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АРХИПРОЈЕКТ ИН, Авалска бр.11а, Инђија, +381 63 8035766

Инвеститор: РЕПАЦ ГРАДЊА, Његошева бр.38, Инђија
Објекат: Стамбено-пословни објекат (По+П+2), Занатлијска бр.8, к.п. 152 к.о. Инђија

АРХИПРОЈЕКТ ИН, Авалска бр.11а, Инђија, +381 63 8035766

Инвеститор: РЕПАЦ ГРАДЊА, Његошева бр.38, Инђија
Објекат: Стамбено-пословни објекат (По+П+2), Занатлијска бр.8, к.п. 152 к.о. Инђија

АРХИПРОЈЕКТ ИН, Авалска бр.11а, Инђија, +381 63 8035766

Инвеститор: РЕПАЦ ГРАДЊА, Његошева бр.38, Инђија
Објекат: Стамбено-пословни објекат (По+П+2), Занатлијска бр.8, к.п. 152 к.о. Инђија

АРХИПРОЈЕКТ ИН, Авалска бр.11а, Инђија, +381 63 8035766

Инвеститор: РЕПАЦ ГРАДЊА, Његошева бр.38, Инђија
Објекат: Стамбено-пословни објекат (По+П+2), Занатлијска бр.8, к.п. 152 к.о. Инђија

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

РЕШЕЊЕ
О О Д Р Е Ђ ИВ А Њ У О ДГ О В О РН О Г У Р Б А Н ИС Т Е
ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+П+2), У БЛОКУ 28, НАСЕЉА ИНЂИЈА,
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 152 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

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


да је Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта (По+П+2), на
катастарској парцели бр. 152 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 9/21) и подацима из Информације о
локацији бр. 35-2-1/2020-IV-02 од 14.01.2020. године



да сам се приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног
објекта (По+П+2), на катастарској парцели бр. 152 к.о. Инђија, за потребе инвеститора,
грађевинске радње РЕПАЦ ГРАДЊА 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, октобар 2021.

___________________________
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Небојша Савић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 1447 14
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2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
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2.1. ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Потреба за израдом урбанистичког пројекта је проистекла из намере инвеститора на
катастарској парцели бр. 152 к.о. Инђија, грађевинске радње РЕПАЦ ГРАДЊА из Инђије, да
на предметној парцелиа, у циљу продаје стамбених јединица, изгради стамбено-пословни
објекат.
Циљ израде урбанистичког пројекта је анализа предметне локације у архитектонскоурбанистичком смислу и дефинисање услова за израду пројектно-техничке документације,
а везано за изградњу предметног објекта.
2.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у следећој законској
регулативи:




Чланови 60 и 61 Закона о планирању и изградњи (“Службени Гласник Р.С.", бројеви
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 – др. закон 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 и 9/21)

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 и 9/21) за
изградњу објеката у блоку бр. 28 обавезна је даља урбанистичка разрада, односно у овом
случају, израда урбанистичког пројекта.
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 је катастарска парцела бр. 152 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. 28, непосредно уз јавну површину улице Занатлијске. Укупна површина парцела
која се обрађује пројектом је 3а 85м2. Графички приказ положаја локације у ширем
окружењу је дат у графичком прилогу.
Положај локације у ширем окружењу приказан је на графичком прилогу бр. 3.1.
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2.4. ЛОКАЦИЈА
Подаци о парцели
Грађевинска парцела 152 к.о. Инђија је приближно правоугаоног облика и оквирног
габарита 10,20 x 28,20. Укупна површина парцела је 3а 85м² и њене границе чине:
 са северозападне стране:
o линија границе са катастарском парцелом бр. 1785, која улази у састав јавне
површине улице Занатлијска;
 са југозападне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 7942, на којoj постоји изграђен
вишепородични стамбени објекат;
 са југоисточне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 162, на којoj постоји изграђен
објекат предшколске установе „Бошко Буха“;
 са североисточне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 153, на којој постоје изграђени
стамбени објекат и помоћни објекти;
Предметно земљиште има статус градског грађевинског земљишта. На парцели 152 постоји
изграђен објекат, који ће до почетка градње бити срушен и уклоњен. Према подацима
Републичког геодетског завода, службе за катастар непокретности Инђија подаци за
предметну парцелу су следећи:

бр.парц. бр.обј.

152

1

152

/

начин коришћења

правни статус

спратност

површина
(м2)

породична
стамбена зграда
земљиште уз зграду и
други објекат

објекат преузет из
земљишне књиге

П+0

172,00

/

/

213,00

укупна површина:

385,00

За наведени објекат на парцели 152 биће урађен Пројекат рушења, исходовано решење о
уклањању објекта и исти ће бити уклоњен пре почетка градње новог.
Постојеће стање
Колски и пешачки приступ парцели се одвија преко постојеће насељске улице
Занатлијске, односно са катастарске парцеле бр. 1785 к.о. Инђија, док се предметна парцела
протеже у смеру југоисток-северозапад, управно на улицу Занатлијску.
Терен је у благом паду од северозапада ка југоистоку. Разлика у висинским котама
између регулационе линије и међне линије са парцелом са југоистока је ~ 40 цм што у односу
на дужину парцеле износи око 1,42%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту
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асфалта улице нижа за ~15цм, у зависности од места мерења. Предметна парцела је
ограђена и на њој тренутно постоји изграђен објекат. Парцели се приступа преко постојећег
колског прилаза, изведеног на јавној површини улице Занатлијске.
Улица Занатлијска, са које се приступа локацији, је инфраструктурно у потпуности
опремљена. Дуж улице постоји изграђена електродистрибутивна мрежа, гасна мрежа,
телекомуникациона мрежа, водоводна мрежа, фекална канализација и атмосферска
канализација.
Граница обухвата урбанистичког пројекта са постојећим и планираним стањем
приказана је на графичком прилогу бр. 3.3.
Приказ шире локације
Предметна парцела је лоцирана у блоку 28 насеља Инђија, који се налази у
централном делу насеља Инђија. Непосредно уз предметну локацију налазе се породични и
вишепородични стамбени објекти, а у околини до 500м се налази центар насеља, зграда
Општине, пешачка зона улице Војводе Степе, пословно-тржни центар, Гимназија, средња
техничка школа „Михајло Пупин“, основна школа „Душан Јерковић“, вртић „Сунце“ и остали
објекти централних функција насеља Инђија. Околни објекти не представљају културно
добро нити уживају неки други степен заштите.
Слике предметне локације

слика 1 - Улична фасада постојећег објекта (кућни број 8) на парцели 152 к.о. Инђија
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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 и 9/21) предметна парцела се налази у
граници грађевинског подручја насеља Инђија у оквиру блока број 28, у коме се даље
уређење врши према одредбама Плана генералне регулације насеља Инђија.
У предметном блоку предвиђена је обавезна даља урбанистичка разрада, односно
израда плана детаљне регулације. До израде плана детаљне регулације могућа је изградња
објеката уз обавезу израде Урбанистичког пројекта за изградњу.
За изградњу породичног стамбено-пословног објекта, услови за образовање
грађевинске парцеле су следећи:
 за слободностојећи породични стамбени или стамбено-пословни објекат минимална
ширина парцеле је 10,0 м;
 за слободностојећи породични стамбени или стамбено-пословни објекат
грађевинска парцела је минималне површине 300,0 м2.
План генералне регулације Општине Инђија за блок 28, између осталог, дефинише
следеће урбанистичке условљености, а које се тичу изградње породичног стамбенопословног објекта:
 Блок 28 је намењен централним функцијама (управа, пословање, становање). Један
његов део је намењен комплексу школе, други комплексу дечије установе а трећи
верског објекта;
 Индекс заузетости (степен изграђености) парцеле је максимално 40%;
 Индекс изграђености (индекс искоришћености) је максимално 1.2;
 Максимална дозвољена спратност објекта П+2+Пк;
 Изградња сутерена је дозвољена ако не постоје сметње геомеханичке и
хидротехничке природе
 На грађевинској парцели намењеној породичном становању може се градити
породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени
објекат, који не угрожава становање.
 Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у
прекинутом низу и полуатријумски;
 Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која
се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти
постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу
на регулациону линију;
 Главни објекат се на парцели гради уз границу парцела претежно северне (односно
западне) оријентације.
 Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
- основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се
дозволи на минимално 1м од границе парцела претежно северне (односно
западне) оријентације;
- основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се
дозволи на минимално 3м од границе парцела претежно јужне/источне
оријентације;
- Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката (сем полуатријумских и у
непрекинутом низу) не може бити мања од 4м (основни габарит са испадом);
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- За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се
обезбедити паркинг место/простор за паркирање по правилу један стан једно
паркинг место;
- У оквиру парцеле мора се обезбедити потребна ширина саобраћајноманипулативног простора;
- Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши
граница парцела до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазизи границу
суседне парцеле, осим уз сагласност валсника или корисника парцела;
- Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1.6м односно
регулациону линију више од 1.2м и то на делу објекта вишем од 3м;
- Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобни размак
између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4м;
- Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводња
атмосферских падавина са кровних површинама мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат;
- Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-35º. Кровни
покривач у зависности од нагиба кровне конструкције.








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 3,0м;
- Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м
од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0м;
- Конзолне рекламе мање од 1,2м на висини изнад 3,0м;
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 дворишту мање од 1,2м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- На делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)
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 5,0м) мање од 1,2м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља;
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије;
У оквиру ове зоне за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки
прилаз ширине 2,5 м;
Заштита суседних објеката – испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију
више од 1,6м односно регулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем
од 3,0м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2м онда се она поставља на
грађевинску линију;
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Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је
грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0м и ако те
степенице савлађују висину од 0,9м;
Степенице које савлађују висину вишу од 0,9м улазе у основни габарит објекта;
Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометати пролаз и друге функције
дворишта;
Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак
између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0м. Ако је међусобни
размак од 3,0м и до 4,0м дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене
намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8м;
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске
парцеле на којој се гради објекат;
Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта – фасаде
објеката могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора или од фасадне опеке,
природног или вештачког камена, итд.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције 20-35%. Кровни
покривач у зависности од нагиба кровне конструкције;
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према
конкретном случају;
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле;

Извод из плана вишег реда приказан је на графичком прилогу бр. 3.2.
2.6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
Намена планираног објекта
Планирани стамбенo-пословни објекат намењен је породичном становању са пословним
простором – атељеом на последњој етажи. Предметни објекат има подрум испод једног
дела објекта. Спратност објекта је По+П+2. На основу Правилника о класификацији објеката
(“Сл.Гласник Р.С.” бр. 22/15) породични стамбено-пословни објекат је категорије „Б“, са
класификационим бројевима 112221 (73,08%) и класификационим бројем 123001 (26,92%)
Регулационо и нивелационо решење
Планирани стамбено-пословни објекат се на предметној парцели поставља као
слободностојећи.
Грађевинска линија планираног стамбено-пословног објекта ка улици Занатлијска је
удаљена 8,19 м од регулационе лин ије. Предметни објекат је удаљен од међне линије са
суседом са северозападне стране мин. 3,01м, а од међне линије са суседом са југоисточне
стране мин. 1,01м.
Релативна кота објекта ±0.00м се поставља на коту терена од 113.61мнв (испред улаза
у објекат) што је за 35цм ниже од коте нивелете асфалтиране саобраћајнице (113.96мнв) на
јавној површини улице Занатлијска. Кота висине стамбено-пословног објекта је једнака коти
АРХИПРОЈЕКТ ИН, Авалска бр.11а, Инђија, +381 63 8035766

Инвеститор: РЕПАЦ ГРАДЊА, Његошева бр.38, Инђија
Објекат: Стамбено-пословни објекат (По+П+2), Занатлијска бр.8, к.п. 152 к.о. Инђија

врха слемена на косом крову и износи +11,98м (125,59мнв). Висина кровног венца износи
+8,99м (122,60мнв).
Саобраћајно-манипулативне површине поред објеката и у дворишту су у попречном
нагибу од 1,0%. Колски прилаз за двориште је у подужном нагибу од 1,0% према задњем
делу парцеле.
Део дворишта који је намењен саобраћајно-манипулативним површинама и паркинг
површине 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 113.96мнв.
Део јавне површине који је обрађен овим урбанистичким пројектом се задржава у
постојећем стању. Постојећа прилазна колска рампа се задржава. Постојећи тротоари се
задржавају са истом нивелацијом. Сви делови јавне површине остају 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 постојеће колске прилазне рампе из
улице Занатлијска.
Према условима Ј.П. „Инђија пут“ Инђија прикључење предметног објекта ће бити
извршено путем прилазне рампе у складу са ситуационим планом. Прилазна рампа ће бити
уређена у границама испред улаза у двориште и просторно оријентисана и димензионисана
тако да заузима простор испред предметне парцеле.
У дворишту је предвиђено пет паркинг маста.
Главни пешачки приступ парцели тј. објекту је са тротоара из улице Занатлијска.
Породични стамбено-пословни објекат има један улаз и оријентисан је ка североистоку,
према дворишту.
Саобраћајне површине унутар парцеле, као и прилазна рампа су намењене за лаки
саобраћај.
2.7. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
правила градње
предвиђена планом

остварени параметри

индекс заузетости парцеле

макс. 40 %

39,12 %

индекс изграђености

макс. 1,20

1,17

макс. П+2+Пк

По+П+2

мин. 1,00 м (западна)
мин. 3,00 м (источна)

1,01 м (западна)
3,01 м (источна)

мин. 300 м2

385 м2

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

спратност
удаљеност од међних линија
суседних парцела
површина грађевинске
парцеле
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ОСТАЛИ ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ
намена

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
385 м2

површина парцеле
бруто развијена грађевинска површина објекта

451,77 м2

површина парцеле под објектима

150,59 м2 (39,12%)

зеленило

116,55 м2 (30,27%)

поплочане површине

117,86 м2 (30,61%)

број стамбених јединица

4

број локала

1

број паркинг места

5

кота приземља објекта

+ 113,61

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 стамбено-пословног објекта. Поред тога зеленило има и
декоративну улогу. Предвиђена је садња траве и ниских четинара у складу са графичким
прилогом. Трава ће бити сејана у складу са правилима струке, а тип семена ће бити дефинсан
у складу са условима земљишта на локацији. Ниски четинари ће бити сађени у складу са
графичким прилогим и препоручује се тип „thuja occidentalis globosa“.
На зеленим површинама постоји могућност постављања и дечијих справа за игру,
клупа за седење и других елемената урбаног мобилијара.
Планира се изградња ограде на бочним странама и са задње стране парцеле. Ограда
ће бити транспарентна, лака челична ограда или зидана. Ограда ће бити постављена са
унутрашње стране свих међа парцеле према суседима и њена планирана висина је 1,80 м. У
склопу грађевинске линије ка улици је планирано и постављање једне аутоматске рампе или
спуштајућег стубића који ће моћи даљински да отварају и затварају само власници станова.
Одлагање комуналног отпада до тренутка његовог одвожења од стране надлежног
комуналног предузећа је предвиђено унутар парцеле, у пластичним кантама на површини
поплочаној бехатоном.
Основа приземља објекта са партерним уређењем и зеленилом приказана је на графичком
прилогу бр. 3.3.
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2.9. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ
Да би се омогућило прикључење предметног објекта на ДСЕЕ на наведеној локацији,
потребно је:





у постојећој КПК на фасади објекта развезати постојећи прикључни вод за напајање
постојећег објекта који се руши.
демонтирати постојеће мерне уређаје:
 ТБ фабрички број 6121707 ЕД број 5181286220, кућни број 8
 МБ фабрички број 4105958 ЕД број 5181286212, кућни број 8
Демонтажа постојећих прикључака објеката који се руше мора се извести у свему
према приложеним техничким условима „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” које заступа ЕД
“Рума”.

Прикључак на ее мрежу
На лако приступачном месту у улазу стамбено-пословног објекта, обезбедити простор за
смештај једног металног ормана мерног места типа МОММ-6. Димензије металних ормана
мерног места су дате ниже:
МОММ-6: 600 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
У ходнику предметног објекта се уграђује комбинација ормана: МОММ-6 (1 ком.) - за
мерење утрошене електричне енергије 4 стана, 1 локала-атељеа и 1 заједничке потрошње.
Предвидети место за монтажу постојеће КПК типа ЕВ-2П димензија 640 х 770 х 165 мм
(ширина х висина х дубина) на спољној фасади платна - ограде будућег објекта поред улаза
и одговарајући отвор за пролаз каблова до ормана мерног места типа МОММ-6. Од КПК до
комбинације металних ормана мерног места обезбедити несметан простор за пролаз
каблова (обавеза странке).
место прикључења објекта:
увод проводника инсталације објекта у мерни орман
место везивања прикључка на систем:
НН сабирнице у постојећој МБТС 20/0,4 kV „М.Пијаде“
трафостаница:
МБТС 20/0,4 kV „М.Пијаде“
опис прикључка до мерног места:
Постојећа о,4 кV кабловска мрежа и постојећа КПК ЕВ-2П која се налази на спољној фасади
платна – ограде објекта.
Од КПК ЕВ-2П до комбинације металних ормана мерног места тип МОММ-6 у гибљивом
цреву по важећим техничким прописима, поставити кабловски вод 1 кУ типа РР00-А 4x95 мм2
према скици. У КПК ЕВ-2П поставити НВ осигураче одговарајуће називне струје за заштиту
каблова од кратког споја.
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Опис мерног места:
У улазном ходнику, тј. на лако приступачном месту заштићеном од снега, кише и сунца, у
приземљу будућег породичног стамбено-пословног објекта у улазу обезбедити простор за
смештај 1 металног ормана мерног места типа МОММ-6 (за 6 мерних уређаја) у које се
смештају мерни уређаји за станове, локал-атеље и за заједничку потрошњу. Врата МОММ су
метална и закључавају се типском бравицом надлежне ЕД са отворима у нивоу бројила за
визуелну контролу стања бројила и стања осигурача. Конструкције МОММ се могу
међусобно повезивати. Орман се монтира тако да се дно МОММ код свих изведби налази
на висини 0,5м од тла. У зиду грађевинског објекта (улазни ходник,) потребно је предвидети
отвор за смештај одабраног МОММ. Димензије отвора у зиду (дужина и ширина) треба да
су веће за 10цм од одговарајућих димензија примењеног МОММ, док је потребна дубина
220мм.
Вишак слободног простора у отвору зида (по ширини и дужини) се попуњава пурпен пеном
или се малтерише. Извести везу од уземљивача до ПЕ сабирнице металног ормана мерног
места.
одобрена снага:
Од стране овлашћеног дистрибутера одобрено је коришћење 4 бројила појединачне
одобрене снаге 11,04 kW (за станове), са аутоматским осигурачима 16А. Бројила су трофазна,
двотарифна.
Такође, одобрено је и коришћење 2 бројила појединачне одобрене снаге 11,04 kW (за локалатеље и заједничку потрошњу), са аутоматским осигурачима 16А. Бројила су трофазна,
двотарифна.
Тип развода и карактеристике напајања
Типови разводног система и карактеристике напајања утврђени си стандардом СРПС
Н.Б2.730. Напајање објекта је из електродистрибутивне мреже трофазно са ПЕ проводником.
У самом објекту се формира ПЕ проводник који је повезан на темељни уземљивач. У целом
систему су ПЕ и Н проводник раздвојени тако да је тип развода ТТ. Основна заштита од
напона додира је ТТ, а као помоћна - заштитни уређај диференцијалне струје (ЗУДС) - ТТ.
Карактеристике напајања су: трофазни систем напајања 230/400В, 50Hz, ТТ.
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Водовод
На предметној локацији тј. у коридору улице Занатлијска постоји изграђена улична
водоводна мрежа. Планирани објекат ће се снабдевати водом из уличне водоводне мреже.
Улични вод је изграђен од ПВЦ цеви пречника Ø110мм и позициониран је у зеленом појасу,
на парној и непарној страни улице. Радни притисак у цевима се креће око 3,5 бара.
Планира се постављање водомера у водомерно окно, на растојању од 1м од ивице
парцеле. Из овог окна ће бити изведен прикључак управно на уличну водоводну мрежу.
За потребе санитарне потрошње предвиђа се један огранак са санитарну воду.
Појединачни водомери за станове и атеље су лоцирани у водомерном орану у самом
објекту, а у складу са условима надлежног ЈКП-а.
Снабдевање објекта санитарном водом предвиђено је преко водоводних вертикала
којим се допрема вода до свих санитарних чворова у објекту. У објекту унутрашњи развод
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санитарне водоводне мреже предвиђен је од ППР цеви пречника Ø25 , Ø20 и Ø15мм , а
вертикале од ППР цеви пречника Ø50 , Ø40 и Ø32мм .
На водоводној мрежи је предвиђен потребан број затварача, а које обавезно
уградити како ће бити назначено у пројекту. Испред сваког точећег места уградити равни
пропусни вентил са розетом и капом или ЕК вентил. На сваком одвојку од водоводне
вертикале уградити равни пропусни вентил са точком како би се сваки санитарни чвор могао
засебно контролисати. Снабдевање топлом водом је решено постављањем бојлера. Развод
у објекту је положен у поду и у зидовима. За деонице развода које се изводе у поду објекта
потребно је извршити испитивање у трајању од 24 часа и стање констатовати записником са
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 улици Занатлијска је израђен од ПВЦ цеви пречника
Ø315мм и трасиран је на парној страни улице, у зеленом појасу. Предвиђа се прикључак на
мрежу фекалне канализације на северној страни парцеле, код будућег колског улаза у
двориште. Унутар парцеле ће бити изграђен канализациони шахт преко кога ће се извршити
повезивање на уличну мрежу.
Системом унутрашње фекалне канализације се одводе отпадне воде из санитарних
чворова објекта. Вертикале се спуштају испод плоче приземља где се формира главни
канализациони вод, који излази ван објекта до шахта фекалне канализације. Фекалне
канализационе вертикале се вентилирају на крову објекта. На потребним местима на мрежи
су предвиђени ревизиони фазонски комади. На местима скретања или укрштања трасе
спољне канализације су предвиђена ревизиона окна. За комплетан развод фекалне
канализације су предвиђене ПВЦ канализационе цеви, са одговарајућим фазонским
комадима.
Хоризонтални развод је предвиђен од ПВЦ канализационе цеви Ø 110 са падом 2 %,
а вертикале Ø110 и Ø75мм које се на врху завршавају вентилационим капама Ø160мм.
Спољна мрежа фекалне канализације предвиђена је од ПВЦ канализационе цеви Ø 160 и
Ø200 СН8 због мале дубине укопавања са падом 0,5 %.
По завршетку монтаже канализационе мреже је потребно извршити испирање и
хидрауличко испитивање (према важећим нормама и правилима).
Атмосферска канализација
У коридору улице постоји изграђена атмосферска канализација, која служи за
потребе одвођења атмосферских падавина са јавних површина. Атмосферске падавине на
дворишном делу парцеле (интерна саобраћајница и паркинг) се одводе ка зеленим
површинама унутар саме парцеле. Атмосферске падавине са крова стамбено-пословног
објекта се одводе олучним вертикалама ка зеленим површинама.
Трасе водоводне мреже, фекалне канализационе мреже и атмосферске канализације
су приказани у графичком прилогу бр. 3.4. Нивелационо решење као и начин решавања
одвода атмосферске воде је приказано у графичком прилогу бр. 3.3.
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ГАСОВОД
На јавној површини испред предметне парцеле постоји изграђена гаснодистрибутивна полиетиленска мрежа.
Предвиђа се нови прикључни гасни вод дим 32мм, у квалитету ПЕ 100 сер С5, са
уличног гасног вода у улици Занатлијска, дим 63мм сер С5 помоћу седластог
електрофузијског комада дим. 63x32мм, електрофузијске спојнице дим 32мм, прелазног
комада и гасном кугластом славином, све у складу са условима надлежног дистрибутера.
МРГС ће бити смештена у заштитном металном орману на фасади објекта.
Максимална капацитет износи 10 m3/h, улазног притиска 1,3-2,3 bar и излазног притиска
0,022 bar.
За сваки појединачни стан изводи се унутрашња гасна инсталација за потребе
снабдевања гасом. Изводи се разводни гасовод од мерног сета до гасних трошила – гасног
котла. За потребе грејања објекта предвиђен је систем радијаторског грејања. Као грејна
тела усвојени су алуминијумски радијатори 600/100мм. У објекту је предвиђено само
загревање објекта. Хоризонтална цевна мрежа се води у поду, у кошуљици, хоризонтално.
Саобраћајно решење са синхрон планом инсталација приказано је на граф. прилогу бр. 3.4.
2.10. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Терен је у благом паду од северозапада ка југоистоку. Разлика у висинским котама
између регулационе линије и међне линије са парцелом са југоистока је ~ 40 цм што у односу
на дужину парцеле износи око 1,42%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту
асфалта улице нижа за ~15цм, 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.
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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
 Предвидети одговарајућу опрему и техничка решења, којима се обезбеђује да
емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности
 Постројења и машине приликом градње и коришћења одржавати тако да не
испуштају загађујуће материје у ваздух у количини већим од дозвољених
 Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и
подзаконска акта донета на основу овог Закона
 Уредити зелене површине и извршити озелењавање слободних површина (травњаци,
жбунаста и висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења
Објекат мора бити изграђен у складу са важећим законима и правилницима који
регулишу област заштите животне средине.
2.12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Према Плану генералне регулације насеља Инђија на простору предложеног обухвата
се не налазе евидентирана непокретна културна добра, нити евидентирани археолошки
локалитети. У складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94,
52/11 - др. закони и 99/11 - др. закони) уколико се у току извођења радова наиђе на
археолошка налазишта или на археолошке предмете обавеза је извођача радова да одмах
прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме
мере да се налази не уништи и оштете и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
У оквиру границе грађевинског подручја насеља Инђија се не налазе заштићена
природна добра. Обавеза извођача радова је да, уколико у току радова наиђе на природно
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла (за које
се претпоставља да има својство природног споменика) обавести Покрајински завод за
заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
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2.13. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Приликом пројектовања објекта потребно је придржавати се Закона о заштити од
пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони), Правилника о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист
СРЈ“ бр. 11/96), Правилника о начину израде техничке документације за објекте
високоградње („Службени гласник РС“ бр. 15/08), Правилника о техничким нормативима за
унутрашње гасне инсталације („Службени лист СРЈ“ бр. 20/92 и 33/92).
Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити материјале чија
ватроотпорност задовољава стандард ЈУС У. Ј1.240.
2.14. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ
Планира се изградња слободностојећег објекта намењеног породичном становању, с
тим што се на другом спрату предвиђа и изградња пословног простора - атељеа. Оквирне
димензије објекта су 17,76м x 9,65м (спратност По+П+2), повучена је у односу на регулациону
линију 8,19м.
Стамбено-пословни објекат је од међне линије са северозападне стране удаљен
3,01м, а од међне линије са југоисточне стране 1,01м.
Не планира се фазна изградња.
Стамбено-пословни објекат ће бити пројектован за породично становање са
пословањем. Подрумска етажа ће се користити као остава. Приземље и први спрат су
намењени становању. Други спрат је намењен за атеље. У објекту ће бити заступљени
двособни станови површине 54,87 м2. Сви станови имају терасе. Објекат има један улаз и
степениште као вертикалну комуникацију.
Подземна етажа се састоји од степаништа и оставе.
У дворишту постоји пет паркинг места.
Релативна нулта кота ±0.00м (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта)
се поставља на коту терена од +113.61 мнв. На северној страни парцеле лоцира се колскопешачки улаз ка дворишту, а главни пешачки улази у објекат је са североисточне стране, из
дворишта.
Приликом израде идејног решења потребно је придржавати се Правилника о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
("Службени гласник РС", бр. 22/2015) и других важећих правилника.
ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

бруто (м2)

подземна етажа

79,24

приземље

150,59

1. спрат

150,59

2. спрат

150,59

УКУПНО

524,85
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Спратна висина стамбеног дела објекта је 3,06м. Светла висина стамбеног дела
приземља и три спрата је 2,77м. Спратна висина атељеа је 2,95м, а светла висина атељеа је
2,745м.
Кров је кос, двоводни, са нагибом 20о. Планира се загревање објекта тј. појединачних
стамбених јединица и атељеа на гас. Сваки стан и атеље имају свој гасни котао. Основни
конструктивни систем објекта је масивни. Носећа конструкција се планира као комбинација
носећих зидова и АБ греда и стубова-серклажа. Фасадни зидови и зидови између станова су
дебљине д=25цм од термоблока и армиранобетонских вертикалних и хоризонталних
серклажа и раде се на лицу места. Преградни зидови унутар станова се од преградног блока
д=12цм. Фасада се материјализује у комбинацији демит фасаде и фасадних декоративних
украса. Објекат се налази у другој климатској зони и приликом израде Пројекта за
грађевинску дозволу потребно је придржавати се Правилника о енергетској ефикасности
зграда (“Службени гласник Р.С.“ бр. 61/11) као и урадити Елаборат о енергетској
ефикасности.
На захтев инвеститора за предметни објекат је урађено и идејно решење које је
приказано у овом урбанистичком пројекту.
2.15. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Овај Урбанистички пројекат на основу чланова 54. и 55. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 – др. закон 9/20 и 52/21) представља основ за издавање локацијских услова за
изградњу стамбено-пословног објекта (По+П+2), у блоку 28 насеља Инђија, на катастарској
парцели бр. 152 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 2 – Парцелa 152 к.о. Инђија, са суседима

слика 3 – Парцела 152 к.о. Инђија, са суседима
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слика 4 - Јавна површина - коридор улице Душана Јерковића (поглед ка југозападу)

слика 5 - Јавна површина - коридор улице Душана Јерковића (поглед ка североистоку)
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2.17. ПРИКАЗ ПОСТАВКЕ ОБЈЕКАТА У УЛИЦИ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ЛОКАЦИЈЕ

слика 6 – Поставка објеката у непосредној близини

АРХИПРОЈЕКТ ИН, Авалска бр.11а, Инђија, +381 63 8035766

Инвеститор: РЕПАЦ ГРАДЊА, Његошева бр.38, Инђија
Објекат: Стамбено-пословни објекат (По+П+2), Занатлијска бр.8, к.п. 152 к.о. Инђија

3. ГРАФИЧКИ ДЕО
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
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ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
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4. ДОКУМЕНТАЦИОНА
ОСНОВА

АРХИПРОЈЕКТ ИН, Авалска бр.11а, Инђија, +381 63 8035766

PEnAU rPAAt-bA
XE/bKO PEI]AI

NP TPAEEBI4HCKA PAAI-bA
l-be ro uie

sa

6 p. 3

PEflAU TPAAItA IAHIrIIJA
8, 22320 Vtu\uja, flV1B: 1,1243 41,4@

NYHOMOBJE
Ja, Penaq )Heruxo nz va\uje, yny,l\a Fberouieea 6p.3g, ca .nuqHoM KaproM
6poj 008405161 h3Aara oA flc y l(alluju N JMEI" 13og9g37loi.4g, BracHhK
rpa[eenucxe paAbe PEflALI rpMFbA A3 vlnlluie, r/rarur{Hh 6poj 66too2st,
oaaauhyjer't Munuaoja cnr,tuha nz l(n\nje, ytnqa Hoaoca4cxa 2L/L3, ca .fl7qHoM
KaproM 6poj 006067370 utgara oA llcy vlu\njra, JMEI 16019g071aL46 ga y hMe
MAM]4JEPA A.o.o. ut l{u\nje Molxe: npeAaBarx 3axreBe sa yxrurx6y, npeAaBaril h
npey3uMar[ nhcMeHa, peuJeFba, 3axreBe h Apyra aKTa, cyAy, onulruucxoj ynpaBh,
Karacrpy HenoKpeTHocTH, 3eM.rbuuHl4M KFbhraMa n ApyrAM
ApxaBH[M opraHrMa, a
Be3aHO 3a il3rpaAFby o6jexra crann6eHo-noc.noBHr4 06jexar y lfiu\ujn Ha
KaracrapcKoj nap4eara 6poj t52 K.a. vu\nja, rpa[eeuHcxil peoH Hace.rba lfin\uja,

6nox6p.28.

Oeo nyxonnohje ce He oAHoch Ha npoMer HenoKperHocn4.

Y t4al'1njw, 77.1.7.2021. roAhHe

Ll3AABAnA{ IYHOMO6JA:
aa PEl"lAL{ fPMFbA, lAa\nja

aLl

Peny6rura Cp6uja
JABHII EEJIE}KHI,IK
Arercca Be.lrr.rh

I,IHBIIJA
Maprua.ra Bnpjyrona 6p. ZAr.norc.

[-3a

YOII-I:8611-2021
Cr:pana 1 (eaau)
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Ilornpfyje ce Aa je 4aua 19.11.202L (4enernaecror nonelr6pa ABexrirJbareABaAecerrrpBe
ro4rane) roAlrHe y 11:05 (e4aHaecr ra ner) qacoBa:
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oI crpaHe TICVIH?.VIJA aana 20.07.2016. (4na4eceror jyna ABexr,rrbaAernecrHaecre ro4uue).
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(eaau) oBepeH npr.rMepaK, ocraje KoA rrocqmajyher januor 6enexru.rKa. -------Jaauu 6eneNsIax oBepoM oBe rrcrpaBe nornpfyje florrrr{c crpaHaKa, r.r He oAroBapa 3a
ca.{pxrlHy I{crpaBe cxoAHo qnaHy 11 ctas 2 3axosa o oBepaBarby rrorrrr,rca, pyKoflr{ca }r
IIpeIIuca.
Haxnaga 3a oBepy 1 (eaau) rpr{Mepry uan:rahena je y yxynnou r43Hocy oa 360,00
(rpnc'raue3Aecer arEuapa) ca ypaqyHarrzM ll.{B-ou Ha ocHoBy ,l,rala 2l rapra(fnor 6poja 8
JaeHo6ereNHr.rqKe rapn $e. --Y l4rt\wju, AaHa t9.11.202I. (4enerHaecror uoneu6pa ABexr4JraAeABa,qecernpne rognne)
rolr{He, y 11:05 fie4aHaecr u ner) qacoBa.

YOfI-I:8611-2021
Jannu 6e,rexnum
A,uerca Be,ruh

IIHbIIJA
Mapua;ra Eupjysona 6p.
2Ar,rorc. [I-3a
3a jarnor 6e,rexnurca
janHo6e.nextHrrrrKrr
capaAHrrK
Carra Pynuh 6poj
perrerba : IY -8-2920 12020
oa 20.05.2020. rotnue
t:t

yli/

(ffiri
Wii
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Подаци о непокретности

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем
* Број листа непокретности: 1488
katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 01.11.2021. 11:10:32

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности

d171bd2a-4e57-4982-bb85-e1c9635c7c20

Матични број општине:

80179

Општина:

ИНЂИЈА

Матични број катастарске општине:

803049

Катастарска општина:

ИНЂИЈА

Датум ажурности:

29.10.2021. 14:10

Служба:

ИНЂИЈА

Извор податка:

ИНЂИЈА, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица:

ЗАНАТЛИЈСКА

Број парцеле:

152

Подброј парцеле:

0

Површина m²:

385

Број листа непокретности:

1488

Подаци о делу парцеле
Број дела:

1

Врста земљишта:

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Култура:

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Површина m²:

172

Имаоци права на парцели - Б лист
Назив:

РЕПАЦ (ЂУРО) ЖЕЉКО

Адреса:

ИНЂИЈА, ЊЕГОШЕВА 38

Матични број лица:

1308983710148

Врста права:

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

Облик својине:
Удео:

1/1

Назив:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Адреса:

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6

Врста права:

СВОЈИНА

Облик својине:

ДРЖАВНА РС

Удео:

1/1

Терети на парцели - Г лист
*** Нема терета ***
Постоји решење на парцели које није коначно.
Напомена (терет парцела)
Датум:

04.10.2021.

Број предмета:

952-02-5-086-87421/2021

Опис:

ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-5-08687421/2021 НИЈЕ КОНАЧНА.

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист
Број објекта:

1

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=wEr+LWTcW1k=

1/2

11/1/21, 11:15 AM

Подаци о непокретности

Назив улице:

ЗАНАТЛИЈСКА

Кућни број:

8

Кућни подброј:
Површина m²:

172

Корисна површина m²:

0

Грађевинска површина m²:

0

Начин коришћења и назив објекта:

ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА

Правни статус објекта:

ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ

Број етажа под земљом:
Број етажа у приземљу:

1

Број етажа над земљом:
Број етажа у поткровљу:
Имаоци права на објекту
Назив:

РЕПАЦ (ЂУРО) ЖЕЉКО

Адреса:

ИНЂИЈА, ЊЕГОШЕВА 38

Матични број лица:

1308983710148

Врста права:

СВОЈИНА

Облик својине:

ПРИВАТНА

Удео:

1/1

Терети на објекту - Г лист
*** Нема терета ***
Постоји решење на објекту које није коначно.
Напомена (терет објекта)
Датум:

04.10.2021.

Број предмета:

952-02-5-086-87421/2021

Опис:

ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-5-08687421/2021 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Извод из базе података катастра непокретности.
НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о
условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод
из листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних
покрајина, односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања,
установама основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне
самоуправе, Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним
представништвима страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима и геодетским
организацијама, и исти се дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и
електронских сервиса РГЗ-а.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=wEr+LWTcW1k=
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04erueue sa yp6au r,taatr,

ONUTilHA I4Hbt4JA

PENYSII14KA CPEl4JA
BOJBOAI,IHA
ONUTNHA I4HEI4JA
ONUTilHCKA YNPABA
OAeruerue 3a yp6aHrcaM,
KOMyHanHo-craM6eHe nocroBe
3auTilry XilBOTHe CDeflilHe

KoMyHan Ho-cranlt6ene nocnoee
u 3auJTr4Ty XI4BOTHe CpeAhHe

An

il

Epoj : 35-2-1 I 2O2O-lv'O2
Aaryrq: t4.01.2020.

J

l(HTl

A

H.3.

3arota o nnaH[paFby ti tfirpail+,;lt ("Otpx6env tnacluK Peny6nuxe Cp6rje" 6p. 72109,
yC, 98/13-O4nyra YC, t32lt4,
BU09 - rcnpaBKa, 64lt} - yC, 241L7, lztf t2, 421t3-OAnyKa YC, 50/13-Ognyra
tzislt+, B3/iB, Ztltg n37lz1lg) h L{flaHa 18. Ognyxe o opraHil3aLlrjr onurrncKe ynpaBe (,,Cn. nnct onurfiHe
l4ntlraja; 6p, 231t7), a y Be3r 3axreBa Penaq Xeruxa utAn\nje,3a napueny 6poj 152 K.O. hnhrja, 4aje ce:
Ha ocnoey qnana 53.

14

.

HOOPMAUI/JA O fl OKAU]4J

14

flnax reHepanHe perynaqrie Hacerba l4n[nja
('Cn, nucr on[lruHa Cpeua" 6poi filo6 u 3Oltl il "Cn. II4sr onuJrilHe V1ttl1uja",6p. 18/19)

[lnan reHepanHe perynaqhje Hacerba l(n\nja ('Ot. nucr onuJr[Ha
yceojenra n1raHcKt4 AoKyMeHr
je 4a ce npeAMerHa
Cpeua,, Apol t4tOO u 30llL "Cr. ,il4cr onurhae lAallwia",6p. 18/19), KoHcraroBaHo
y 6nory 6poj 28
Ulafuja,
Hac€rba
nogpyuja
nip1l"ru 6p6: riz K.o. t4nlraja Hafla3n y rpaHuqaMa rpafeenncror
je
KoMnneKcy
naueruen
craHoBatue).
(ynpaea,
nocfloBarbe,
Aeo
xojr je HaMeFbeH qeHTpanHlu Synrqrjaua
npornau]eHil
Hafla3il
ce
6nory
Y
o6jerra.
BepcKor
KoMnneKCy
u1Kofle, Aeo KoMnnexcyAeqraje ycraHoBe u Aeo

yeilAor4

y

cnoMeHilK Kynrype

r

A

-

eBnAeHTVipaHh cnoMeHullr4

Kynrype

u

memoprjannr KoMnneKcil, cnoMeH[1114 v

cnoMeHrKqKa- o6enexja. 3arurrra HenoKperHrx KynrypHrlx ao6apa apunhe
HenoKperHktx KynrypHilx ao6apa h3 oBor llnana.

ce

npeMa ycJloBrMa 3aurilTe

I-lpe Aaruer ypeferua npocropa o6aeesHa 4arua yp6anilcrHqKa pa3paAa, oAHocHo ]{3pafla [lnana Aera,bHe
npoierara. flo rcpaAe nnana xa noje4rnaunrar'l rpa[eeilHcKl4M napqenaMa uoryha
peryniurle
ju rir.pia*u^'yp6arrn^vrrax
obierara npeMa ycnoBrMa 4eQrnrcanrM oBrrM nnaHoM ye o6aaeay r3pafle yp6anncrusxor

npojexra.

Hauena: 3oHa qeHTPa

neo 6nora vs 3aHarnricrv YnhuY
Crenen rsrpaf enocrr : uax. 40olo
t4n4erc rcxoPuuhenocrr: uax. 1,2

Cnparnocr obietra: rqax, U+2+flr (npraseurue + ABe eraxe + nolpoerue).
nprpoAe'
t4srpa4Fba cyrepeHa ruoryha aKo He nocroje cMer;be reoMexaHrL{Ke H xhgporexHtlqKe
yrapfeHo je-aa je Ha npeAMerHoj napqenr
Ilpoaepou y eneKlpoHcroj 6asr noAaraxa-Karacrpa HenoKperHocrr,
crarq6eHa grpaaa (172 u2; o6jerar
nopoarqHa
152 K.O. Vlnhnja (aape.j' 3ar-rarnraicxa 6p. B) eBrAeHrilpaHa
npeper il3 3eMrbt4tllHe rruure).
HATIOMEHA:

craM6eHo-noiloBHor
npugr"rru napqena 152 K.O. lfiafnja He ilCnyrsaaa ycnoa sa hgrpaaFbv eruenopoaHqHor
oA
M]4HhManHO npOnHCaHUX
MaFbe
napqene
npeAMeTHe
noBptlJ[Ha
il
UJt4pt4Ha
pa3aora
cy
uTO
o6jer,ra rc
relrraqrrna roje cy npeAeilDeHe f'lnanou reHepanHe perynauraje HaceJba vlafnje.
craHoBaba'
l-lapqena 152 K.O. lAnluja [cnybaBa ycnoBe 3a rcrpaAFby o6jerara nopo4]4t{Horrrna
l,lnbopuattuja

o

noxauuju, 6poj 35-2-1 /2020-lV-02

OAerueue 3a yp6aHh3aM, xoMyHanHo-crau6ene nocnoee
u 3auT[Ty xr4BoTHe

OnUTI4HA UHbL1JA

Ha rpafearncKoj napqenil HaMeFbeHoj nopogl4'.{HoM craHoBaFby Mory ce rpaAnrvl

"
"
.
.
.

ocHoeHil o6jeKar: nopoAt4LtHt4 crau6exr o6jeKar, craM6eHo-nocnoBHl4 o6jerar, nocnoBHo-craM6eHil
o6jercar Kojr He yrpoxaBa craHoBaFbe;
Ha ucroj rpabeBuncroj napqenu Moxe ce nnaHuparr rcrpaAFba H Apyror o6jerra: nocnoBHr4 o6jexar,
craM6eH14

o6jeKar, flerFba K]DoFba, rapaxa h ocraBe Behe oA 20M2;
MaFbe oA 20 u2, orpaAe, 6ynapra h cenrhqKa jaua (npela3Ho peueFbe Ao

nouohHr o6jerrra: ocraBa

npilKrbyL{eFba Ha HacerbcKy KaHanrcaqfi oHy wpexy);

Ha rpafeerancxoj napqeaH

y

rcy3erHrM cayvajeerua Moxe ce Ao3Bonuril rpaAba

ABa

crau6eua

o6jeKra, no4 ycnoB[Ma Aa cy ilcnyFbeHil car yp6anncruqK]4 Kpilrepvjyun;
nopo4t4Ltsr crau6eNr o6jexar Moxe Aa ilMa MaKcilManHo Ao qerrpt4 srau6ere jeANnrqe;

Y goxl4 nopoAt4qHor craHoBaFba y crau6exou Aeny naplleaa nocnoBHe AenarHocrl4 Koje ce Mory Ao3Bonvrn 6/
v3 oanacrw rproB[He Ha Mano, yrocrhrerbcrBa, ycn]D(H]4x h 3aHarcKt4x AenarHocrl4.

y

cnyvajy Aa ce nocnoBaFbe nrraHilpa y ocHoBHor',r (nopogruxorv) o6jerry Aeo
nocroBHe caApxaje He Moxe npehr nonoBtaHy 6pyro noapurxe.

o6jelra rojr ce naueruyjy

sa

peryaaufona n rpA.6eirncra nrarfii'dqsil.*'
f-pafeerncxr o6jerar ce Moxe nocraBhrr4 npeAlboM $acagopr na rpafeaun crcy nunujy xoja ce nouana ca
perynaqhoHou nnnrjou (yronnro y ynnqu npeoenafyjy crau6enu o6jerrn nocraBrbeHr Ha perynaLlhoHy
nnaujy). Fpafearxcrca nnnnja uoxe 6rru yByqeHa y oAHocy Ha perynaqrony nuanjy'

;naexu o6jerar ce Ha napqenu rpaAr y3 rpaHully napuena nperexHo ceBepHe (oAHo*ro sanagHe)
oprajenraqrje. l4srpa4rra o6jer,ra Ha napqen[ Moxe ce Ao3Borxrr4 noA cneAehnM ycrloBuMa:
. ocHoBHt4 ra6aprr maBHor cno6oAnocrojeher o6jelra ca HcnaAilMa Moxe Aa ce Ao3Bonu Ha MilHrManHo
1,0 rq oA rpaHrqe napqefla nperexHo cedepxe (oAnocno sanaAxe) oprjeHrauuje;
" ocHoBHt4 ra6aprr rflaBHor cno6oAnocrojeher o6jema (6es hcnaAa) uoxe Aa ce Ao3Bonh Ha MilHuManHo
3,0 r'4 oA rpaHhqe napuena nperexHo jpxne (oanocHo r4croqHe) oprjenraunje.

flosaonera cnparHocr ]r Brcl{Ha o6jerra
Max. n+2+nr (npr,raemrue + ABe eraxe +

norKpoB/be) -

fleo 6noxa

lzlsrpaArba cfrepeHa uoryha aKo He nocroje cMerFbe reoMexaHhqKe

.

2B ys 3anarnujcxy ynuuy
xhAporexHh'.{Ke npilpoAe.

I

Ha crpMoM, repeHy ca xarn6om npeMa ynnqn (xaeuue), ra4 je pacrojalbe oA Hynre Kore Ao Kore HilBeflere
jaenor nnh npviqynHor nyra Mabe Hrh jegnaro 2,0 u - BncuHa je pacrojarue oA Hynre Kore Ao Kore
cfleMeHa, oAHocHo BeHqa. KaAa je pacrojarue oA Hyare Kore Ao Kore HtaBellere jaenor nnu npvcrynHor nyra
eehe oA 2,00 u - Bncuta je pacrojarue oA Kore HrBenere jaaxor nyra Ao Kore caeMeHa (eeHqa) yMaFbeHo
3a pa3nrKy BvtcvlHe npero 2,00 u. Ha crprqoM repeHy ca xarn6ou oA ynrqe (Hannxe), raA je Hyflra Kora
o6jer,ra Hrxa oA xore jaanor unv npucrynHor nyra BucuH'a je pacrojarue oA Kore Hl4BeneTe nyra Ao KoTe
cneMeHa (eeHqa).

'

Ilouohnr o6jerrrr Ha napqenr (ocraea, nerlba Sfxrtsa r rapaxa) MaKcrMarHe cnparHocrx Il (nprseurue)
uarcrubnne BilctaHe Ao 3,0 M oA Kore 3aurnrHor rporoapa o6jer,ra Ao BeHqa.

Ycnoar aa o6noey

r

a

peKoHcrpyKqrjy o6jerara

O6noea h peKoHcrpyrr-luja nocrojehr,rx o6jexara Moxe ce Ao3Bonilr[ no4 cr]eAehrra ycnoerua:
3aMeHa nocrojeher o6jerrra HoBr4M o6jerrou Moxe ce Ao3BonNr[ y oKBr4py ycaoBa garrx l'lpaarnuua,
peKoHcrpyrrlraja nocrojehrx o6jexara Moxe ce Ao3Boflr4n4 aKo ce rsaoferueu paAoBa xa o6jerry Hehe
Hapyur4l4 ycnoBll Aaril oBr4M flpaeunrua,

"
"

"
.

aKo rpafeanncxa napqena ceojoll raarpafenouhy He

3aAoBorbaBa ycnoBe

Me[yco6ra yrarbeHocr o6jexara

.

v3 oBtlx flpaarna

peKoHcrpyKqrjou ce He Moxe Ao3Bonrril Aorpa4Fba nocrojeher o6jerra,
a4anrallraja nocrojehrx o6jexara ce Moxe Ao3Bonvrvi y oKBr4py HaMeHa Aarux oBl4M f'lnanou.

Mefyco6Ha yAarbeHocr nopoAt4qHrx crau6enrx o6jerara (ceu nonyarprjyrucxttx t4
He Moxe 6rrn rqarua oA4,0 n,t (ocHoenu ra6aprr ca rcnagou).

hu@opuattuja o noxaquju, 6poj 35-2-1/2020-lV-02

y

HenpeKrHyrou nrsy)

04eruerue 3a yp6aH143aM, KoMyHanHo-craM6eHe nocnoae

OnUTTHA hHTTNJA

14

"
.

3a[!THTy XHBOTHe CpeAl,He

YAaruexocr rcMeby rnaBHor il Apyror o6jeKra, yAarbeHocr rasMeDy rflaBHor h noMohHor o6jema y3 rnaBHlt
o6jerar He Moxe 6rrn marua oA 4,0 M.
Apyrn o6jexar r nouohnu o6jeKar Mory Aa ce rpaAe na uefyco6xoM pa3MaKy og 0,0 M, aKo cy 3aAoBorbeHl4
caHVTapHA, npor[BnoxapHu A Apyrv rexHilqKr4 ycnoBnt oAHocHo MeDyco6Hh pa3MaK He Moxe 6ntn uae,w
oA 4,0 M aKo noc.noenr o6jexar ilMa orBope ca re crpaHe, rj. r'refyco6H[ pa3MaK He Moxe 6utn Ma*u oA
nonoBrHe BtacrHe BruJer o6jelra.

O6ea6e[naa]be nplcryna napqen[ r npocropa 3a napKnpa]be Bo3rrla
" 3a ceary rpafeBrHcKy napUene y oKBt4py 3oHe nopoAl4qHor craHoBaFba Mopa cey o6$6eAhr14 KorlcKoneual{Ktl npilfla3 uJt4pilHe uun 2,5 u. 3a naprrpafoe aoarna 3a concrBeHe norpe6e oKBt4py rpabeBilHcKe
napqeaa Mopa ce o6eg6eAlaril napKrHr uecro rj. npocrop 3a napKilpaFbe Bo3rna no npaBtany jeAan cran
je4no napxrHr Mecro.

"
.
3a

"

orarpy napqene Mopa ce o6es6e4rrh norpe6na urptaHa cao6pahajno-MaHilnynarhBHor npocropa.
3a nocrroBHe o6jerre/npocrope Ha rpafleanncxoj napqer]r o6es6e4rrr norpe6an 6poj napxrnr Mecra/ y
cuaAy ca nponrcilMa 3a oApeDeHy HaMeHy.
Y

urnra

cycegH ]rx o6jexara
l4srpaAiba o6jerara y npeKHHyroM Hl43y Moxe ce Ao3Boril4n4 y3 ycnoB Aa ce He HapyuLr rpaHhqa napqefla

Ao xoje ce rpaAil o6jerar. Crone reMerba He Mory npeaa3nru rpaHrqy cyceAHe napqena, ochM
caraacHocT BnacH[Ka unn KopucHl4Ka napqena, oAHocHo y3 carnacHocT opraHa ynpaBe HaAflexHor
' noc.noBe yp6anrsua

"

r

y3
3a

ctau6eno-KoMyHanHe AenarHocrr.

o6jelry He Mory npena3iln4 rpafeerancry nuavtly Bt4uJe oA 1,6 u o4tlocHo perynaLlilony nunnjy
Bilue oA 1,2 u u ro Ha Aeny o6jerra BruJeM oA 3,0 rq. Axo je xoprsonransa npojexqnja ncnaAa eeha o4 1,2
l1cnaAn na

ce oHa nocraBrba na rpafeeuncKy oAHocHo perynaq[oHy nuanjy.
Oreaparue orBopa na npocroprajaMa 3a craHoBaFbe Kao il arerbeilMa il nocloBHHM npocroprajar"ra xa 6oqnru
jeaHar
Saca4aua Moxe ce Ao3Bonrrta axo je l,tefyco6nn pa3MaK raauefy o6jexara (yxynno ca hcnaArMa)
je
Ha
orBopa
je
oreapalbe
pa3MaK
M
u
4,0
og
3,0
Axo
uefyco6u
Ao3BorbeHo
4o
unu eehu og 4,0 u.
M oHAa

"

.

npocroprajaua xecrar.a6eHe HaMeHe fJ ycnoB Aa Aoba Kora Ha rojy ce ocraBrba oreop 6yae jeAnara rnr
etaue oA 1,8 ]'a.
l4srpa4ruoM KpoBa He cMe ce Hapyur4rh Ba3AyuJHa nunuja cyceflHe napUena, a oABoAFba aruocQepcrrx
naAaB[Ha ca KpoBHt4x noBplxuHa Mopa ce peuJul4 y oKBl4py rpaf;earncxe napqena na rojoj ce rpaAkl

o6jexar.
l-paflearancr1 ereMeHrh Ha HilBoy nph3eMrba

uory npehra rpafearanocy nnaniy (pavynajyhr oA ocHoBHor

ra6aprra o6jeroa Ao xopt43oHranHe hpojeKqrje racnana) u ro:
TpaHcnapeHTHe 6paeapcre KoH3ofiHe HaAcrpeulHt4qe

-

y

3oH14

nprceMHe eraxe uarue o4 2,0 u

no qenoj uupvtH,a| o6jer,ra c Bhct4HoM u3nag 3,0 tu,
naarHeHe HaAcrpeuHrqe ca Mac[BHoM 6paeapcrou roxcrpyrcqNjoM
t4Bt4qe rporoapa Ha Btacl4Hy rsuag 3,0 u,
KoH3onHe peKnaMe MaFbe oA 1,2 m aa Btlcttut hgHaA 3,0 I'4.

MaFbe

oA 1,0

M

oA cnolbHe

;pafeeraxcrcra ereMeHrr Kao epKepu/ AoKctl4, 6anxonu, yna3He HagcrpeuHhqe 6eg cry6osa, Ha HuBoy npBor
cnpira Mory Aa npeby rpafeerncxy nunnjy (pavynajyhr oA ocHoBHor ra6aprra o6jercra Ao xopl43oHranHe

r ro:
Ha Aeny o6jer,ra npeMa npeAbeM ABopr4uJry MaFbe oA 1,2 M, anl4 yKynHa noBp[J[Ha
rpafearncrrx efleMeHara He Moxe npehra 50o/o |nilHHe QacaAe il3HaA nph3eMrba,
Ha Aeny o6jerra npeMa 6o,{Ftora ABopr4ury nperexHo ceBepHe (oAnocno sanaAHe)
oprajenraUr,rje (najllarue pacrojarua oA 1,5 u) - 0,6 Mt atil yKynHa noBp[ll4Ha rpafearncxrx
e.neMeHara He Moxe npehra 30o/o 6oqne SacaAe [3HaA npr3eMrba,
Ha Aeny o6jer,ra npeMa 6oqnora ABopt4ury nperexHo jyxne (oAnocHo l4croqHe) oprjenraUrje
(najuaruer pacrojarua oA2,5 u) - 0,9 M, anv yKynHa noBpulilHa rpafleeuncrnx efleMeHara He
uoxe npehn 30o/o 6oqHe QacaAe h3HaA np[3eMrba,
Ha Aeny o6jeKTa npeMa 3aAlbeM ABop14uJry (najlraruer pacrojarea oA crpaxlbe nnnuje cyceAHe
rpa[eerancre napqene oA 5,0 u) - 1,2Mt anrl yKynHa noBpulilHa rpafearncrrx eneMeHara He
uoxe npehr 30o/o crpaxrue QacaAe rcHaA nplseM,ba.

npojerurje ucna4a)

-

ApxrrexroHcgo, oIHOcHo ecTeTcro O6n n rOaa rte nOieAu H rlx enemexara O6jerra
OacaAe o6jexara uory 6utn ManrephcaHe, y 6oJA no xeJb[ lrlneecrrropa, oA QacaAue oneKe, npilpoAHor

,

rn[

BeuJTaqKor KaMeHa ilTA'

je

raspaAa Kocor KpoBa ca xaru6ou KpoBHe roncrpyxqrje
3aBilcHocn4 oA narr6a KpoBHe ronctpyrqxje.
O6aeesHa

t4u@opuaquja o noxatluiu, 6poi 35-2-1 /2020-lV-02

oa 20-35". Kpoexu noKprBaq y

04eruetoe aa yp6axraaar.it, KoMyHanHo-cra[it6exe nocnoae

ONUJTI4HA IAHbIAJA

,
.
.
"
.

u 3auJTHTy XhBOTHe Cpe,qfiHe

Bucuna Hag3ilrKa craM6eHe norKpoBHe eraxe A3locvi HajBilue 1,6 u pavyrajyhn oA Kore noAa norKpoBHe
eraxe Ao raqKe npenoMa KpoBHe Bucv1et a oApebyje ce npeMa KOHKpeTHoM cnyL{ajy.
ApxrrerroHcK7M olnntluvta, ynoTpe6rbeHnM Marepiljanuua A 6ojar.la Mopa ce rexlar]4 Ka ycnocraBrbaFby

je4rucreeHe ecreTcKt4 Bt43yenHe qenHHe y oKBt4py rpaDeBxHcKe napllefla.
braopene cnorbHe creneHilqe Mory ce nocraBrbarr Ha npeAFbH Aeo o6jeKra aKo je rpabeBilHcKa nv{nia
yByqeHa y oAHocy Ha perynallrony nranrajy 3a 3/0 M h aKo re creneHilLle caBnaDyjy Bvlcv[y oA 0,9 M.
brenenNqe Koje caBnaDyjY Bncvl+u Bl4llJy oA 0,9 tu ynase y ocHoBHl4 ftlapvl o6jeKra.
l4srpaAFboM creneHrqa Ao Bt4crHe oA 0,9 M He cMe ce oMerarl4 npona3 il Apyre QyHxquje ABopl'll'ura.
flocnoeHil o6jeKTil (ogHocHo nocaoBHt4 npocropr) HaMeFbeHh jaaHou ropruheiuy Kao r nprna3n Ao vc'tvx
y
Mopajy 6r1a ypabenh y cKnaAy ca llpaarnnrKoM o ycnoBrMa 3a nnaHilpaFbe H npojeKroBarue o6jerara
nrqa.
v1
nHBafivAHVX
xeHAilKenhpaHhx
Be3h ca HecMeTaHilM KpeTaFbeM Aelle/ cTap[x,

yc;1os14

3aurnre

111rBorHe cpeAHHe, TexHrqKe,

xrrnjexcxe, 3aulTure oA no)Kapa, 6es6eAxocHe

yl

Apyre ycnoBe

.

"
"
.

l4srpa4rea o6jeKara, oAHocHo llsaoferse paAoBa Moxe ce BpuHTl4 nOA ycnoBoM Aa ce He rca3oBy TpaJHa
oureheFba/ 3arabxBaFbe vnn Ha Apyrri HaqrH AerpaArpaFbe xilBorHe cpeArHe. 3aurrra xNBorHe cpeArHe
o6yxeara uepe xojraua he ce gaurrrvllt BoAa, Ba3Ayx H 3eMrbl4uJre oA Aerpaaaqrje.
Ha ceaxoj rpafearancxoj napllenil Mopa ce o6es6e4ilril 6eronrpaHr npocrop 3a nocraBrbarue xourejrepa
(xan1a) sL *oryran6t4 orna4. floqnparue 6eronnpanor npocropa sa xoHrejxepe Ha napqenil Mopa Aa 6y4s
raKo Aa ce ouoryhra naK nphcryn HaAnexHe KoMyHanHe cnpx6e.
Ceu o6jerrra ruopajy 6utu nsrpaleHr (pexoHcrpyracaHra) y cuaAy ca BaxehrM 3axo_Hrua r llpaernHrqrua

raeoferuy pa4oBa Ha o6jerrrua /[{,arn y BVIAy
xojr,r perynraruy KoHKperHy o6nacr. l-lpra npojexroBaFby
(npocropa)
ca craHoBl4Lllra ropru:heFba/ oApxaBal-ba,
o6jerra
HaMeHe
cnLrlyt6raqrocr Qygrqr,roHanHe
oAHocHo o6es6efraarua caHilTapHo-xrrrjercxux ycnoBa.
l4s6oporu uareprjana BoAVrn paL{yHa o rurxoeoj oTnopHocrh ca acneKra TexHilt{Ke h npoTrBnoxapHe

r

3AUTXTE.

l-lpe 4aruer ypeferua npocropa o6aaesHa Aarua yp6aHilcn4qKa pa3pa4a, oAHocHo l8paAa llnaua AerarbHe
perynaqilje u'yp}aaucruvrrx npojerara. flo il3paAe nfiaHa Ha noje4nHaunru rpafearncKilM napUeaaua uoryha
j" ,a.pag*a o6jexara npeMa ycnoBuMa geQrHrcaHrM oBt4M naaHoM vs o6aeesv ilgDaae yD6aHrcuqror
npoierra.
Aro ce rpafeerucxa napllena y oKBt4py 3oHe cTaHOBaFba HaMeFbyje 3a ql4cro nocroBabe, oAHocHo npo[3oAl-by/
o6aeesHa ja rspa4a yp6aHmcrrvxor npojeKra y3 ycnoB Aa o6jerar ceojou genaruouhy He yrpoxaBa xHBorHy
cpeAhHy. icnoeh 3a il3rpaAFby o6jerara Ha napllenr cy ycnoBr Aarh oBt4M flnauopt sa nojeArnavHe 6noroee, ys
HanoMeHy Aa cy Ao3BoJbeHr yp6anrcrrvril noKa3arerbu creneH 3ay3erocrrl MaKchMarHo 50o/o, a HHAeKc
rsrpafenocn4 MaKct4MaflHo 1,6. I-pafeBilHcKa napqena Moxe Aa ce orpaAr orpaAoM Ao Bl4cHHe uarcruanHo 2,0
M

rc ycnoB la je orpaqa rpaHcnapeHrHa.

l-lpeua tnaay 2. raqxa 20. 3axona o nnaHhpaFby n v3rpaft+,r ("Capx6euil rnacHrK Peny6arxe Cp6rje" 6p,
yC, 50/13 - Osnyra yC, 98/13 - OAnyra
72log, BU09 - ilcnpaBKa, 64ltO - yC, 24ltL, lz[t2, 421L3 - OAnyxa
yc, l32lL4, L45114,83/18, 3!lt9 n 3712019) rpafeerncxa napqena jecre geo rpafeanHcror 3eMrbl4Lura, ca
npilcrynoM jaeuoj cao6pahajHoj noBpr.ul4H14, xoja je rsrpafena lar]4 nraHoM npeAerfeua 3a rcrpaAFby.
ycnoeil 3a o6pa3oBarue rpafearHcKe napqene nponilcaHh flnanou reHepanHe perynaurje Hacerba Vlnlluja (,,Cn.
,r4cr onurrHe Cpeua" 6poj 14106 n 30lLl) y 3oHH nopoAl4t{Hor craHoBaba:
. 3a cno6oauocroiehr o6iexar MhHr,iMarHa unpilHa napqeaa je 10,0 w (reyserno 9,5u), urHrMaflHa
noBptxuHa napllene je 300,0 w2; sa aeoiFrr o6jerar MuHHManHa uvlpnHa napqene je 16,0 u (2 x 8,0 w),
MuHt4MaflHa noBpturHa je 500,00 u2 (2 x 250,00 M2), E caMo y tmy3erHilM cnyvajesrua 400 M2 (2 x
200,00 rv2); sa o6jerar y npeKilHyroM Hr43y Mt4HilManHa wupvHa napllena je 12,0 M/ MNHrManHa
Bert,lLrrHa napqena je 200,0 uz.
l-lpojerar npenapuelaunje r napuenaurie
npera .ragy 65. 3axoua o nflaHilpaFby H H3rpagFbr ("Cnyx6eHil rracHilK Peny6nrre Cp6rje" 6p.72109,8L109
yC, 98/13 - Oanyxa yC, l32ll4,
- HcnpaBKa, 64lLO - yC, 24ltl, 12!112, 42173 - OAnyra yC, 50/13 - OAnyra
Moxe
ce o6pasoaarr jeAHa ilnil eilue
145114,83/18, 3Ut9 u 3712079), Ha eeher4 6pojy xaracrapcKl4x napuena
noA ycrloBl4na yrepfleHru y
14
HaqL'lH
na
rpafeeraucxux napqena Ha ocHoBy npojerra npenapqenaqrje,
gouer,
Ha
ocHoBy noA3aKoHcKor aKra
ce
o6pasoeahe
nrje
yKonHKo
nraHcKt4 AoKyMeHr
nflaHcKoM AoKyMeHry, a
je4noj
xaracrapcroj napqenh
perynaqrje
Ha
h3rpaAFbe.
r
napllenaqilje,
xojru ce frBpDyjy onr.xra npaBt4na
l,lnbopuatluja

o

noxaquju, 6poj 35-2-1 /2020-lV-02

O4eruerue aa yp6an neau, KoMyHan Ho-cra[lt6ere nocnoee

ONUT1,4HA t4Hbl4JA

Moxe ce o6pa3oBarr Behil 6poj rpabeBrHcKr4x napLlena, Koje ce Mory Aenilrta napqenaqhjoM Ao Ml4H]4MyMa
yrBpbeHor npilMeHoM npaBilna o napqenaqvjtl vnt yKpynHiln4 npenapqeaaqiljoM, a npeMa nnaHfipaHoj hnl'l
nocrojehoj rsrpafenocrh/ oAHocHo, naaHrpanoj rnu nocrojehoj nauenr rpaDeBilHcKe napqeae/ Ha ocHoBy
npojerra napqenarlr,rje/ nOA ycnoBilMa il Ha HaqilH npgnrcaHklM y craay 1. oBOr LlnaHa.
l'lpojexar npenapqenaqrje, oAnocHo napqenaLlraje nspafyje oenauheHo npnBpeAHo Apyl.xrBo/ oAHocHo Apyro
npaBHo nrqe nnn npeAy3erHhK xoje je ynrcaHo y o4roeapajyhra perrcrap. CacraeHh Aeo npojercra
npenapqenaqrje, oAHocHo napqenarlr,rje je r npojerar reoAercKor o6enexaeaFba. t4epaAoN4 npojeKra
npenapqenaLlrje, o4Hocno naprlenarlnje pyKoBoAt4 oAroBopHl4 yp6aHrcra apxilreKroHcKe crpyKe.
l'lpojerar 13 craBa 3. oeor qaaHa norBpfyje opran jeAnxnqe IoKanHe caMoynpaBe HaAnexaH 3a nocloBe
yp6anrsua, y poKy oA 10 Aana.

ilnil y
,{elarnocrr roje ce Mory nnaHhpar[ y 3oHr4 jasnrx HaMeHa, y cKnony o6jerara nnaHrpaHrx 3a 3oHy
caMocranHt4M o6jenralaa cy rs o6nacrn:
) rproB[He (rproerne, npoAaBHhLle, TpxHl4 qeHTpl4, pO6ne ryhe N gp.),
r lcnlDKHor 3aHarcrBa (nerapcre, nocnacrilqapcre, o6yhapcre, rpojavxe, Qpusepcre, QororpaQcre r

r
I
)
,
)
)

Apyre 3aHarcre Pa4rce),

qrcruoHrqe v AP,),
lcnlDKHl,lx AenarHocrr (xrsuxape, KonupHr4qe, BhAeoreKe, xelarjcre
pecTopaH[/
(xOrenr,
raQer V Ag,),
u
O6uua
BpcTa
r
CB7X
|roC14T€rbcrBa rypr3Ma
coqiljanHe 3aurilTe (cepercn 3a qyBaFbe 4eqe, aprrhr, o64anruta, hrpaoHfiqe 3a Aeqy
rynrype (raneprje, 6r6nrorere, qilTaoHilqe, 6rocroncxe r no3opl4tllHe cane v Ap.),
3a6aBe (6nnujap, cano+vtt canoHil BilAeo vrapat MapiloHl4qe r AP.),
nocfloBHo-aAMIHt4crpar[BHt4x AeaarHocn4 (6anre, nouJTe/ npe4craBHillxtea,
6upon v Ag.),
o6jerrr ycnlDKHl4x cepBilca (sajegnrvre hnh LleHrpanHe rapaxe n Ag.),

n

AP,),

arenqrje,

noc.noBH14

>
) BePcKl4 o6jemr,
) cao6pahajnr o6jenn vTepM4P,anvt
> u Apytv o6jerrr, y3 ycfloB Aa ce Hil na rojr HaqnH He yrpoxaBa SynxqronilcaFbe 3oHe il Aa ce3ay
cKnaAy ca HaMeHoM r Kanallrrer[Ma Moxe o6es6e4ilr]a norpe6an, nponhcaH 6poj napxutxr Mecra
KOpl4CHilKe.

y eoxaua jaane HaueHe Hl,lcy [o3BorbeHe HlKaKBe npo]l3Bo[Hennu np}lBpeIHe AenaTHOCrn, HuTn
yclyxHo-3aHarcKe nenarnocrn xoje oxonrHy uory Aa yrpo3e 6yrou, racoBt'tua, orna4or'r 6rno
roje apcre ll crtrrqHo.

y

sot-14 craHoBaFba BenilKnx

rycrrHa (sona uerrpa) rpalerue ce ycMepaBa Ha peanh3aqrajy neaocrajyhrx
jaeau,

nparehrx cagpxaja craHoBaFba ra caApxaja npuMepeHxx 3a qeHrpanHy 3oHy: nocfloBaFbe cBilx Bpcra,
xouepqrjannu cagpxajn, cnopr 14 perpeaqrja, uKorlcKl4 o6jerrn, o6jerrra Kynrype, BepcKl4 o6jemr, KoMyHanHr
o6jerrr r Ap., Kao r ypeferue npocropa 3a napKl4paFbe h rapaxypalbe Bo3ilna.

ycr"oer npvr"KibyqeIoi t{a Haopacrpylffypy

-

r;.

,

,,,' ] :;"'}fulf&tru

y cuaAy ca ycrloBhMa HaAnexHrx jaenrx npe4yseha.
3axreBu 3a HoBe

H

o eneprercroj eQrxacuocrr 3rpaAa ("Cnpr6enr
u HaqhH
rnacHhK pc", 6p. 6tl2}tt oa 19.8.2011.) rojraNr ce 6nrxe npOnraryjy eHeprercKa caojcraa
HoBe I
3a
3axreBil
il3paqyHaBaFba ronflorHt4x caojcraaa o6jerara BhcoKorpaAFbe, Kao il eHeprercK[
11pra

npojerroBaFby np[Met+lvBarvt oApea6e flpaaunxrxa

nocrojehe o6jeme.

-

KoHcrpyrqrajy o6jerra npvtnaroAnril ocr{hnaqiljaua rsaeeaHilM 3eMrborpecou
Kapra 3a noBparHil nepiloA oA 50 roArxa, cersuonoruK[ 3aBoA cp6tlje)' -

hufuopuauuja o noxaquiu, 6Poi 35-2-

javrne 7'MCS (Cersuonouxa
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APXIIIPOJEKT I,IH
Ilerpa .(panmuna 6p. IIi9
22320 lln$uja

Shodno Va5em zahtevu, na5 broj

1891 od 08.06.2021. izdajemo Vam

:

TEHNIETE USLOVE

U cilju izrade Urbanistidkog projekta i tehnidke dokumentacije za izgradnju
stambeno-poslovnog objekta porodidnog stanovanja na k.p.152 K.O.lndija,
shodno priloZenom situacionom planu.
Predmetna katastarska parcela se nalazi u ulici Zanatlijska broj 8

u lndiji.

Planirani poslovno - stambeni objekat porodidnog stanovanja je spratnosti Po+P+2 i
ssastoji se od 4 stana i i 1 ateljea-poslovnog prostora i isti po metodologiji spada u
grupne priklju6ke.

Za novo izgradeni stambeni objekat potrebno je izgraditi novi prikljucni gasni vod
dim 32 mm, u kvalitetu PE 100 ser 55, sa ulidnog gasnog voda u ulici Zanatlijska,
dim 63mm, ser 55 pomodu sedlastog elektrofuzijskog 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 depom
Regulaciona gasna stanica je maksimalnog kapaciteta 10 m3/h, ulaznog pritiska 1,32,3bar iizlazno_g pritiska 0,022bar, sa ugradenim dvostepenim regulatorom protoka
kapaciteta 10 m3/h prirodnog gasa.

Redukciona gasna stanica se postavlja na spoljni zid objekta ili
nosade iomogu6ava nesmetbn pristup za kontrolu ioditavanje istog.

na sopstvene

Kucica regulacione stanice mora biti za5ticena od uticaja atmosferskog praZnjenja,
povezivanjem iste na za5titno gromobransko uzemljenje s tim da se isti elementi
galvanski odvajaju. Mora se nadiniti izve5taj
izvr5enom merenju za5titnog
potencijala.

o

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

dimenzije
Meradi protoka gasa moraju imati ulaznu protiv .pozarnu g.asnu.slavinu
DNrg, lpto i is[i-moralu o'iti smesteni u za5tideni ventilisani prostor u stepenisnom
delu objekta isPred stanova'

lnvestitor: ,,REPAG GRADNJA" , NjegoSeva 38, lndiia
PIB : 112434148 ; MB :66100251
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Ha OCHOSY411aHa14. 0AIIYKe 0 Onurraucxo] vnpasa OnWTItIHelt1Hl)ltIja ("CII. IIIt1CT OnWTItIHeCpewa" 6poj
25/08), ItI 411aHOM54. ItI 55. Baxoaa
nllaHltlpal-bY ItI 1t13rpap,1-b1tl
(CIl.rllaCHItIK PC" 6poj 72/09,81/09 ItI
24/11), ItI 411. 12 OAIIYKe 0 jasHoM soP,OSOAYxao ItI 41laHa 22 jasuo] KaHall1tl3a41t1jltl CO lt1Hl)ltIja
(CIlY>K6eHItIrnacuax OnWTItIHa Cperaa 6/2011), re Bawer 3aXTeBa oA AaHa 02.06.2021. rOAHHe, Haw
6poj: 32502-55/2021 oAAaHa 04.06.2021. rOAHHe, JKn "BOAOSOA ItIKaHall1tl3a411jalt1Hl)ltIjaIn''1tI3Aaje:

°

°

TEXHlill.lKE YCJ10BE
"APXli1npOJEKT Ii1H", H3 Ii1Hl)Hje, neTpa .QpanwHHa II 6p. 9, aa norpefie H3paAe Yp6aHHCTH4Kor
npojexra aa 3rpaAl-bY cTaM6eHor-noclloBHor o6jeKTa nopoAH4Hor CTaHOBal-ba.
npeAMeTHH o6jeKaT je npeABHl)eH Y Ii1Hl)HjH, YllH4a 3aHaTIlHjcKa 6p. 8, Ha x.n, 152 K.O. Ii1Hl)Hja.
1.

BO.QOCHA6.QEBAI-bE:

Y 3aHaTIlltljcKoj yll1tl41t1nocroja 1t13rpal)eHaYll1tl4Ha sonoaonaa Mpe>Ka.
YIl1tl4HItISOA, Ha HaseAeHoj 1l0Ka41t1jltl,je 1t13pal)eHOA PVC 4esItI npe4HItIKa 0110 mm ItI n031t141t10HltlpaH
je Y 3elleHOM nojacy, Ha napao] ItI aenapuo] CTpaHItIy1l1tl4e.
PaAHItI npuraca«
pecrpakuaja.

Y Mpe>K1tIxpehe ce OKO 3,5 6apa

± 10%, Y HopMallHOM sOAocHa6Aesal-bY 6e3

YKOIlItIKO Ha HaseAeHoj lloKa41t1jltl nocro]a 1t13rpal)eH npItIKJbY4aK Ha SOAOBOAHY Mpe>KY KOjltl
saaoeozsaea npojexrosaue norperie aa SOAOM nnauupaaor o6jeKTa, ItICTItIce MO>Ke 3aAP>KaTItI.
YKOIlItIKOce 3aXTeBa 1t13rpap,l-baHosor BOAosop,Hor npltlKlbY4Ka, HaKOH1t13rpaAl-beItICTOr,YKItIAace CTapltI
BOAOBOAHItInp1tIKIbY4aK.
npItIKJbY4aK OA yll 1t14
He 4esItI AO BOAoMepHor CKIlOHItIWTanpojeKTosaTItI ItICKJbY41t1BO
y npaBoj IlItlHltljltl,
ynpaBHo Ha YIl1tl4HY4es. He A03solbaBajy ce HItIKaKSItIXOpltl30HTallHItIHItIBepTItIKallHItInpellOMItI Ha AellY
npItIKlbY4Ka AO sop,oMepa.
npItIKlbY4aK 1t13BeCTItIHa cllojy (MItIH. 5 cm) neCKa. Ha p,ellY npItIKlbY4Ka ItIcnoA cao6panajHItI4e
3aTSapal-be pOBa npeABItlp,eTItI WJbYHKOM.Ose pap,OBe 1t13SeCTItI
y CBeMYnpeMa ynyrCTBY CTpY4Hor1l1t14a
JKn "BOAOBOp,ItI KaHall1tl3a41t1jalt1Hl)ltIjaIn".
BOAOMep nOCTaBItITltIY BOAoMepHo CKIlOHIt1WTeHa 1,0 m 1t13aperYlla41t1oHe IlIt1Hltlje yHyrap npltIBaTHe
nap4elle.
,D,It1MeH31t1je
cseTllor oTBopa sOAoMepHor CKIlOHIt1WTa3a CTaHAapAHItI npItIKlbY4aK npocl>Hlla 03/4"
01/2" cy 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m.

ItI

,lJ,I-1MeH31-1jecsernor OTBOpa BOAOMepHOr CKflOHI-1WTaaa npl-1KJbY4Ke npe4HI-1Ka ¢1", ¢ 5/4",

1-1¢6/4"

cy

1,2 m x 1,2 m x 1,2 m.
BOAoMep ce nOCTaBJba Ha MI-1HI-1MaflHO0,30 m 1-13HaAAHa uraxra.
KOA npojekroea-ea BOAoBoAHor npl-1KJby4Ka npl-1AP>t<aBaTI-1ce nOCTojeT1I-1xBa>t<enl-1X CTaHAapAa aa
orpnuue ca BeHTl-1flOM 1-1OABOjKOM aa npl-1KJbY4aK OA ¢1/2", 3/4" 1-15/4".
3a npl-1KJby4Ke npe4HI-1Ka ¢2" 1-1Bene, npeABI-1AeTI-1orpasxe ca OABOjKOM Ha npl-1py6HI-1LJ,y,y3 06aBe3HO

vrpahaaa-ee saraapava.
,lJ,I-1MeH31-10HI-1Cal-be
BOAOMepa 1-13BPWI-1TI-1
Ha OCHOBYXI-1ApaYfll-14Kor npopavvsa.
C 0631-1POM Ha aKTYeflHO TeXHI-14KO-eKOHOMCKOcra-ee BOAOBOAa y VlHl)l-1jl-1,MaKCI-1MaflHI-1A03BOJbeHI-1
npe4HI-1K BOAOBOAHor npl-1KJby4Ka 1-13HOCI-1
¢100 mm, KOjl-1,y CflY4ajy Aa je TO 3aXTeBaHO, I-1cnYl-baBa
YCflOBe nporasnoacapae 3aWTI-1Te. Ha OCHOBY4flaHa 18. CTaTYTa JKn "BOAOBOA 1-1KaHafll-13aLJ,l-1jaVlHl)l-1ja
Ill", YnpaBHI-1 OA60p je Ha ceAHI-1LJ,1-1
OA 17.09.2012. roAI-1He AOHeo 0AllYKY Aa je sa 06e36el)el-be
KOfll-141-1HeBOAe norpefine aa 3aWTI-1TYOA noscapa norpefiao I-1HBeCTl-1paTI-1
y npourape-se 1-13BOPl-1WHI-1X
KanaLJ,I-1TeTa- BOA03axBaTa «ao 1-1y 1-13rpaAl-bY TpaH31-1THI-1X KanaLJ,I-1TeTa.BI-1CI-1HaI-1HBeCTI-1LJ,l-1je
je
jeAHaKa X LJ,eHe6yweHor 6YHapa.
,lJ,I-1MeH31-1jecsernor orsopa sonowepaor CKflOHI-1WTa aa npl-1KJbY4aK npe4HI-1Ka ¢100 mm 1-13HOCe
,lJ,xWxB = 2,4 m x 2,0 m x 2,0 m.
Vl3AaTI-1YCflOBI-1 He Aajy npaso nOAHOCI-10LJ,y3aXTeBa Aa npacrvna 61-1flOKaKBI-1M paAOBI-1Ma Y LJ,I-1Jby
1-13Bol)el-banpl-1KJby4Ka Ha BOAOBOAHY Mpe>t<y. npl-1KJbY4el-be Ha BOAOBOAHY Mpe>t<y 1-13BOAI-1
I-1CKJbY41-1BO
JKn "BOAOBOA 1-1KaHafll-13aLJ,l-1jaVlHl)l-1ja Hl".
no A061-1jal-bY rpal)eBI-1HCKe A03BOfle I-1HBeCTI-1TOpMo>t<e Aa nonsece 3aXTeB JKn "BOAOBOA 1-1
KaHafll-13aLJ,l-1jaVlHl)l-1ja Jfl", aa cnaja-se 06jeKTa Ha rpaacxv BOAOBOAHY Mpe>t<y.
2.

KAHAIlIA3AUIAJA:

Y 3aHaTfll-1jcKoj yfll-1LJ,1-1
nocroju 1-13rpa1)eHCI-1CTeMaa 0ABo1)el-be ornaziuax BOAa.
BOA Yfll-14He KaHafll-13aLJ,l-1je,I1cnpeA npeAMeTHe napuene, je 113pal)eH oA PVC LJ,eBI1npe4HI-1Ka ¢315
mm 1-1rpacapaa je y 3efleHOM nojacy, ua napuo] CTpaHI-1yfll-1LJ,e.
YKOfll-1KO Ha HaBeAeHoj flOKaLJ,l1jl-1nocro]a 113rpal)eH npl1KJbY4aK Ha Mpe>t<y q,eKaflHe KaHafll-13aLJ,l-1je
KOjl-13aAOBOJbaBa npojeKToBaHe nOTpe6e 3a 0ABol)el-beM omaAHl-1x BOAa nflaHl-1paHOr 06jeKTa, I-1CTI-1
ce Mo>t<e 3aAP>t<aTI-1. YKOfll-1KO ce 3aXTeBa 1-13rpaAl-ba HOBor KaHafll-13aLJ,1-10HOrnpl-1KJby4Ka, HaKOH
1-13rpaAl-be I-1CTOr,YKI-1Aace CTapl1 KaHafll-13aLJ,1-10HI-1
npI-1KJbY4aK.
npl-1fll-1KOM npojeKToBal-ba HOBor npl-1KJbY4Ka Ha Mpe>t<y q,eKaflHe KaHafll-13aLJ,l-1je, npl-1KJbY4el-be
nOAPYMcKI-1X 1-1CYTepeHCKI-1XnpocTOpl-1ja Kao 1-16a3eHa Ha KaHafll-13aLJ,1-10HI-1
CI-1CTeMA03BOJbaBa ce caMO
npeKo conCTBeHor nOCTpojel-ba ca aYTOMaTCKI-1MnpenYMnaBal-beM. KOA npojeKToBal-ba BOAI-1TI-1
pa4YHa
Aa HajMal-ba BI1CI1HCKapa3fll-1Ka 1-13Mel)y KOTe AHa KaHafla 1-1KOTe npoCTopl-1je Koja ce npl-1KJbY4yje Ha
KaHafll-13aLJ,l-1jyMopa 61-1TI-1
H=I*L+h, rAe je I naA npl-1KJby4Ka, L paCTojal-be a h BI-1CI-1HaKacKaAe.
Ha jeAHoj KaTaCTapcKoj napLJ,efll-1 Ha KOjOj I-1Ma BI1We 06jeKaTa, BI1We KOpl1CHI1Ka - BflaCHI-1Ka 3rpaAa
no npaBl1fly Tpe6a npojeKToBaTI-1 jeAaH KaHafll-13aLJ,1-10HI-1
npI-1KJbY4aK.
npeAMeTHI-1 YCflOBI-1Aajy TeXHI-14Ke nOAaTKe 1-1MorynHocTI-1 npl-1KJbY4el-ba yHyTpawl-bl1x I1HcTaflaLJ,l-1ja
KaHafll-13aLJ,l-1jeHa rpaAcKY KaHafll-13aLJ,l-1oHYMpe>t<y, a He 1-1APyre MorynHOCTI1 Mel)y Kojl-1Ma cy 1-1
I1MOBI-1HCKO-npaBHI-1OAHOCI1 3a 411je pewel-be Hl-1je HaAlle>t<Ho OBO JaBHO KOMYHaflHO npeAY3ene.

.s

MeCTO l-1Ha4l-1H npl-1KJbY4el-ba ofijexra (l-1fll-1Bl-1We ofijexara] peuiaaa ce TeXHl-14KOMp,OKYMeHTa4l-1joM
(npolexrow).
npl-1KJbY4el-be aTMOCcj>epCKe KaHafll-13a4l-1je l-1 p,peHa>+<Hl-1Xonsona o6jeKTa
KaHam13a4l-1je Hl-1jep,03BOJbeHO.

Ha Cl-1CTeM cj>eKaflHe

Kop, l-13pap,e TeXHl-14Ke p,OKYMeHTa4l-1je KaHafll-13a4l-10Hl-1Xnpl-1KJbY4aKa npl-1p,p>+<aBaTl-1ce nocrojehax
CpnCKl-1X crauziapna l-1 nponuca (CpnC). 3a npl-1KJbY4el-be Bl-1We ofijekara l-1 6flOKOBCKe rpap,l-be
06aBe3HO Tpa>+<I-1Tl-1
nOCe6HY CarflaCHOCT JKn " BOp,OBOp,l-1KaHfll-13a4l-1ja V1Hryl-1jaJfl",

Ksarurrer ornanaax sona xoje ce l-1CnYWTajy y rpap,CKl-1 KaHafll-13a4l-10Hl-1Cl-1CTeMMopa p,a onrosapa
3aKOHY 0 Bop,aMa Peny6fll-1Ke Cpfiuje (Cn. rflaCHl-1K PC 46/91), 4flaH 56, Ta4Ka 3, KOjl-1M ce Y 4l-1JbY
3aWTl-1Te aona nponacvje cneziehe: (/3a6pal-beHO je l-1CnywTal-be y jaBHY KaHafll-13a4l-1jy OHl-1XOmap,HI.1X
sona xoje cap,p>+<eonacue l-1WTeTHe MaTepl-1je 1.13Hap,nponacaaux Bpep,HOCTl-1l-1fll-1xoje MOry WTeTHO
p,eflOBaTl-1 Ha MorynHoCT npe4l-1WnaBal-ba sona 1.13KaHafll-13a4l-1je l-1fll-1xoje Mory WTeTl-1Tl-1KaHafll-1Cal-bY
l-1noctpoje-sv aa npe4l-1WnaBal-be aozia".
npl-1KJbY4el-be rapaxca. CepBI.1Ca l-1p,pyrl-1X ofijekara, KOjH l-1CnYWTajy sozie ca cap,p>+<ajeM YJba, MaCTl.1,
6eH3l-1Ha l-1Tp,.- BPWl-1Tl-1npexo TaflO>+<Hl-1Kal-1cenaparopa (op,Baja4a) MaCTl-1l-1yJba.
YnoTpe6JbeHa Bop,a Koja ce ynywTa y jaBHY KaHafll-13a4l-1jy Mopa p,a l-1CnYl-baBa YCflOBe npOnl.1CaHe
4flaHOM 21. OA/lYKe 0 jaBHoj KaHafll-13a4l-1jl-1(Cfly>+<6eHHfll-1CTOnWTl-1HaCpeMa", 6p. 6/20111.114/2014),
Kao 1.1p,a 3ap,OBOJbaBa fpaHI.14He Bpep,HOCTl-1eMl.1cl.1je3a op,peryeHe rpyne I.1fll.1KaTeropl.1je 3araryyjynl.1x
MaTepl-1ja 3a TeXHOflOWKe omap,He Bop,e, npe I-bI.1XOBOrI.1cnywTal-ba y jaBHY KaHafll.13a41.1jy npl-1flOra 2.
fflaBa III. Ypep,6e 0 rpaHI.14HI.1M Bpep,HOCTI.1MaeMl.1cl.1je 3araryyjynl.1x MaTepl.1ja y Bop,e 1.1POKOBI.1Ma3a
I-bI.1XOBOp,OCT1.13al-be("Cfl. rflaCHI.1K PC", 6p 67/2011,48/2012
1.11/2016), Op,HOCHOnpOnl.1CaHe 4flaHOM
5. OA/lYKe 0 1.13MeHaMa l-1p,onYHaMa OA/lYKe 0 jaBHoj KaHafll.13a4l.1jl-1(Cfly>+<6eHHfll-1CTOnWTl-1HaCpeMa",
6p. 14/2014),.
V1Cnl.1TI.1Bal-beKBafll.1TeTa Omap,Hl-1X Bop,a je nOTpe6Ho 1.13BPWI.1TI.1y cKflap,y ca
npaBl.1flHl-1KOM 0 Ha41.1HY1.1YCfloBI.1Ma 3a Mepel-be KOfll.141.1He1.1l-1Cnl.1TI.1Bal-be
KBafll.1TeTa Omap,HI.1X Bop,a
1.1cap,p>+<I.1HI.1
1.13BewTaja 0 1.13BpWeHI.1MaHafll.13aMa L,Cfl. rflaCHI.1K PC", 6p. 33/2016).
V13p,aTl-1YCflOBI.1He p,ajy npaBO nop,HoCI.104Y 3aXTeBa p,a npl.1CTynl.161.1flOKaKBI.1Mpap,OBI.1Ma y 41.1JbY
1.13Boryel-banpl.1KJbY4Ka Ha KaHafll.13a41.10HYMpe>+<y.npl.1KJbY4el-be o6jeKTa Ha rpap,cKy KaHafll.13a41.10HY
Mpe>+<yBPWl-1I.1CKJbY4I.1BO
JKn " BOp,OBOp,l-1KaHafll.13a41.1ja V1HryHjamIt.
no p,06l.1jal-bY rparyeBI.1HCKe p,03BOfle I.1HBeCTI.1TOpMo>+<e p,a nop,Hece 3aXTeB JKn (/BOp,pBOp, 1.1
KaHafll-13a4l.1ja V1Hryl.1jam", 3a cnajal-be o6jeKTa Ha rpap,cKy KaHafll.13a41.10HYMpe>+<y.

3a TeXH1.14Ky Cfly>+<6y
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O6parx.ulr c're ce 3axretioM oI{ 03,o6.2021. roAHHe y r.rMe r.rBec'ruTopa "PEflAU
IPAA}bA"I.O.O. us I4rrlinje y l{Hrby LIBAaBarba rexHriarxux ycnoBa 3a HspaAy yp6aHacrauxor
npojeKTa sa H3rpa,4u,y craM6eHor-[ocrroBHor o6jexra BnruefiopoArlqHor crauoBa]ta y Hacerby
I4ufuja, y Y;raqn 3anauujcxa, Ha K.n. 1S2 K.O. l4uliuja a y cxnaAy ca AocraB-rbeFruM
CIIT"YaIIH

O

I{

L{

M nJI aHO

Ir{

.

Yxo.rlaxo Kotvrucnja yrBpAI,I uory.'huocr H3pa/Ie'rexuraLrKe AoKlrMeHTarIHjc aa oBaKBy Bpcry
o6jexara Ha rpeAMerHoj iroKaqujn, oeo J.ll. y oKBHpy cnojnx uaAJre)ruJocue je calJracHo Aa ce
Moxe rrp]icr]TIHTLI laspallu ]p6alrucTpluxor npojeKTa sa ]rorpag]by rpeAMeruor o6jexra y HaceJby
I,lnf Nja, y yrut{u 3aHar,wtjcxa Ha K.r. 1S2 K.O. I4u}1lrja a y cxnaAy ca AocraB-rbeur4r\.r cr4ryaur{our.rM
nnanoM yB r{cu}'}berre clegeluzx ycnoBa:

t. Ilpux,,ryrerte

rpeAMerHor o6jex'ra Ha caobpahajulz nuQpacrpyK.r.)py irnaHr4parH ca
KonoBoga ias YTLIUe Saua.nujcxe Ha llatrHH rrpl{Kasarr yAocraB-rber.roM cHtryaurzoHoM IIJraHy.
JaeHa noBptunlla - npunasHa paMna ce Moxe )?e/IH'r'r4 v rpar{liqaMa HCnpeA -vna3a y
Kox{nneKc TaKo lxro 6l.r je nonroqaru 6eroscxul,r a-rri 6exaro}t tr,ror{aMa u-rn 6erosupanH.
flpn-uasHy paMily npocropHo opHjeHTHCarH r.{ A}lrvieHBr.{orrucarrr raxo Aa Bay3}rMa fipocrop
HcIIpeA yna3He rantaje IUHpI{He MaKc. Ao ruprpHHe caMor yna3a y ilapqeny-uHpr{He xanl,rje.

2.

Huje 4osnoJbeHo (;opruaparre rrapKuur rpocropa y nojacy pery:raqnje y.rrHue.

3.

flpunasua paMna Ivtopa 6nua llosr{IluoH}rpana raKo Aa He 3ayarrMa jaruy rroBprxr{Hy

HCIIpeA cvceAHHX rlalpqena rj o6jexa'ra LI He cMe Aa yrposH nocrojehe KorcKe [pHna3e
cyceAHI4M o6jexrrrma. Hnse,tere upana3He paMne Mopajy 6a'rr.r ycx,ral3er-ie ca nHBe,reroM

nocrojeher rporoapa, Kao H ca HlIBej'IeroM oKoJrHor repeHa ca noilpeqHr{M naAoM
2,$o/o ! cMepy o6aparba r{HtseJrere or(oilHof TepeHa.

4.

I4cnoA npullaglle paMrle [ocraBHTH r{eBacrx, Oeroncxa nponycr fipeq]rr{Ka @4ootmn ca
y cMepy o6apa*a HllBerere oKorrHor repeHa, ca o.qtoBapajyhlau
uagc.rrojeu H crII.rBlII.IqHMa 3a oguoferi,e arnrocrfepcKe Bo/{e uln 6e'roucrr.rM peuerxarua
xaxo 6n ce c[peqr.rJro orr.rqa]be BoAe Ha KoJroBo3.
noAyx(HHN{ rIalIoM

5.

Tporoap ce NIolKe usrpalu.irH - pelioHcTp\.prcaru TaKo Aa rrr.rBe-Irere r.r ruupr{Ha npeA}.rerHot
Tporoapa 61,AV ycx",raheue ca cyceAl{I{u. flon:roqaBa}se rporoapa ce Mo)Ke rl3BpruH,r}I
oArollapajyhutr ualepujanoM npeArnllennnr Ba oBaKBe Bpcre floAnora (6eroucxe uroqe
r'r.nn 6exarou).

6.

HanolruneMo Aa je Y:u.rqa HoBocaAcxa y i{ulnjH ilo.rrr)rHo pexoHcrpy.rcaHa u ila ce
PaAoeIz Ha eReH'rya",ruoj pexouc'rptxUuju Kor'rcKor rpHJra3a rtopajy ycKnaAr.rrH ca
HHBenaquoHLIM pex{I{Nio}.I yJIHIre Kao r.{ rro Bpcln a rra'repnja"rry nocrojehe nog-nore Ha
oHo"ryHoM

7.

II

NrHH.

Ir:

Tepelly

a

/leBacrllpaHe

Se"rreHe

rro8prui{He BpaTr4Tr4 y rrperxol{H0 r,rcilpaBHo

c'r.aI.I)e.

tr4nsecturop LI3IpaiIH,e je 711'xau Aa o6es6eltlr aAer{Barau 6poj ilapKHHr Mecra sa no'rpe6e
KoplIClIrI(a -B-rIacIIIIKa crairr6enlrx u noc,'roBrrax jegunlrqa y fipeAvierHoi\{ KoMJTeKCV a cBe
y clt.rlaAy ca ogpe46aua rl-ryana 36. IlparrzrlHnKa o onrrrrl{M npaBxnu]\{a Ba flaprdenaqujy,
perylaqrajy H HBr?aArLy (,,Cn1"x6eHr.r rnacgr.{K PC", 6p. zzlzots) xojr1m cy ogpeleul.r
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HaqI{HI'I H ycnoBl'I 06ea6efuna$a flapxuHr Mecra Ba craM6enet nopoAHq]re u fiocnoBHe
o6jexre rra rpaheBlir{cKoj napqcn}r r{BBaH per}'nau}{je jaunor n1,r a/y-rll.ri{e.

8.

Cse ocTare noBprunHe 3ajeAHr.rlrxe Hal,reue sa orrcJrpnHBiute cTaMdeHr,rx rr nocnoBHHx
je,qnurEqa Kot\{IrJreKCa n,'raH}rpa'l'H r.rcnJr,}qr.1Bo lla concrBeHoj napqe,,rr.r 1,r3Bar-r t]ojaca
peryrnaqHje ynurlc.

9,

llpojexrour ilpl.tJla3lie pal,Ine lI cno6oAHrx noBprrruHa pe[rur!{ H fiilTarbe rrprrxBararba H
ortrBoberI,a aruocScpcxl.rx IioAa ca cJroSoilHr.rx cao6pahajul.rx ,,o"purrurra(c,rr,rrnr.rqa,
cJrrrBHe pemeTHc).

10. Ogaof elbe arMoc$epcrtrx Boilil ca cno6oAIir4x noBpuIr.rHa(n,rarr:t,t, ne[IaatKe cTaBe,
rIapKH r{3 r.r) eB aK\.I.r cilTH cJr r,r B H r.r uHx,r a r.r pacTepcKrrt,l noBprrrr.rHaMa Aa.rbe
rrocTojehpr

y

peqrrnr.rjeHr:.

11. fpaHLItIHe I{I4BeJ'tal{HoHe r.r oCTaJre \/cJroBe Ha .r'epeHy }rrBpAH.tr{ }ra Jr}{q\r x{ecTa }.reperneM yB
o 6aBes Ho np c-vcrr o c,rr,:x6 erro r -l lr qa oeo r .1. 11.
11

r2. flpmr.ru)otax Hit ocran.v KoMl.IFIa-[Hy HH$pacrpy(r]pv rr3Bpurplhe ce ripe],ra ,rexr.rr.rriKpr[,r
ycno
1a
r.).

14.
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aA"[exrH r.rx Ko r{\..}r aJr n u x j a n u lrx

n

per{yseh a.

l}xau Aa otu"elle}r}r, }rpelleH}'
KpaheM por(y Bparr.r y rpIlo6ll'r.Ho crar6e.
tr{Heec'rx'rop llsfpaArbe ie

r.1

seJreHy janHy' noBplxHHV y x1ro

Hxje 4osroJbello nplzBpeMel{o cxnaAl.uure}be rpabeBuHcrrof

r.1

ocranor rtareplrjara y

Kopr.iAopy )xI,rqe.
15.

LlHsecrlrrop llg{laA}be

je

x}"+(aII Aa 3a cBe Bpeue rrsr}lr}rrbc o6es6elH Hec},lerau

H

6es6e4au Kor'rcKl.r H netuar{Hlr cao6pa}raj.
16.

Y cnl rajy H3tsohema pa,qoBa Ha per{oHcrprttqaja IIpeAIlIeTHe \/,rlrlqe, HHBecTilTOp je y
o6aeesl.r Aa r{aqnu npHKJb\ .reH,a napqene Ha janny cao6pahajuaqy rpHnaroAH
Hoaonpojex'roBaH0

Oro,LII.
r.r

r\{ c'r'a}b\r.

BaApx(aBa npaBo Aa HBBprrnr llorrrpon\r lrgBeAeHlrx paAoua na

HaLrrIHa npprK;bfrelr,a r{a jauul.r n_r.r;
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