnaMe Matbe oA !,2 M Ha BAcAHn 3HaA 2,5M.

fpaf;eerucxu eneMeHTl4 Kao epKepx, 4oxcaru, 6anxouu, y.na3He HaAcrpeuH[qe 6es cry6oea, la HxBoy npsor
cnpara Mory Aa npeDy rpaDeBhHcKy nraxrajy (pavyHajyh[ oA ocHoaHoT ra6aprra o6jeKra Ao xopl43oHrarHe

npojeKqlje rcnaAa) 14 ro:
- Ha aeny o6jeKra npeMa npeAbeM lBopr4Lxry r4aFbe oa 1,2 u, anu yKynHa noBptu[Ha rpabeBlHcKt4x

eneMeHaTa He Moxe npehu 500/0 ynr4qHe sacaAe }4sNaa npr3eMrba,

- Ha Aeny o6jerra npeua 6o,{Hor4 ABopxury nperexHo ceaepue (o4xocxo 3anaAHe) op[jeHTau!4je Mabe
oA 0,6 M, an!4 yKynHa noBpuruHa rpaleauucxux eneMeHara He uoxe npehu 300/o 6oqse QacaAe u3HaA

nprceMJba,

- Ha .qeny o6jeKra np€Ma 6oqHoM aBopr,rurry nperexHo jlDKHe (o4xocxo xcloqHe) oprjeHraq!4je MaFbe oA

0,9 M, an[ yKynHa noBpuJlHa rpaDesxHcKr4x erreMeHara He Moxe npehr4 300/o 6oqxe @acaAe ,rsHaA

nprceM.,ba,

- Ha aeny o6jeKra npeMa 3aaFbei4 aBopr4ujry (HajMalsef pafiojalba oa crpaxlbe nt4Huje cyceaHe
rpaDeBxHcKe napqene oA 5,0 M) MaFbe oA 1,2 M, anu yKynHa noBpurhHa rpabeBhHcKrax eneMeHara He

Iroxe npehu 300/0 crpaxbe oacaAe x3Haa npu3eM.rba.

OrBopeHe cnorbHe creneH!,rrle Mory ce nocraBrbarH Ha npeAlbH Aeo o6jeKra aKo je rpaDeBuHcKa nxH[ja yBy,]eHa

y oAHocl Ha perynaur4oHy nl4Hl4jy 3a 5,0 M !{ aKo re creneHxqe caBnatjajy B!4clHy oA 0,9 M.

creneHHue koje caBnaDyly BncAHy Buwy oa 0,9 M yna3e y ocHoBHx ra6ap!4r o6jeKra.

UH$opMaquja o noxaUuju

l43rpaAboM creneHlqa ao Bl4cl4He oA 0,9 u se cue ce oMeraru npora: u 4pyre @yHKurje ABopxura.
TpaDeBlHcKu eneMeHl4 !4cno.q Kore rporoapa - noApyMcKe eraxe Mory npeh[ rpaDeBrHcKy (oAHocHo
perynauxoHy nriHxjy) paqyHajyhr4 oA ocHoBHor ra6ap[Ta o6jeKra ao xopr43oHranHe npojeKLlxje rcnaaa H To:

- crone reMerba u noApyMcK4 3r4AoB,{ Malbe oA 0,15 f'1 Ao Ay6rrie oA 2,6 M [cnoA noBpLlll4He rporoapa, a

rcnoA re Ay6rxe Marue oA 0,5 M,

- uaxroBl,r noApyMcK}4x npocropMja Ao HI4Boa Kore rporoapa r4aFbe oA 1,0 M.



ONUITI,4HA 14HbI4JA OAerbebe 3a yp6aHu3aM, KoMyHanHo-qraM6eHe nocnoBe
{ 3aLrrrHry xuBoTHe cpeAuHe

BluecnpaTHH cno6oaHocrojeh[ craM6eHh o6jeKaT He ]4oxe 3aKfla]baT,'l AupeKrHo ocyHqabe ApyroM o6jeKry

Bt4Uie oa nonoBrHe Tpajalba AhpeKTHor ocyHLlatba.

oTBapaBe orBopa Ha npocrop jaMa 3a craHoBaibe Kao r aTerbeuMa h nocnoBHt4M npocTop}4jaMa Ha 6ot]Ht4M

OacaAaMa l4oxe ce Ao3Bonxrh aKo je Mebyco6aH pa3MaK l,13MeDy o6jekaTa (yKynHO ca [CnaA Ma) jeAHaK Anv

Behr oa 4,0 M. AKo je Mebyco6Hh pjarr* oa 3,0 M ao 4,0 M ao3Bo'beHo je orBapa$e orBopa Ha npocrop[jaMa

xecrau6ene HaMeHe y3 ycnoB Aa Aoba Kora Ha xojy ce ocraa,ba orBop 6yae jeAHaKa ana By,ua oa 1'8 M

l43rpaA$oM KpoBa He cMe ce HapyLxxrl4 Ba3AyuHa n,lHxja.cyceAHe napqene, a oABoaFba arMoc$epcKl4x

naAaBhHa ca KpoBHr4x noBptx[Ha Mopa ce peurrh y oxarpy rpaleerHcKe napqene Ha Kojoj ce rpaAh o6jeKar'

ApxHTeKToHcKo, oAHocHo ecrercxo o6nnxosarbe nojeAxHux ener'rexara o6jexra
rDacaAe o6jerara Mory 6v,1v, f{anTep!4caHe y 6oju no xeJbr HBecTuTopa AnA oa oacaaHe oneKe,

npt4poaHor hn[ Beula']Kor KaMeHa, l4TA.

- OOaBe3Ha je x3paAa Kocor KpoBa'ca narr6ov xpoeHe (oHcrpyKqxje on 20-350 KpoBHh noKpxBaq y

3aB,lcHocrt4 oa narr6a KpoBHe KoHcIpyKuhje.

- Bycr.Ha HaA3!4TKa craitoeHe florKpoBHe eraxe r3Hocx HajBhue 1,6 m pa'ryHajyh!4 oA Kore noAa

norKpoBHeeraxeAoraqKenperoMaKpoBHeBuc|4He,aoApeDyjecenpeMaKoHKperHol'4cny'lajy'
- ApxureKroHcKnu o6nn4nua, ynorpe6ruexrla MarephjanxMa u 6ojaMa Mopa ce rexl4rl4 Ka

ycnocraBrbarby jeAxHcrBeHe ecrercKt4 Bt43yenHe qenhHe y oxenpy rpaleslHcKe napqene'

ycroBu 3auJTlrTe xttBOTHe cPetrxHe, TexHuqKe, xr'rrxjexcxe, 3aUT,Te oA noxapa, 6ea6eflxocne I
ApYre ycnoBe

- tl3rpaarba o6jeKara, oaHocHo l43BoDebe paAoBa Moxe ce BpujxT,l noA ycnoBot4 Aa ce He r3a3oBy

-pajr,a ourehersa, 3araD Balbe AnA Ha Apyrvl Haq[H AerpaAhpa$e xrlBoTHe cpeA[He. 3aur]4Ta

*r"orn" ap"prn" o6yxeaia Mepe Koj[Ma he ce:auLrr tttt BoAa, Ba3Ayx h 3eMJbr4Ll,Te o4 gerpagauuje'

_ Ha caaxoj rpaieBhHcKoj napuenr4 Mopa ce o6e6eArrn 6eToHypaHH npocrop 3a nocraBrbabe

KoHrejHep; (xanla) sa *oryt"nu ornaA. /loq[paFbe 6eroHrparor npocropa 3a KoHTejHepe Ha

napqe;x'Mop; aa 6yae raxo aa ce ouoryhN naK nphcryn HaMexHe xotryHanHe cnyx6e'

- oaBotleFbe oeKaflHrx BoAa peLxhTh 3aTBopeHlM KaHan[3all],loHl4l.4 cl4cTeMoM KOj]4 he Ce np[KrbyqhTh Ha

HacerbcKy KaHanmaquoHy Mpexy.
-HacBaKojrpaijeBhHcKojnapuenMopaCeo6e36eA[T,1|4l4Hl4ManHo30o/oo3eneFbaHrXnoBpLllfiHa.
- Car oOjeKrr Mopajy 6t4rl4 ta3rpaDeHr (pexoHcrpyucanra) y cKnaAy ca saxeh/M 3aKoHnMa

npaarnnr.rquraa Koj; perynxuy KoHKperHy o6nacr' npx npojeKroBarby H r43BobeFby paaoBa Ha

o6jerrrauau{aTuYBVAy,cneqtaQlrvHocroyHKl.ll4oHanHeHaMeHeo6jeKra(npocropa)cacTaHoBxUTa
ropraLlherua, oApxaBaFba, oAHocHo o6e36efjIBalba caHrrapHo-xrrt4jeHcKxx ycnoBa

- tt:6opou Marepxjana BoAr4Tn paqyHa o Fbl4xoBoj ornopHocrl4 ca acneKTa rexHhqKe 14 npori4BnoxapHe

3auJT[Te.npl4npo]eKToBaFsy14[3rpaA}bt4B[UenopoAt.ltlHl4xCTaM6€Ht,4xo6jeKaraMopajyceo6e36eA[Tt4
yc.noBu 3a crrypHy eBaKyau!4jy rbYAvl y cnyqajy noxapa u ypebaju r cpeacrBa 3a TauJebe noxapa'

- arrunoponr"rr 
'crau6exr -oOle,atr, 

nocno;H[ o6jeKrh (oAHocHo nocjloBHt4 npocropr) HaMe]beHh

jaaHoNxopuu.rhersyKaounpr,tnas,aaoucrxxMopajy6rrr.rypalelraycxnaAycaflpaBxnH[Kol,4o
ycnoBlMa 3a nnaHxpabe h npojefioBaFbe o6jexara y Be3!4 ca HecMeTaH!4M KpeTabeM Aeqe, cTaphx,

xeHAhKen!4paHrx r !4HBanI4AHl4X nrqa'

ycroBr 3a x3rPaAlsY ApyrHx o6ieKara xa rcroj rpabeBnHcKoj naPqenlr

Ha rpaDeBhHcKOj napqen[ y 3oHr MeuoBr4TOr CTaHOBa]ba Ao3BOrbeHa je u3rpaarba noMohHor o6jeKra y3

crar6eri, o6jeKar - rapaxa, orpaAa |4 eBeHryanHo nocnoBHoT o6jeKra' aKo ycnoB[ Ha napuen[ To

Ao3Bo/baBajY.
_HarpaDeB[HcKo]napqen[HaMeFbeHojh3rpaAlb}lBt4uJenopoAl4l,]Horcrai46eHorunucrall6euo-

nocrorrol- o6jeKra Mopajy ce o6e36eAhrl4 ycnoB[ 3a rcrpaAFby noMoiHor o6jerra - rapaxa ca

o6e6ef}aearueu ,rnrrurno rapaxH,,lx Mecra 1/2-6poja y oAHOCy Ha 6poj CraHoBa niaHl.1paHl4x y

rnaBHoM ooieKry. ycnoBr4 3a ,l3rpaAFby noMohHor o6jeKra - rapaxa He Mopajy Aa ce.o6e36eAe aKo ce y

oKBxpy crrepeHcKe unh npr3eMHe eraxe TnaBHor ooieKra o6$6eDyje flpocroprja 3a rapaxfipabe

Bo3fina MIH MarHo flz 6poja y oAHocy Ha 6poj nnaHhpaHux craHoBa;

- h3rpaAFba nocnoBHor o6jelfia Ha rpabeBhHcKoj napqenh HaMerbeHoj u3rpaArbr BuujenopoAl-lqHor

crarq6eHor tnu crau6eHO-nOCjOeUOr O-61erra ce Moxe ao3BOnhTI axO cy o6ea6el;eH[ npocTopHt4

ycJloBl4HaBeaeH[ynpeAXoAHI4}4cTaBKaMay3carnacHocTB,]acHBKaCTaHoBa,oAHocHonoc-noBHor
npocropa y oKBl4py rnaBHor o6jeKra;

- Ha rpaleeulcKoj napqenr Haueruexo.l uapagrsr crau6e Hor AnA craM6eHo-nocnoBHor o6jerra

nopoan.lHorrhnaAo3BorbeHaje3rpaAbanoMohHoro6jerra-rapaxa3arapaxhpaFbenyrHl4'lKor
Bo3rlna 14 nocJloBHor o6jeKra a*o yc-noan Ha napqen[ ro ouoryhaaajy Kao x l43rpaa$a orpaae;

nH$opMaquja o not<auuju



OnU]TtIHA t,lHbtlJA OAerbeEe 3a yp6aH!r3aM, xoMyHanHo-craM6eHe noqtoae
l.l 3aurury xrBoTEe cpeAuHe

noMohHl4 o6jeKaT - rapaxa ce rpaA]4 Ha M!4HrManHo 4,0 M oA rnaBHor o6jeKTa I Ha M[HuMa.nHo 0,5 M

oA rpaHxue napuene y3 ycroB Aa ce o6jeKar rpaax y3 rpaH[Lly napqene nperexHo ceBepHe (oaxocso
:ana4xe) opxjeHraLlrje;
y oKBripy o6jeKra rapaxe Mory ce nnaH4parv r npocropuje 3a ocraBy;
nouohNr.r o6jexar - rapaxa je MaKcrManHe cnparHocrr4 n (npr3eMrbe). O6aB$Ha je x3rpaAba Kocor
KpoBa Harx6a KpoBHe KoHcrpyl(uraje r'raxc 350. KpoBHx noKpuBaq je y 3aB[cHocrx o4 xarr6a xpoaHe
KoHcrpykuxje. OABoAlba arMocoepcK[x naAaBHHa Mopa ce peu!,il,l y oKBxpy rpaleerxcxe napqene Ha
Kojoj ce rpaar o6jeKar;
,l3rpaAlba nocnoBHor o6jerra uoxe ce Ao3Bonrr!4 aKo ce Mory ncnyy.VTu ycnoBr |43 oBor llnaHa, c rxr{
Aa je MaKc[ManHa cnparHocr o6jeKra n (npra:er'rrue) ta Aa o6jeKar npeAboM oacaAola xe uopa 6rru
nocraBJbeH Ha rpabeBxHCKy n!4HHjy;
o6aBe3Ha je }€rpaAlba Kocor KpoBa Harfi6a KpoBHe KoHcrpyKq[je vaxc 350. KpoBHta noKpuBaq je y
3aBucHocr!4 oA Har[6a KpoBHe xoHcrpyKl-Uje. OABoAFba arMocoepckux naaaBxHa Mopa ce peul]4T]4 y
okB!4py rpaDeBrHcKe napuene Ha kojoj ce rpaAx o6jeKar.

OrpaAe Ha perynaqxoHoj nuHujv Mory 6ura rpaHcnapeHTHe rnr xou6rxaqrja 3u1ale u rpaHcnapeHTHe orpaAe,
c 14r',| Aa yKynHa BxcxHa orpaAe oA Kore rporoapa He cMe npeh[ Br4ct4Hy oA h=1,4 M.

TpaHcnapeHrHa orpaAa ce nocraB/ba Ha noA3xA Bt4o.iHe MaKcrManHo 0,2 M, a KoA KoM6r4HaLlHje 3xAaHu Aeo
orpaAe Moxe xhr Ao BhcrHe oA 0,9 M.

Kanlaje Ha perynauHoHoj nAHVjA ce He Mory or8aparx BaH perynaq[oHe nhHraje.
BlcxHa orpaAe Ha yrny He Moxe 6t.trx surua o4 0,9 M oA Kore rporoapa 360r np€rneAHocrri pacKpcHrue.
OrpaAa, cry6oBla orpaAe x Kan[je Mopajy 6r4rH xa rpaf;eauHcxoj napllenH Koja ce orpaDyje.
6oqHe crpaHe r 3aAba crpaHa rpaDeslHcKe napqene Mory ce orpabr4Barr xraoM 3eneHoM orpaAoM,
lpaHcnapeHrHoM orpaAoq vtna 3HAaHoM orpaAoM Ao Br4clrHe MaKcuManHo 1,8 M.

O6e.:6e[reane npxcryna napqerx x npocropa 3a napxxpa]be Bo3nna
- y oKar,rpy oBe 3oHe 3a cBaKy rpaDeBuHcKy napLleny Mopa ce o6e:6eArrx KoncKo-neuaqK[ npxna3

urr,rpr,iHe 3,0 M.

- 3a napxfipa$e Bo3t.lna 3a concroeHe norpe6e y oKBxpy rpaDeBxHcKe napuene HaMe]beHe mrpaA]br
B[uenopoAxt]Hor craM6eHo-nocnosHor oojeKra Mopa ce o6e36eAl4ru napKuHr npocrop 3a napklpa]be
Bo3rna no npaB[ny - jeAaH craH jeAHo napKxHr Mecro.

- 3a napKhpalbe Bo3!4na 3a concrBeHe norpe6e BnacHxr-lx craM6eHor x craM6eHo-nocnosHor o6jeKra
nopoar4r]Hor T[na o6B6eDyjy npocTop y oK8l4py rpaieBrHcKe napqene 14 To no npaBuny MfiHrManHo
jeaHo napKHHr Mecro Ha jeAaH craH, c rxM Aa HajMaFbe jeAHo so3rno 6yAe cMetlTeHo y rapaxr.

ycrroBx 3a o6HoBy lr per(oHcrpyrqxjy o6ieKara
O6Hosa I peKoHcrpyKr.llaja nocrojeh]4x o6jeKara Moxe ce Ao3BonArA noA cneAehxM ycnoBrMa:

- 3aMeHa nocrojeher o6jefia HoBr4M o6jeKroM Moxe ce Ao3Bonxr[ y oKBxpy ycnoBa Aarrx nnaHoM
reHepanHe perynaqrje Hace/ba l4HDxja (,,A, nucr onurl4Ha CpeMa" 6Wj t4106 u 30/L! u ,,A. nucr
onurnre VHbtl.ja" , 6p. 18/19),

- peKoHcrpyKur4ja nocrojehrx o6jeKara Moxe ce Ao3Bon[Tr axo ce r:eolerueu paAoBa Ha o6jeKry Hehe
HapyurHrx ycnoBx Aarh nnaHoM reHepanHe perynaultje Hacerba l,lHbuja (,,Cn. nucr onunxa Cpema,,
6poj 1al06 tA 30lLL A "Cn. nrcr onu.rrrHe VlHDAja,',6p. 18119),

- aKo rpaDeB[HcKa napqera cBojoM r3rpaDeHouJhy He 3aAoBorbaBa ycjoBe 13 nnaHa reHepanHe
perynaqxje Hacerba l4Hbxja (,,A. nuct onurrxa Cpeua" 6poj 1al06 u 30lll u ,,Cn. nhcr onurrlHe
V{buja",6p. 18/19) peKoHcrpyKqrjoM ce He Moxe Ao3Bonrrla AorpaA]ba nofiojeher o6jeKra,

- aAanraLlfija nocrojeh!4x o6jeKara ce Moxe Ao3Bon]114 y oKBr4py HaMeHa Aar,lx nnaHoM reHepanHe
perynaqfije Hacerba t4Hbxja (,,Cn. nxcr onuJr]4Ha CpeMa" 6poj 14106 u 30/LL u ,,Cn. nHcr onurxHe
UHbnja", 6p. l8ll9).

YcnoBx nprKrbyqelba Ha lrHopa

npeMa ycnoBlMa HaArexH!4x IMaoua jaBHxx oBnauheH,a

!lHxelGepcKo - reorourKx ycnoBx

KoHcrpykqxjy o6jerra nprnaroAulA ocqu^auujaMa u3a3BaHr4M 3eMrLorpecoM jaqlHe 7"MCS
(Cel4sMonouKa Kapra 3a noBparH[ neploA oA 50 roA[Ha, Cex3MonouKH :aeoa Cp6rje).

hHbopMaUuja o nokaUuju



ONUTIHA 14Hb14JA OAerbebe 3a yp6aHn3arr, KoMyHanHo-craM6exe nocnoBe
l.! 3AUJITry XTBOTHE CPEAIHE

EHeprercl(x 3axreBx 3a Hoae r nodojehe oSieKre

npx npojeKroBarby npri4eFb Barx oApeA6e npaBxnHrKa o eHeprercKoj eouKacHocrr 3rpaAa
("Cnpr<6eHra rnacH!4K PC", 6p. 6U20lL oA 19.8.2011.) Koj[M ce 6nrxe nponrcyjy eHeprercKa cBojcrBa
H Haq H r3paqyHaBaFba ron/rorHHx cBojcraBa oojeKara B[coKorpaA$e, Kao I eHeprercKrl 3axreBr 3a

HoBe 14 nocrojehe €eKre.
n poireHa Ha eHe norbonprBpeAHor 3e rbxuTa

ysxAoM y TeHepanH[ yp6axrcrrvxvr nnaH l4HD,lje xojr je Crynulaxa onuJT[He ,lHDhja AoHena 1980. roA[He
(,,cjr. nncr onurrrHa CpeMa" 6poj V81), yrBpDeHo le aa cy ce KaracrapcKe napqene 141 A L42lL K.o. V{lv'ja
Hana3v,ne y rpaHhqaMa rpabeBxHcKor noapyrrja Hacerba ,lHDxja, oaHocHo Aa cy 6!4ne y rpaDeBlHcKoM noApyejy
npe 15.7.1992. roArHe.

y cKnaAy ca LlaaHoM 88. craB 6- 3aKoHa o nnaHl4palby ]r li3rpaAr-br4 aKo je npoMeHa HaMeHe, oAHocHo Bpcre

3eMrbl4urra x3 no.,bonp[BpeAHor y rpaflesrtcxo t43BpueHa Ha ocHosy 3aKoHa, nnaHcKor aoKyMeHTa xnh oMyKe
HaMexHor opraHa ao L5. jyna 1992. roauHe, oAHocHo Ao AaHa crynaba Ha cHary 3aKoHa o norLonpHaperHoM

3eMrbxury ("Cnpr<6exr.r rnacHt4K PC", 6Wj 49192), xe nnaha ce HaKHaaa 3a npoMeHy Hauere 3emrulula, 6e:
o63upa uJTo je Kao HaqxH Kop'4Luheba ror 3eMrbt4tlTa ynucaHa b!48a, nhsaAa, nauJ[baK x Apyro.

x3AaBalba noxaqxjcKxx

,loxaqhjcKr4 ycnoBt,l caApxe cBe yp6aHucfl4qKe, TexH]4qKe x Apyre ycnose r noAarKe norpe6He 3a u3paAy

uAejHor npojeKra, npojeKTa 3a rpabeB!4HcKy Ao3Bony u npojefia 3a l43BoDerbe, y cKnaAy ca oBrMaKoHoM 14

u3Aajy ce 3a Karacrapclq napqeny Koja xcnyrbaBa ycnoBe 3a rpatleBhHcKy napqeny.

noKaqxjcKx ycnoBx ce Mory ,l3AarH t4 3a BluJe KaracrapcKtlx napqena, y3 o6aBey hHBecryTopa Aa npe

r€aaBa}sa ynorpe6He ao3Bone H3BpuJH cnajaFbe Trax napuena y cKnaay ca oBuM 3:l(oHoM.

y3 3axreB 3a rcAaBaFbe noKaq|4jcKxx ycnoBa noAHocH ce xAejHo peuJelbe 6yAyher o6jeKra, oAHocHo Aena

o6jeKra (cK!4qa, qprex, rpaoxqKx nplKa3 u cn.), u3paDeHo y cKraAy ca npaBl4/]Hl'lKoM Koj[M ce 6n,4xe ypeDyje

caApxxHa rexHx'.rKe AoKyMeHTaql4je.

floKaqxjcKxM ycnosl4Ma Moxe ce npeas[Aerfl h Oa3Ha, oAHocHo eranHa mrpaArba.

Ha,.renHhua

a.

alu o4't

t4Hx. cao6. T!4jaHa AoureH

hH$opMaquja o noKauuju

\
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ShodnoVa5em zahtevu, naS broj 1445 od 11.05.2021. izdajemoVam:

TEHNIEKE US LOVE

U cilju izrade Urbanistidkog projekta i tetrni6ke dokumentacije za izgradnju
stambenog objekta viSeporodidnog stanovanja na k.p.141 K.O.lndija, shodno
priloZenom situacionom planu.

Predmetna katastarska parcela se nalazi u delu bloka br.38 (ulica Novosadska br.49)
naselja lndija.

Planirani stambeni objekat vi5eporodidnog stalrovanja je spratnosti Po+P+  sa 34
stambene jedinice i isti po metodologiji spada u grupne prikljudke.

Za novo izgradeni stambeni objekat potrebno je izgraditi novi prikljudni gasni vod
dim 32 mm, u kvalitetu PE 100 ser S5, sa ulidnog gasnog voda u ulici Novosadska,
dim 63mm, ser 55 pomo6u sedlastog elektrofuzqiskog komada dim 63x32mm, elektro
fuzijske spojnice dim 32 mm, prelaznog komada PE/e dim 32l33,7mm sve u kvalitetu
PE 100, gasne polietilenske cevi dim 32mm, ser 55 u kvalitetu PE 100, zakljudno sa
gasnom kuglastom slavinom DN25, NP16 sa 6erom.
Regulaciona gasna stanica je maksimalnog kapaciteta 50 m3/h, ulaznog pritiska 1,3-
2,3 bar i izlaznog pritiska 0,022bar, sa ugradenim dvostepenim regulatorom protoka
kapaciteta 50 m3/h prirodnog gasa.

Redukciona gasna stanica se postavlja na spoljni zid objekta ili na sopstvene
nosade i omogudava nesmetan pristup za kontrolu i oditavanje istog.

Kucica regulacione stanice mora biti za5ti6ena od uticaja atmosferskog praZnjenja,
povezivanjem iste na za5titno gromobransko rrzemljenje s tim da se isti elementi
galvanski odvajaju. Mora se nadiniti izveStaj o izvr5enom merenju za5titnog
potencijala.

Razvod unutra5nje gasne instalacije (UGl-a) sa pripadaju6im meradima protoka gasa
G-4T mora biti uraden shodno odobrenom projektu UGI-a.



Meradi protoka gasa moraju imati ulaznu protiv poZarnu gasnu slavinu dimenzije

DN2O, NP16 i isti moraju biti sme5teni u za5ti6r;ni ventilisani prostor u stepeni5nom
delu objekta ispred stanova.

lnvestitor :,,ARMOD" d.o.o. Novosadska 32, lndiia
MB:21563315

S po5tovanjem, rukovodilac:
, dipl.maS.ing.
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IIPEAMET : TEXHI4TIKI4
)TPEAHUT CTI,IIIKO T II PO J EKTA

3A

O6paru.nu cre ce 3axreBoM oA 11.o5.2o21. roAr{He y HMe rlBecrr{Topa "APMOA"[.O.O. us
tr{lr!Irje y ql{Jby H3AaBaIta rexHl,Ir{Kr{x yc.rroBa Ba rr3paAy yp6auucruqKor npojexTa Ba rr3rpaArby
crau6euor o6jerra BHlxeilopoAnr{Hor craHoBarr,a y HaceJby tr4u!r.rja, yV-rruqu Hoeoca4cxa, Ha K.rr.
141 K.O. I{uf uja a y cxnaAy ca AocraBJbeHr{M crrryarfr.roHuM rrJraHoM.

Yxoluxo Konrucuja )'rBpAH uoryhHocr r.rspaAe rexHprr{Ke AoK) ,reHraquje sa oBaKBy Bpcry
o6jexara Ha rpeAMe'ruoj ,roxaqtrju, oeo J.lI. y oKBHpy crojrzx HaAnex(Hocrn je carJracHo Aa ce
Molr(e flpucrynlzrlz vBpaALr yp6auucrvvxor npojexra 3a ilsrpaArr,y [peAMerHor o6jexra
Bl{uenopoAur{Hor craHoBa}ba y HaceJEy l4ul1u1a, y Y,ruqrl Hoeocagcra Ha K.rr. 141 K.O. I4u\uja a
y cxnaAy ca IocraBJbeHIJM cllryallrroHrrM rrJraHoM y3 Hcnlrberr,e cle4ehr.rx ycnoBa:

1. Ilpaxrsyueme rlpeAMerHor o6jexra ua cao6pahajuy zu$pacrpyxlrlpy rnaHr.rparv ca
KonoBoSa ue Y:ruqe Honoca4cxe Ha HarruH IIpr4KaBaH y AocraBJbeHoM c]rryaq]roHoM
nnaHy. JaeHa noBplxrrHa - [pr,rJra3Ha paMrra ce Mo]Ke ]peAHTH y rpaHr4uaMa ucl]peA yila}a
y KoMrIneKc raKo urro 6u je uorlovaru 6eroucxlrna vilv 6exarou nror{aMa r4J,Ir.r

6erouupalu. Ilpz-rrasuy paMny rrpocropHo oprEjeurucaru r4 Ar4MeH3uoHr{carr.r raxo Aa
3ay3l4Ma npocrop L{cnpeA ynagHe xannje tuupr.rHe MaKC. Ao rxrrpuHe caMor yna3a y
raprleJry-uIrpr.rHe xanuj e.

2. Huje 4osnorbeHo Qopuvpame napxr{Hr rrpocropa y nojacy perynaquje yru4rle.

3. Ilpn-tasHa paMrla ntopa 6rarn rro3rrrlrloHr.rpaHa raxo Aa He Bay3r{Ma januy rroBprxrrHy
ncrlpeA cyceAHIrx napuena rj o6jexara Ir He cMe Aa )Tpo3rl nocrojehe KoJrcKe npuna3e
cyceAHr{M o6jexrzua. Hrserere nplanasHe paMrre uopajy 6uru ycxtaf eHe ca HHBeJreroM
uocrojeher rporoapa, Kao I{ ca HVBeJ'IeroM oKoJrHof repeHa ca no[peqHl{M [aAoM Mr4H.
2,5%o y cMepy o6aparr,a Ht{BeJ'reTe oKoJrHot TepeHa.

4. tr4cuoA rlpuna3He paMrle rocraBlrru rleBacru, 6eroncxu flponycr [peqHuKa @4ooxuv- ca
noApI(HHM rIaAoM y cMepy o6aparr,a HI,IBeJ,Iere oKoJrHor repeHa, ca oAroBapajyhuu
Ha4clojeu pI cJIlrBHt4uL{Ma Ba o4eoleme arnocQepcxe BoAe alu 6eroHCKrrM peurerxaMa
xaxo 6u ce cnper{vro orrrrlaee BoAe Ha KonoBoB.

5. Tporoap ce Moll{e HBrpaA}rrI4 - peKoHcrp}r4carra rano Aa HraBeJrere r{ rrrlrpr4Ha rrperMerHor
rporoapa 6y4y ycxnafeue ca cyceAHr{n. flon:roqaBarbe :rporoapa ce Moxe rr3Bptur.rrrr
o4ronapajyhurvr lrarepujanoM npeAna!euuna 3a oBaKBe Bpcre rroAnora (6eroucxe rrJror{e
ulu 6exarou).

6. HanouumeMo Aa je Yru.rqa Hoeoca4cxa y tr4uf ujlr norn),Ho pexoHcrp),ucaHa v Aa ce
paAoBI4 Ha eBeHryanHoj pexoucrplxquju KoncKor rrpHna3a uopajy i'cK"IraAzrll ca
HlIBenaIrI4oI{I4M pexvMoM ynr{qe Kao r{ uo Bpcrr{ lr uarepnjany nocrojehe uog-tore ua
OKoJIHOM TepeHy a AeBaClTI,IpaHe SeneHe IIoBpuraHe BpaTr.rTr{ y [perxoAHo rrcnpaBHo crarbe.

7. tr{Hsecrzrop HBrpaArLe je 4yxtau 4a o6es6e4u aAexBarau 6poj napKr.rHr Mecra sa norpe6e
KopI4cHI'IKa -BJIacHI4Ka crau6euux I.{ flocnoBHr.rx je4rzHaqa y [peAMerHoM KoM.rreKcy a cBe
y cKJIaAy ca o4pe46anaa 9:raua 36. IlpanuJrHr.rxa o orrrrrvM [paBrrnr4Ma Ba rrapUelaqujy,
perylaqujy rr I43rpaArby (,,C-uyrx6eHr rrracHux PC", 6p. zzlzot5) xojurvr cy o4pefeuu

li' ri 'r {\,, r: i

JABHO nPEEy3EhE 3A ynpABrbAbE nyTEBl4MA 14 nApKt4pAflt4luTt4MA
,,lAHhVJ A, nyT" 14 HTr 14 JA
ffi*julo&o #lun* 11 S. tnpax. 2232***\n)a,
i.p. r55-0C03:0r154384'i-08{SOJlJOiiAj'lCHn 541-]l{l\) r p :)i"15-24(i222-35(K0tulfii)tjt!JAIitlA titH(A)
r+.r +3St 7.?. ?.1.50*1*.+;i{a. +:\t)'\ 2,2, ?,\l}{}l}3,+, {.tr);r;: iilqu(s)iilrljtjr.,l*t nl r#",iirr:kri1a-*tt:}jijalvlt
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,,APXI,IIPOJEKT trrtH*
Yxraqa flerpa,{paurulrHa II 6p. 9



JABHO nPEEy3EhE 34 ynpABrbAbE nyTEBr4MA h nApKt4pAflr4tUTt4MA
,,nHhVlJ A nYT" 14 HT?[4JA
fiojil$.i.if f 1r:rra 1 t ). r:Ip*;. l?3?S 14iifliaji]
i.l rIi'arilf3200I.it84|-ilfl[ilJria]?iliii)iflrbi.r'l,{j1): i.p.'2-t::-2-4t??}'"t\(tfl;li:Plj}i.lAIlliASr\l-1[rr.)
i*n $$ll1 tl 2'tr#*$'tr$,+iirii;: +3S1 ?? 7iS$03d, +,maii jpga(*]indjlj*.n*t wwrv.riir*k*ija-;ildjij.l,n+i.
Itl[. 1#17$$2fr5, hrciii.'1ili.1 i.;pi:1 i)$S4fi4S$, Li.:itil.ri;s rrrraii.muru:gtf 1

HaTII,IHI,I t4 yclroBvt o6es6efunarba IIapKI,IHr Mecra 3a craM6eHe, fiopo,qr{trHe ,r [ocJroBHe
o6jerre Ha rpabeBfiHcroj napqenr r4BBaH peryxaqrje jarnor rrytafynvr\e.

Cee octare rloBplrrl4rre gajeAul,rqKe HaMeHe Ba o[cn)Drr4Barbe craM6eHrax fi rrocJroBHt4x
je4Iauuqa KoM[nexca lrnaHr4parlr r4cKJb]^rr,rBo Ha corrcrBeuoj rapqeJr]r uBBaH nojaca
peryJrarlr4je ynr4rle.

flpojerrovr rrpunaaue paMle lI cno6oAHr4x rroBprrrr4ua perurarra r4 flr.rrarbe fipr4xBararba r.r

oABobena arMocQepcxr.Ix BoAa ca cno6o,4Hr.{x cao6pahajurrx uoBprrrrrHa(cnr,rBHurlu,
cJrHBHe peruerxe).

lo. O4nofeme arMoc$epcxvx BoAa ca cno6oAHr.rx rroBprxuHa(nrarou, rre[rarrxe cra3e,
napxlzHsla) eBaKylrcarl4 cnHBHrrUr.rMa r{ pacrepcKr{M rroBprx}rHaMa AaJbe y nocrojehH
pequnujeHr;.

11. fpaHur{He HZBeJIaIIuoHe u ocrane ycJroBe Ha repeHy }TBpArrrr4 Ha nr4rly Mecra MeperbeM yB
o6aeesuo npucycrBo cn)D(6eHor luqa onor J.fI.

12. IIp[KJtfIaK Ha ocraJly KoM]rranHy rzuQpacrpyxr]py rraBprurahe ce rpeMa rexHr4rrxr{M
yc,,roBuMa H aArrextHr.rx KoMlrranHux j aBHHx np e4ys eha.

13. I4HBecrurop Lr3rpa4me je ApKaH 4a ourreheHy, ypef euy r.r 3eneHy jaruy noBprxrrHy y rxro
KpaheM poxy Bparr4 y npno6uruo crane.

r4. HIzje Ao3BoJbeHo npl4BpeMeHo cKna4urxreme rpafeBrHcKor r4 ocraJror lrarepuja"na y
Kopr{Aopy ynHrIe.

15. I,IHBecrrrrop I4srpa4me je A)Dr(aH Aa 3a cBe BpeMe rratpaArbe o6es6eAu HecMeraH r{
6ee6eAaH KoJrcxr.r H rrerrar{Krr cao6pahaj.

16. Y cnyrajy nsroferba paAoBa Ha peKoHcrpyxqzju npeAMerHe ynurle, HHBecrr.rrop je y
o6asesu Aa Haqr4H rrprrKJrf{erba naprleJre Ha
uononpojeKToBaHoM crarby.

jaeny cao6pahajnnqy rpt4JraroAr.r

Oro J.fI. BaApxcaBa fipaBo .qa IaaBpIrrra KoHTpoJry r.rsBeAenr{x paAoBa ua ype[emy janne rroBprrrvHe
rt Earrp(Ha rrpr4KJbfrema na janntr u1n';

B.

9.

Iauunh, A rr M.

2l'IexHn,r i{x ycncB14 3 53 -53 I 2A2 1
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,APX|1 n POJ EKT AH" Aalyja
flerpa flpanLurxa ll 6p. 9, k1xfiuja

IIPE,{MET: Texuuqxa ycnoBu

Baruuu 3axreBoM op, 26.04.2O2L roAHHe rpaxunrl cre Aa Bau 4oc'ranNuo
ycJroBe aa norpe6e r.r3paAe Yp6axr.rc'rn.rxor upojerra 3a H3rpaArsy craru6euor
o6jexra BuuenopoAr,rqHor craHoBana Ha K.n. 141 r.o. Va\uja.

Y craa4y ca noAHerHM 3axreBoM, o6aseurasaMo Bac 4a fKlI ,,Korr,ryHaaaq"
Vu\uia ua4aje ycaone, xoju ce oAHoce ua o6aacT ynpaBJbalba KoMyHaJrHr,rM ornaAoM.

Ha repuTopuju Onu'ruue l4u\u1a Bprxl.r ce opraHa3oBaHo oABoxene
KoMyHarHor ornaAa H lbefoBa cenaparlrja y cnraqy ca ofl[rrHHcKor.,r O4.nyxor',r o
ynpaBJbalby KoMyHaTHHM or[aAoM H oApxaBariy .rucrohe Ha noBprxuHarr,ra jaaHe
HaMeHe na repnropr.rjr.r onrrrnHe Vu\uja (Ca. auc'r orurrr.rHe Vu\uja 6poj 76/2013), a

ycayty oABoxerba KoMyHa.rHor orraAa apurr JKII ,,Konynalaq" Vl\uja. Cau npalanra,
rrpr{BaTH?r npeAy3eTHHrI}.r H npaBHa ,raqa-KopHcH}rqH ycnyfa.qyxHH cy,qa ce yKJbyqe
y opraHH3oBaHo oABoxerbe n cenapaqujy KoMyHaJrHor orflaAa.

C r:rar.r y neau norpe6Ho ie ucnyHr.rru o4pef;eHe ycJroBe xoja ce oAHoce Ha

o6ea6eIlanan e aoxaquje 3a oAJrararLe KoMyHaJrHor orflaAa paA].r oABoxerba, Ha6asxe

AoBoJbHor 6poia nocy4a 3a oAJrarat,e KoMyuanHor orflaAa n cenapaqxjy KoMyHarHor
oTuaAa.

I,lHnecr:nrop je 4yxan Aa oApeAH u o6ez6e4u roraqrljy 3a oAJIaraEe
KoMyHaJrHor ornaAa, Ha xojoj he ce nocrasJbar:r xoxTejuepu, paryrz. oABoxerba H To
noce6uo sa crau6eHu, a noce6so 3a nocJroBHI,t npocrop.

,Iloxaquja Ha rojoj ce nocraana.jy rourejHepu Mopa Aa HMa npxrla3Hu rtyr vr

uopa o6ea6e4[Tn HecMeraH [pr{Jra3 KoMyHaJTHHM Bo3HJrHMa upyxaol\a ycnyre, KaKo

6n ce r'rorao HecMeraHo I,t3BpllIHTH npaxrberbe rourejnepa.
llpocrop 3a oBy HaMeHy ce Mopa o6ez6e4urn Ha flapqenH Ira xojoj ce rpaAu

o6jerar, a npenopy.ryje ce 4a 6y4e y cxnony o6jexra, y HenocpeAHoj 6nrasraHx janne
cao6pahajnuqe.

llonpruxHa 3a Apxart,e rHncKHx flocyAa ruropa 6uT u HocI{Ba H fJIarKa, Ha HI,lBoy

npuna3Hor n)rra, ca o4rotlen er'r arrtocQepcxl.rx n oqeAHHx BoAa, Ha pacrojarry He

aeheu o4 2 u o4nputazHor nyra cneqnjaaHor Bo3HJIa :a o4noa cneha.
flpNaaeuu nyr Ao Mecra 3a Apxame rHrcKHx nocyAa Mopa uMarr rrlnpnay 2,5u

H Ay)r(HHy Ao 12r"r N or.aoryhllTfi MaKcI,rMarHo ocoBl,tHcKo ollrepehelbe Ao 10'r.
.iloxarluja Mopa Aa r,rMa AoBoJbHy roBpurnHy aa cueurraj nlauupauor 6poja

[ocyAa ga cuehe-xoHrejnepa, a I4HBecrHTop rpe6a 4a o6es6e4N AoBoJbHy [oBpluuHy
ua xojoi he ce ucrlz flocraBJbarn, co6suporl na 6poj tt gnr',reHsr.rjy xoHr:ejnepa.

Hr-rajyhr.r y BAAy noAHerH 3axreB H rlpurloxeHy AoKyMeHTaqHjy, 4a 6u ce

ucriytuJtu MlrHr{MaJrHH ycroBn H3 onIrITHHcKe O4ayxe, noT pe6Ho je o6ea6e4utr'r
uajua*e rpn roHT ejnepa 1,1r-13 3a KoMyHarHr,t orna4 (cnnNl, jegan xoHrejnep 1,1 t't3,



noce6Ho 3a nannp (n.nanu) u je4an xonrejuep 1,Lru3, sa IIET ar'r6a.naxy (xy, u), c rur'r,
urro je oBa nporleHa Aara, c o6supou Ha npoqerbeHy KorHqHHy orna,4a xoju he
nacr:aja, a H AHHaMHKy oABoxerLa ,rcror, ca Ha[oMeHoM 4a he ce HaKoH ny rama
o6jexTa y yrorpe6y, yTBpAHTH Aa tu je HHBecrHTop y o6aBe3r.r Aa Ha6aBH AoAaT Hu
6poj nocy4a 3a oAnararbe u ceaexqujy orraAa 3a oBai o6jexar.

peKTop,
. AYUI

11,

HC
I.J

oo
:.: t4Htt4JA

+
I



JaBHOKOMYHallHOnpeAysehe

BOAOBOA ~ KAHA/U.13AL\~JA
~HD~JA In, ~HD~JA

Iltl Bojsop,e Crene 48
~,) 22320, ~Hl)Hja

Peny611HKaCpfiaja
nns. 101437361
MaTH4HH 6poj: 08584885

TeKynH pa4yHH:
105-86056~ 75
160-283326-12
325-9500600018528-47
WH$pa. p,ellaTHocTH: 3600, 3700

",.'..",-~_,c.,.='~. __ A'_'~"""-"""_~ ' "-""~'>=-----___"""Y'Y ------

~_ Tell/<!>ax: +38122 560842 ~ vik@indjija.rs ; www.vodovodindjija.co.rs

o 1. 06. 2021

M~~~!~~!~~!faJ-l_;

IIAPXHnpOJEKT HH" A.O.o.
neTpa ApanWHHa II 6p. 9

22320 HH1)Hja
Cp6Mja

Ha OCHOBY411aHa14. OA/1YKe0 Onurraacxoj vnpasa onWTHHe~Hl)Hja (IICI1.I1HCT onWTHHeCpewa" 6poj
25/08), H 411aHOM54. H 55. 3aKOHa0 nl1aHHpal-bYH H3rpaAl-bH (CI1.rl1aCHHKPC" 6poj 72/09,81/09 H
24/11), H 411. 12 OA/1YKe0 jasHoM BOAOBOAYxao H 411aHa22 0 jasao] KaHaI1H3au,HjH CO ~Hl)Hja
(CI1Y>K6eHHrl1aCHHKOnwTHHa Cpewa 6/2011), re Bawer 3aXTeBaOA AaHa 26.04.2021. rOAMHe, Haw
6poj: 32502-49/2021 OAAaHa 13.05.2021. rOAMHe,JKn "BOAOBOAHKaHal1H3au,Hja~Hl)Hja In'' H3Aaje:

TEXHit1~KE YCI10BE

IIAPXHnpOJEKT HH", M3 HH1)Mje, neTpa ApanwMHa II 6p. 9, sa norpefie M3paAe Yp6aHMcTM4Kor
npojexra aa 3rpaAl-bY cTaM6eHor o6jeKTa BMwenopoAM4Hor craaoaaiea.
npeAMeTHM o6jeKaT je npeABM1)eHy HH1)MjM,yllMu,a Hosocancxa 39, Ha K.n. 141 K.O.HH1)Mja.

1. BOAOCHA6AEBAI-bE:

Ha aaseneuo] l1oKau,HjHnocro]a H3rpaT)eHaYIlH4Ha BOAoBoAHaMpe>Ka.
YI1H4HHBOAje H3paT)eHOA PVC u,eBI1npe4HI1Ka (2)110mm Hrpacapas je ua aenapaoj CTpaHHylll1u,e,
y 3elleHOM nojacy, ~1 m OAHBHu,eneuia-uce CTa3e.

PaAHH npuraca« y Mpe>KH xpehe ce OKO 3,5 6apa ± 10%, Y HOpMal1HOMBOAocHa6AeBal-bY 6e3
pecrpakuaja.

YKOI1HKOHa uaeeneso] l1oKau,HjH nOCTojH H3rpaT)eH npl1KlbY4aK aa BOAOBOAHYMpe>Ky KOjH
aanosorsaea npojexroaaae norpefie aa BOAoM nnaanpaaor ofijexra, HCTHce MO>Ke3aAP>KaTI1.
YKOI1HKOce 3aXTeBaH3rpaAl-ba HOBorBOAOBOAHornpHKfbY4Ka,HaKOHH3rpaAl-be HCTor,YKHAace crapa
BOAoBOAHHnpl1KlbY4aK.

npl1KfbY4aKOAYl1H4Heu,eBHAO BOAoMepHor CKI10HHWTanpoiexroear« HCKfbY4HBOY npaso] I1I1HHjH,
vnpasao na yllH4Hy uea, HeA03BofbaBajy ce HI1KaKBHXOpl130HTallHHHHBepTHKal1HI1npel10MI1HaAel1Y
npHKlbY4KaAO BOAoMepa.

npHKlbY4aK H3BeCTI1Ha cllojy (MI1H. 5 cm) neCKa. Ha Ael1Y npl1KlbY4Ka HcnOA cao6panajHHu,e
3aTBapal-bepOBanpeABHAeTHWfbYHKOM.OBe paAOBeH3BeCTHy CBeMYnpeMa ynyrcTBY CTpY4HorI1Hu,a
JKn IIBOAOBOA11KaHallH3all,Hja ~HT)HjaIn''.



BOAOMep nOCTaBI-1n1 y BOAoMepHO CKJlOHI-1WTe Ha 1,0 m 1-13apervnauaoue JlI-1Hl-1jeyHYTap npasarse
napuene.
AI-1MeH31-1jeCBeTJlOr orsopa BOAoMepHor CKJlOHI-1WTasa cTaHAapAHI-1 npl-1KlbY4aK npooana C/J3/4" 1-1
C/Jl/2" cy 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m.
AI-1MeH31-1jeCBeTJlOrorsopa aonowepuor CKJlOHI-1WTaaa npl-1Klby4Ke npe4HI-1Ka 01", C/J5/4", 1-1C/J6/4"cy
1,2 m x 1,2 m x 1,2 m.
BOAoMep ce nocrasrsa Ha MI-1HI-1MaJlHO0,30 m 1-13HaAAHa uiaxra.

KOA npojexroaa-ea BOAOBOAHor npl-1KlbY4Ka npl-1AP>l<aBaTI-1ce nOCTOjenl-1X Ba>l<enl-1X CTaHAapAa sa
orpnaue ca BeHTI-1JlOM1-1OABOjKOM sa npl-1KlbY4aK OA C/Jl/2", 3/4" 1-15/4".
3a npl-1Klby4Ke npe4HI-1Ka 02" 1-1Bene, npeABI-1AeTI-1orpaaxe ca OABOjKOM Ha npl-1py6HI-1U,y,y3 06aBe3HO
yrpal)I-1Bal-be aarsapa-ra.

AI-1MeH31-10HI-1Cal-beBOAOMepa 1-13BPWI-1TI-1Ha OCHOBYxI-1ApaYJll-14KOrnpopaxvaa.

C 0631-1POMna aKTYeJlHO TeXHI-14KO-eKOHOMCKOera-se BOAOBOAa y II1Hl)l-1jl-1,MaKCI-1MaJlHI-1A03BOlbeHI-1
npe4HI-1K BOAOBOAHor npl-1Klby4Ka 1-13HOCI-1C/Jl00 rnm, KOjl-1,y CJlY4ajy Aa je TO 3aXTeBaHO, I-1cnYl-baBa
YCJlOBenporaenoxapae 3aWTI-1Te.Ha OCHOBY4JlaHa 18. CTaTYTaJKn "BOAOBOA 1-1KaHaJll-13au,l-1jaII1Hl)l-1ja
mil, YnpaBHI-1 OA6op je Ha ceAHI-1u,1-1OA 17.09.2012. rOAI-1He AOHeo 0AllYKY Aa je aa o6e36el)el-be
KOJll-141-1HeBOAe norpefise aa 3aWTI-1TYOA noxapa norpefiao I-1HBeCTl-1paTI-1y npourapeiee 1-13BOPl-1WHI-1X
xanauarera - BOAo3axBaTa xao 1-1y 1-13rpaAl-bYTpaH31-1THI-1Xxanauarera. BI-1CI-1HaI-1HBecTI-1u,l-1jeje
jeAHaKa X ueue 6yweHor 6YHapa.
AI-1MeH31-1je CBeTJlOr orsopa eoaowepaor CKJlOHI-1WTaaa npl-1KlbY4aK npe4HI-1Ka C/Jl00 mm 1-13HOCe
AxWxB = 2,4 m x 2,0 m x 2,0 m.

1I13AaTI-1YCJlOBI-1He Aajy npaso nOAHOCI-10U,y3aXTeBa Aa npacrvnn 61-1JlOKaKBI-1MpaAOBI-1Ma Y u,l-1lby
1-13Bol)el-banpl-1Klby4Ka Ha BOAOBOAHYMpe>l<y. npl-1KlbY4el-be ua BOAOBOAHYMpe>l<y 1-13BOAI-1I-1CKlbY41-1BO
JKn "BOAOBOA 1-1KaHaJll-13au,l-1jaII1Hl)l-1jaJll".

no Ao61-1jal-bY rpaheaaacxe A03BOJle I-1HBeCTI-1TOpMO>l<e Aa noziaece 3aXTeB JKn "BOAOBOA 1-1
KaHaJll-13au,l-1jaII1Hl)l-1jamil, aa cnaja-se ofijexra Ha rpaAcKY BOAOBOAHY Mpe>l<Y·

2. KAHAJU.13AUIiIJA:

Ha HaBeAeHoj JlOKau,l-1jl-11-13rpaAl-be ofijexra nocro]a 1-13rpal)eH CI-1CTeMaa onsohe-ee omaAHI-1X BOAa.
KOJleKTOp YJll-14HeKaHaJll-13au,l-1jey HOBocaAcKoj yJlI-1u,1-1je 1-13pal)eHOA LG u,eBI-1npe4HI-1Ka C/J500 mm 1-1
n031-1u,1-10Hl-1paHje y KOJlOB03Y Ha HenapHoj CTpaHI-1yJlI-1u,e.

YKOJlI-1KOHa HaBeAeHoj JlOKau,l-1jl-1nocTOjl-1 '1-13rpal)eH npl-1KlbY4aK Ha Mpe>l<y <j>eKaJlHe KaHall1-13au,l-1je
KOjl-13aAoBolbaBa npojeKToBaHe nOTpe6e 3a oABol)el-beM omaAHI-1X BOAa nJlaHl-1paHOr o6jeKTa, I-1CTI-1
ce MO>l<e 3aAp>l<aTI-1. YKOJlI-1KO ce 3aXTeBa 1-13rpaAl-ba HOBor KaHaJlI-13au,1-10HOrnpl-1Klby4Ka, HaKOH
1-13rpaAl-be I-1CTOr,YKI-1Aace CTapl-1KaHaJlI-13au,1-10HI-1np1-1KIbY4aK.

npl-1JlI-1KOM npojeKToBal-ba HOBor npl-1Klby4Ka Ha Mpe>l<y <j>eKaJlHe KaHaJlI-13au,l-1je, npl-1KlbY4el-be
nOAPYMcKI-1X1-1CYTepeHCKI-1XnpocTOpl-1ja Kao 1-16a3eHa Ha KaHaJlI-13au,1-10HI-1CI-1CTeMA03BOlbaBa ce caMO
npeKO conCTBeHor nOCTpojel-ba ca aYTOMaTCKI-1MnpenYMnaBal-beM. KOA npojeKToBal-ba BOAI-1TI-1pa4YHa
Aa HajMal-ba BI-1CI-1HCKapa3Jll-1Ka 1-13Mel)y KOTe AHa KaHaJla 1-1KOTe npocTOpl-1je Koja ce npl-1KlbY4yje Ha
KaHaJll-13au,l-1jyMopa 61-1TI-1H=I*L+h, rAe je I naA npl-1Klby4Ka, L pacTOjal-be a h BI-1CI-1HaKacKaAe.

Ha jeAHoj KaTaCTapcKoj napu,eJlI-1 Ha KOjOj I-1MaBI-1Weo6jeKaTa, BI-1WeKOpl-1CHI-1Ka- BJlaCHI-1Ka3rpaAa
no npaBI-1Jly Tpe6a npojeKToBaTI-1 jeAaH KaHaJlI-13au,1-10HI-1np1-1KIbY4aK.



,

npeAMeTHVI YCIlOBVIAajy TeXHVl4Ke nOAaTKe VIMorynHocTVI npVlKlbY4el-ba YHYTpaWI-bVlxVlHCTallaLJ,Vlja
KaHallVl3aLJ,VljeHa rpaAcKY KaHaIlVl3aLJ,VlOHYMpe>KY, a He VI APyre MorynHocTVI Mel)y KojVlMa cy H
HMOBVlHCKo-npaBHVIOAHOCH sa 4Hje peuie-ee HVlje HaA/le>KHO OBO JaBHO KOMYHallHO npeaysehe.
MeCTO VIHa4HH npVlKlbY4el-ba 06jeKTa (VlIlH saure ofijexara) peurasa ce TeXHH4KOMAOKYMeHTaLJ,HjoM
[npojexrore}.

npHKJbY4el-be arwocoepcxe KaHallH3aLJ,Vlje VI ApeHa>KHVlX OABOAa 06jeKTa Ha CVlCTeM cpeKallHe
KaHallVl3aLJ,VljeHVlje A03BOJbeHo.

KOA Vl3paAe TeXHVl4Ke AOKYMeHTaLJ,VljeKaHaIlVl3aLJ,ItIOHItIXnpItIKJbY4aKa npVlAP>KaBaTVIce nocrojehax
CpnCKItIX CTaHAapAa ItI nponuca (CpnC). 3a npltlKJbY4el-be BItIWe ofijexara VI 61l0KOBCKe rpaznee
06aBe3HO Tpa>KItITVInocefisv carnacsocr JKn "BOAOBOA ItI KaHIlVl3aLJ,HjavtHl)Vlja mil.

KBallVlTeT ornaaaax BOAa xoje ce VlcnYWTajy Y rpaACKItl KaHaIlVl3aLJ,HOHItlCVlCTeMMopa Aa onrosapa
3aKOHY 0 BOAaMa Peny61lltlKe Cpfiaje (CIl. rllaCHVlK PC 46/91), 41laH 56, Ta4Ka 3, KOjVlM ce y LJ,VllbY
3aWTItITeBOAa nponacv]e cneaehe: "3a6pal-beHO je VlcnywTal-be y jaBHY KaHall1tl3aLJ,HjyOHVlXornazuorx
BOAa xoje CaAP>Keonacue VIWTeTHe MaTepHje 1t13HaAnponacasax BpeAHOCTItlVlIlVl xoje MOry WTeTHO
AelloBaTVI Ha MorynHocT npe-unuhaaajea BOAa Vl3KaHall1tl3aLJ,ltIjeVlIlItl xoje Mory WTeTVlTVIKaHallltlcal-bY
VInocrpoje-ev sa npexaurhaaatee BOAa".

npHKJbY4el-be rapasca, CepBItICa VIAPyrVlx ofijexara, KOjltl ItIcnywTajy BOAe ca caAP>KajeM YJba, MaCTItI,
6eH3V1HaItITA.- BPWItITItlnpexo TaIlO>KHItIKaItIcenaparopa (oneaja-ra) MaCTHItIylba.

Ynotpetirseaa BOAa xoja ce vnvurra y jaBHY KaHam-13aLJ,ltIjyMopa Aa ItIcnYl-baBa venose nponacaue
41laHOM21. OA/lYKe 0 jaaaoj KaHa1lVl3aLJ,Vljltl(CIlY>K6eHItlIlItlCTonurrasa Cpema", 6p. 6/2011 VI14/2014)'
Kao VIAa 3aAoBOJbaBa rpaHItI4He BpeAHoCTVIeMltlcltlje 3a oApel)eHe rpyne ItIIlVlKaTeropVlje 3aral)yjynltlx
MaTepVlja 3a TeXHOIlOWKe omaAHe BOAe, npe I-bVlXOBOrItIcnywTal-ba y jaBHY KaHallVl3aLJ,VljynpVlllora 2.
rllaBa III. YpeA6e 0 rpaHH4HVlM BpeAHoCTVlMa eMltlcltlje 3aral)yjynVlx MaTepVlja y BOAe VIPOKOBVlMa3a
I-bVlXOBOAocTH3al-be ("CIl. rllaCHItIK PC", 6p 67/2011,48/2012 ItI 1/2016)' OAHOCHOnponVlcaHe 41laHOM
5. OA/lYKe 0 Vl3MeHaMa VIAonYHaMa OA/lYKe 0 jaBHoj KaHa1l1tl3aLJ,VljVl(CIlY>K6eHVIIlVlCTOnWTItIHaCpeMa",
6p. 14/2014),. vtcnHTItIBal-be KBallHTeTa omaAHltlx BOAa je nOTpe6Ho 1t13BPWVlTHy cKIlaAY ca
npaBVlIlHItIKOM 0 Ha41t1HYItIYClloBItIMa 3a Mepel-be KOll1l141t1HeVIItICnVlTVlBal-beKBallltlTeTa omaAHVlx BOAa
VICaAP>KVlHItlVl3BewTaja 0 Vl3BpweHVlM aHallVl3aMa ("CIl. rllaCHVlK PC", 6p. 33/2016).

vt3AaTVIYCIlOBVIHe Aajy npaBO nOAHOCVlOLJ,y3aXTeBa Aa npltICTYnVl6HIl0 KaKBVlMpaAOBI'IMa Y LJ,VllbY
Vl3Bol)el-ba npVlKlbY4Ka Ha KaHaIlVl3aLJ,VlOHYMpe>Ky. npltlKJbY4el-be 06jeKTa Ha rpaACKY KaHaIl1'l3aLJ,VlOHY
Mpe>Ky BPWVIVlCKJbY4V1BOJKn "BOAOBOA VIKaHallVl3aLJ,ltIjavtHl)Vljam".

no A061t1jal-bY rpal)eBVlHcKe A03Bolle VlHBecTVlTop MO>Ke Aa nOAHece 3aXTeB JKn "Bo· OBOA VI
KaHallH3aLJ,VljavtHl)Vlja m", 3a cnajal-be 06jeKTa Ha rpaAcKY KaHaIl1'l3aLJ,ItIOHYMpe>Ky.

3a TeXHVl4KYcllY>K6y










