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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

РЕШЕЊЕ
О О Д Р Е Ђ ИВ А Њ У О ДГ О В О РН О Г У Р Б А Н ИС Т Е
ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+3), У БЛОКУ 38, НАСЕЉА ИНЂИЈА, НА
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 2023 И 2024 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 вишепородичног стамбеног објекта
(По+П+3), на катастарским парцелама бр. 2023 и 2024 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. 35-2-453/2021-IV-02 од 13.08.2021. године



да сам се приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта (По+П+3), на катастарским парцелама бр. 2023 и 2024 к.о. Инђија,
за потребе инвеститора, привредног друштва РАТКОВИЋ ИЗГРАДЊА 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, децембар 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 инвеститора на
катастарским парцелама бр. 2023 и 2024 к.о. Инђија, привредног друштва РАТКОВИЋ
ИЗГРАДЊА 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 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 вишепородичног становања, у блоковима за које није предвиђена
детаљна урбанистичка разрада кроз израду планова нижег реда, обавезна је израда
урбанистичких пројеката.
Напомена: За потребе израде овог урбанистичког пројекта урбанистичко
архитектонске разраде исходована је Информација о локацији издата од Одељења за
урбанизам комунално-стамбене послове и заштиту животне средине општине Инђија.
2.3. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Овим урбанистичким пројектом су обухваћене катастарске парцеле бр. 2023 и 2024
к.о. Инђија, у целости, с тим што је у графичком делу приказан и део насељских
саобраћајница којима јој се приступа (предметна локација налази се на углу Занатлијске и
Дунавске улице), ради јаснијег разумевања повезивања објекта на инфраструктуру.
Предметне парцеле се налазе у оквиру границе грађевинског подручја насеља Инђија, у
блоку бр. 38, непосредно уз јавну површину улица Занатлијске и Дунавске улице. Укупна
површина парцела које се обрађују пројектом је 833м2. Графички приказ положаја локације
у ширем окружењу је дат у графичком прилогу.
Положај локације у ширем окружењу приказан је на графичком прилогу бр. 3.1.
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2.4. ЛОКАЦИЈА
Подаци о парцели
Грађевинске парцеле 2023 и 2024 к.о. Инђија су приближно правоугаоног облика и
оквирног габарита 10,240 x 41,34. Укупна површина парцела је 833м² и њене границе чине:
 са југозападне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2025, на којима не постоје
изграђени објекти;
 са северозападне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 1826, која улази у састав јавне
површине улице Занатлијска;
 са североисточне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 3650/1, која улази у састав јавне
површине улице Дунавска;
 са југоисточне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2034/2, на којима постоје
изграђени објекти.
Предметно земљиште има статус градског грађевинског земљишта. На парцелама 2023 и
2024 постојали су изграђени објекти, који су у међувремену уклоњени, али промене још увек
нису спроведену у РГЗ. Према подацима Републичког геодетског завода, службе за катастар
непокретности Инђија подаци за предметне парцеле су следећи:

бр.парц. бр.обј.

начин коришћења

правни статус

објекат преузет из
земљишне књиге
објекат преузет из
земљишне књиге

2024

1

породична
стамбена зграда

2024

2

помоћна зграда

2024

3

2023

1

2023

2

2023

3

земљиште уз зграду и
други објекат
породична
стамбена зграда
породична
стамбена зграда
земљиште уз зграду и
други објекат

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

спратност

површина
(м2)

П

70,00

П

13,00

/

299,00

П

89,00

П

33,00

/

329,00

укупна површина:

833,00

За наведене објектe на парцелама 2023 и 2024 урађени су Пројекти рушења, исходована је
решења о уклањању објеката и исти су уклоњени.
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Постојеће стање
Колски и пешачки приступ парцелама се одвија преко постојећих насељских улица
Занатлијске и Дунавске, односно са катастарских парцела бр. 1826 и 3650/1 к.о. Инђија, док
се предметне парцеле протежу у смеру југозапад-североисток, управно на улицу Дунавска и
југоисток-северозапад, управно на улицу Занатлијска.
Терен је у благом паду од северозапада ка југоистоку. Разлика у висинским котама
између међних линија са парцелама са северозапада ка југоистоку је ~ 100 цм што у односу
на дужину парцеле износи око 1,68%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту
асфалта улице виша за 20-40цм, у зависности од места мерења. Предметна парцела је
ограђена и на њој тренутно не постоје изграђени објекти тј. постојећи су срушени и
уклоњени. Парцелама се приступа преко два постојећа колска прилаза изведених на јавним
површинама улица Занатлијске и Дунавске.
Улице Занатлијска и Дунавска, са којих се приступа локацији, су инфраструктурно у
потпуности опремљене. Дуж улица 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 38 насеља Инђија, који се налази у
централном делу насеља Инђија. Непосредно уз предметну локацију налазе се породични
стамбени објекти, а у околини до 500м се налази пешачка зона улице Војводе Степе,
пословно-тржни центар, 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 објекта у Занатлијској улици бр.22 на парцели 2023 к.о. Инђија
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слика 2 - Улична фасада објекта у Дунавској улици бр.47 на парцели 2024 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 и 9/21) предметна парцела се налази у
граници грађевинског подручја насеља Инђија у оквиру блока број 38, 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 вишепородичног стамбеног објекта, у зависности од врсте, услови за
образовање грађевинске парцеле су следећи:
 за слободностојећи вишепородични стамбени или стамбено-пословни објекат
минимална ширина парцеле је 20,0 м;
 за све врсте вишепородичних стамбених објеката грађевинска парцела је минималне
површине 600,0 м2.
План генералне регулације Општине Инђија за блок 38, између осталог, дефинише
следеће урбанистичке условљености, а које се тичу изградње вишепородичних стамбених
објеката:







Блок 38 је намењен централним функцијама;
Индекс заузетости (степен изграђености) парцеле за вишепородичне стамбенопословне објекте је максимално 50%;
Индекс изграђености (индекс искоришћености) је максимално 2.0;
Максимална дозвољена спратност објекта П+3;
Изградња сутерена је дозвољена ако не постоје сметње геомеханичке и
хидротехничке природе
У оквиру зоне центра и мешовитог становања дозвољена је изградња главног
објекта: вишепородичног стамбеног објекта и вишепородичног стамбено-пословног
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објекта. У зависности од величине парцеле, у оквиру ове зоне, дозвољена је
изградња и пословног објекта. Пословне делатности које се могу дозволити су из
домена трговине на мало, угоститељства и услужне делатности, тј. оне делатности
које својим радом не угрожавају примарну функцију зоне - становање.
У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се намени
за пословни простор са пословањем које својом делатношћу неће угрозити
примарну функцију - становање. Део објекта који се намењује за пословне намене
не може прећи половину бруто развијене површине главног објекта.
Вишепородични стамбено-пословни објекат може да се гради као: слободностојећи,
у непрекинутом низу и у прекинутом низу. Стамбено-пословни објекат породичног
типа може да се гради као: слободностојећи, двојни објекат и објекат у прекинутом
низу.
За изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, у зависности од врсте,
услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:
− за слободностојећи вишепородични стамбено-пословни објекат минимална
ширина парцеле је 20,0 м,
− за вишепородични стамбено-пословни објекат у непрекинутом низу минимална
ширина парцеле је 15,0 м,
− за вишепородични стамбено-пословни објекат у прекинутом низу дозвољена
минимална ширина парцеле је 15,0 м.
− за све врсте вишепородичних стамбених објеката грађевинска парцела је
минималне површине 600,0 м2.
За вишепородичне стамбено-пословне објекте у непрекинутом и у прекинутом низу
грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом. Растојање грађевинске
линије од регулационе линије за слободностојеће вишепородичне стамбенопословне објекте је од 0,0 м до 5,0 м; за све врсте са гаражом у подземној или
приземној етажи од 0,0 м до 10,0 м, с тим да се за објекте код којих се регулациона
и грађевинска линија поклапа, приступ подземној или приземној гаражи мора
остварити у оквиру сопствене парцеле (приступна рампа у оквиру габарита
објекта).
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 је минимално 2,5 м,
− за објекат у непрекинутом низу је 0,0 м,
− за објекат у прекинутом низу је 4,0 м.
Код издавања услова за реконструкцију за изграђене објекте чије је растојање од
грађевинске парцеле мање од вредности датих у овом Плану не могу се на суседним
странама планирати отвори стамбених просторија.



Међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених или стамбенопословних објеката је:
- између слободностојећих објеката је минимално 5,0 м, а објеката у прекинутом
низу је минимално 4,0 м тј. минимално половина висине вишег објекта,
- удаљеност вишепородичног стамбеног или стамбено-пословног објекта од другог
објекта било које изградње је пола висине вишег објекта, а минимално 4,0 м.
Међусобна удаљеност може да се смањи на четвртину висине вишег објекта с тим
да се на суседним странама не могу предвиђати отвори стамбених просторија и
да та међусобна удаљеност није мања од 4,0 м.
 На грађевинској парцели намењеној изградњи вишепородичног или стамбенопословног објекта морају се обезбедити услови за изградњу помоћног објекта –
гаража са обезбеђивањем минимално гаражних места ½ броја у односу на број
станова планираних у главном објекту. Услови за изградњу помоћног објекта – гаража
не морају да се обезбеде ако су у оквиру сутеренске или приземне етаже главног
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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;
У оквиру објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу
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;
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 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;

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

Инвеститор: РАТКОВИЋ ИЗГРАДЊА д.о.о., Данила Киша бр.10, Инђија
Објекат: Вишепор.стамбени објекат (По+П+3), угао Занатлијске и Дунавске улице, к.п. 2023 и 2024 к.о. Инђија












Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је
грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0м и ако те
степенице савлађују висину од 0,9м;
Степенице које савлађују висину вишу од 0,9м улазе у основни габарит објекта;
Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометати пролаз и друге функције
дворишта;
Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак
између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0м. Ако је међусобни
размак од 3,0м и до 4,0м дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене
намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8м;
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске
парцеле на којој се гради објекат;
Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта – фасаде
објеката могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора или од фасадне опеке,
природног или вештачког камена, итд.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције 20-35%. Кровни
покривач у зависности од нагиба кровне конструкције;
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према
конкретном случају;
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле;

Извод из плана вишег реда приказан је на графичком прилогу бр. 3.2.
2.6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
Намена планираног објекта
Планирани вишепородични стамбени објекат намењен је вишепородичном становању.
Предметни објекат има подземну етажу, која се састоји од две мале гараже. Спратност
објекта је По+П+3. На основу Правилника о класификацији објеката (“Сл.Гласник Р.С.” бр.
22/15) вишепородични стамбени објекат је категорије „Б“, са класификационим бројем
112221.
Регулационо и нивелационо решење
Планирани вишепородични стамбени објекат се на предметној парцели поставља као
слободностојећи.
Грађевинска линија планираног стамбеног објекта ка улици Дунавској се поклапа са
регулационом линијом. Предметни објекат је удаљен од регулационе линије у Занатлијској
улици са северозападне стране 8,72м, а од међне линије са суседом са југоисточне стране
мин. 9,54м. Удаљеност од других изграђених објеката на суседним парцелама, на местима
где постоје отвори на фасади предметног објекта, удаљеност је мин. 8,00м.
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Релативна кота објекта ±0.00м се поставља на коту терена од 114.58мнв (испред улаза
у објекат) што је за 21цм више од коте нивелете асфалтиране саобраћајнице (114.37мнв) на
јавној површини улице Дунавске. Кота висине стамбеног објекта је једнака коти врха
слемена на косом крову и износи +16,21м (+130,79мнв). Висина кровног венца износи
+14,04м ( +128,62мнв).
Саобраћајно-манипулативне површине поред објекта у дворишту су у подужном
нагибу према јавној површини од 2%.
У продужетку прилазне рампе са северозападне стране је приступна рамап за гражу
бр.1. У продужетку прилазне рампе са југоисточне стране је интерна саобраћајница
намењена за приступ дворишту и гаражи бр.2. Интерна саобраћајница ће бити асфалтирана
или поплочана бехатон коцкама уклапајући се у висинску коту прилаза и тротоара на месту
прикључка у свему у складу са условима Ј.П. „Инђија Пут“. Нивелета јавне саобраћајнице на
оси колског прилаза у Занатлијској улици је 115.03мнв, а у Дунавској улици је 113.45мнв.
Део јавне површине који је обрађен овим урбанистичким пројектом се делимично
задржава у постојећем стању а делом се реконструише. Постојеће прилазне колске рампе
ће бити укинуте. На местима приступа подземној гаражи и приступа дворишном делу
парцеле су предвиђене две нове приступне рампе ширине мин. 350цм. Постојећи тротоари
се задржавају са истом нивелацијом. Сви делови реконструисане јавне површине ће бити
нивелационо и регулационо уклопљени са околном јавном површином, приступне рампе ће
бити изведене по узору на остале у улицама Занатлијској и Дунавској, а део јавне површине
испред саме парцеле ће затрављен.
Решење регулације и нивелације приказано је на графичком прилогу бр. 3.3.
Приступ локацији и решење колског и мирујућег саобраћаја
Предметној парцели и објекту се приступа путем планираних колских прилазних
рампи из улице Занатлијске и Дунавске. Планиране су две прилазне рампе. Подземној
гаражи бр.1 се приступа са северозападне стране, путем прилазне рампе у Занатлијској
улици. Подземној гаражи бр.2 се приступа путем интерне саобраћaјнице и силазне рампе из
дворишта. Силазне рампе за гаражу су минималне ширине 3,30 м и биће асфалтирана или
поплочане бехатон коцкама.
Према условима Ј.П. „Инђија пут“ Инђија прикључење предметног објекта ће бити
извршено путем прилазних рампи у складу са ситуационим планом. Прилазне рампе ће бити
уређене у границама испред улаза у гаражу и двориште и просторно оријентисане и
димензионисане тако да заузимају простор испред предметне парцеле.
Укупан број паркинг места у подземним гаражама и партеру је 24. Од укупног броја
паркинг места 2 паркинг места је намењено за особе са посебним потребама. Сва паркинг
места су наткривена.
Главни пешачки приступ парцели тј. објекту је са тротоара из Дунавске улице.
Вишепородични стамбени објекат има један улаз и оријентисан је ка североистоку, према
улици.
Саобраћајне површине унутар парцеле, као и прилазне рампе су намењене за лаки
саобраћај.
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2.7. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

правила градње
предвиђена планом

остварени параметри

индекс заузетости парцеле

макс. 50 %

49,92 %

индекс изграђености

макс. 2,00

1,997

макс. По+П+3

По+П+3

мин. 2,50 м
(за слободностојећи објекат)

3,44 м (југозападна)
9,54 м (југоисточна)

мин. 600 м2

833 м2

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

спратност
удаљеност од међних линија
суседних парцела
површина грађевинске
парцеле

ОСТАЛИ ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ
намена

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
833 м2

површина парцеле
бруто развијена грађевинска површина објекта

2241,91 м2

површина парцеле под објектима

415,82 м2 (49,92%)

зеленило

258,34 м2 (31,01%)

поплочане површине

158,84 м2 (19,07%)

број стамбених јединица

24

број локала

0

број паркинг места

24

кота приземља објекта

+ 115,48
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2.8. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Зелене површине су позициониране у дворишном делу парцеле. На парцели је
обезбеђено минимално 30% озелењених површина. Основна намена зелених површина је
одмор и рекреацију корисника стамбеног објекта. Поред тога зеленило има и декоративну
улогу. Предвиђена је садња траве и ниских четинара у складу са графичким прилогом. Трава
ће бити сејана у складу са правилима струке, а тип семена ће бити дефинсан у складу са
условима земљишта на локацији. Ниски четинари ће бити сађени у складу са графичким
прилогим и препоручује се тип „thuja occidentalis globosa“.
На зеленим површинама постоји могућност постављања и дечијих справа за игру,
клупа за седење и других елемената урбаног мобилијара.
Планира се изградња ограде на бочним странама и са задње стране парцеле. Ограда
ће бити транспарентна, лака челична ограда или зидана. Ограда ће бити постављена са
унутрашње стране свих међа парцеле према суседима и њена планирана висина је 1,80 м. У
склопу грађевинске линије ка улици је планирано и постављање једне аутоматске рампе или
спуштајућег стубића који ће моћи даљински да отварају и затварају само власници станова и
надлежне јавне службе.
Одлагање комуналног отпада до тренутка његовог одвожења од стране надлежног
комуналног предузећа је предвиђено унутар парцеле, у пластичним контејнерима (1,0м3) на
површини поплочаној бехатоном.
Основа приземља објекта са партерним уређењем и зеленилом приказана је на графичком
прилогу бр. 3.3.

2.9. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ
У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура
довољног капацитета на предметној локацији. Да би се омогућило прикључење објекта
потребно је: извршити реконструкцију постојеће МБТС 20/0,4 kV „Занатлијска“ у Инђији
(потребно је заменити постојећи НН блок новим), односно закључити уговор о
реконструкцији постојеће МБТС између инвеститора са једне стране и Електродистрибуције
Србије д.о.о. Београд, огранак ЕД Рума са друге стране.
Да би се омогућило прикључење предметног објекта на ДСЕЕ на наведеној локацији,
потребно је:
 демонтирати постојеће мерне уређаје:
 ТБ фабрички број 7500388 ЕД број 5181294932
 МБ фабрички број 2537 ЕД број 5181294924
 Демонтажа постојећих прикључака објеката који се руше мора се извести у свему
према приложеним техничким условима „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” које заступа ЕД
“Рума”.
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Прикључак на ее мрежу
На лако приступачном месту у улазу вишепородичног стамбеног објекта, обезбедити
простор за смештај 3 метална ормана мерног места типа МОММ-9 и 1 металног ормана
мерног места типа МОММ-3. Димензије металних ормана мерног места су дате ниже:
МОММ-9: 900 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
МОММ-3: 300 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
У ходнику предметног објекта се уграђује комбинација ормана: МОММ-9 (3 ком.) - за
мерење утрошене електричне енергије 24 стана и МОММ-3 (1 ком.) - за мерење утрошене
електричне енергије 1 заједничке потрошње 1 заједничке потрошње - гараже и 1 лифта.
Предвидети место за монтажу КПК типа ЕВ-2П димензија 640 х 770 х 165 мм (ширина х висина
х дубина) на спољној фасади будућег објекта поред улаза у стамбени простор и одговарајући
отвор за пролаз каблова до ормана мерног места типа МОММ-9 и МОММ-3. Од КПК до
комбинације металних ормана мерног места обезбедити несметан простор за пролаз
каблова (обавеза странке).
место прикључења објекта:
увод проводника инсталације објекта у мерни орман
место везивања прикључка на систем:
будући слободан НН извод у МБТС 20/0,4 kV „Занатлијска“
трафостаница:
МБТС 20/0,4 kV „Занатлијска“
опис прикључка до мерног места:
Предвидети да се од НН сабирница у МБТС 20/0,4 kV „Занатлијска“ до КПК ЕВ- 2П на фасади
будућег вишепородичног стамбеног објекта, поред улаза, по важећим техничким прописима
положи кабловски вод 1“kV типа РР00-А 4x150 мм2.
Од КПК ЕВ-2П до комбинације металних ормана мерног места тип МОММ-9 у гибљивом
цреву по важећим техничким прописима, поставити кабловски вод 1 kV типа РР00-А 4x150
мм2 према скици. У КПК ЕВ-2П поставити НВ осигураче одговарајуће називне струје за
заштиту каблова од кратког споја.
Опис мерног места:
У улазном ходнику, тј. на лако приступачном месту заштићеном од снега, кише и сунца, у
приземљу будућег вишепородичног стамбеног објекта у улазу обезбедити простор за
смештај 3 метална ормана мерног места типа МОММ-9 (за 9 мерних уређаја) у које се
смештају мерни уређаји за станове и 1 метални орман МОММ- 3 (за 3 мерна уређаја) у који
се смештају мерни уређаји за заједничку потрошњу, заједничку потрошњу - гаражу и лифт.
Врата МОММ су метална и закључавају се типском бравицом надлежне ЕД са отворима у
нивоу бројила за визуелну контролу стања бројила и стања осигурача. Конструкције МОММ
се могу међусобно повезивати. Орман се монтира тако да се дно МОММ код свих изведби
налази на висини 0,5м од тла. У зиду грађевинског објекта (улазни ходник,) потребно је
предвидети отвор за смештај одабраног МОММ. Димензије отвора у зиду (дужина и
ширина) треба да су веће за 10цм од одговарајућих димензија примењеног МОММ, док је
потребна дубина 220мм.
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Вишак слободног простора у отвору зида (по ширини и дужини) се попуњава пурпен пеном
или се малтерише. Извести везу од уземљивача до ПЕ сабирнице металног ормана мерног
места.
одобрена снага:
Од стране овлашћеног дистрибутера одобрено је коришћење 24 бројила појединачне
одобрене снаге 11,04 kW (за станове), са аутоматским осигурачима 16А. Бројила су трофазна,
двотарифна.
Такође, одобрено је и коришћење 1 бројила појединачне одобрене снаге 17,25 kW (за лифт)
са аутоматским осигурачима 25А, 1 бројила одобрене снаге 17,25 kW (за заједничку
потрошњу), са аутоматским осигурачима 25А и 1 бројила одобрене снаге 17,25 kW (за
гаражу). Бројила су трофазна, двотарифна.
Тип развода и карактеристике напајања
Типови разводног система и карактеристике напајања утврђени си стандардом СРПС
Н.Б2.730. Напајање објекта је из електродистрибутивне мреже трофазно са ПЕ проводником.
У самом објекту се формира ПЕ проводник који је повезан на темељни уземљивач. У целом
систему су ПЕ и Н проводник раздвојени тако да је тип развода ТТ. Основна заштита од
напона додира је ТТ, а као помоћна - заштитни уређај диференцијалне струје (ЗУДС) - ТТ.
Карактеристике напајања су: трофазни систем напајања 230/400В, 50Hz, ТТ.
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Водовод
На предметној локацији тј. у коридору улица Занатлијске и Дунавске постоји
изграђена улична водоводна мрежа. Планирани објекат ће се снабдевати водом из уличне
водоводне мреже. Улични вод у Занатлијској улици је изграђен од ПВЦ цеви пречника
Ø110мм и позициониран је у зеленом појасу на парној страни улице. Улични вод у Дунавској
улици је изграђен од ПВЦ цеви пречника Ø110мм и позициониран је у зеленом појасу на
непарној страни улице. Радни притисак у цевима се креће око 3,5 бара.
Планира се релоцирање водомерног окна ради његовог смештања у зелену
површину, на растојању од 1м од ивице парцеле. Из овог окна ће бити изведен прикључак
управно на уличну водоводну мрежу.
За потребе санитарне потрошње предвиђа се један огранак са санитарну воду и други
огранак за хидрантску мрежу. Ове две гране мреже морају бити у потпуности одвојене.
Водомери су лоцирани у водомерном шахту унутар грађевинске парцеле, у складу са
условима надлежног ЈКП-а. Овај тип прикључка испуњава и услове противпожарне заштите.
Снабдевање објекта санитарном водом предвиђено је преко водоводних вертикала
којим се допрема вода до свих санитарних чворова у објекту. У објекту унутрашњи развод
санитарне водоводне мреже предвиђен је од ППР цеви пречника Ø25 , Ø20 и Ø15мм , а
вертикале од ППР цеви пречника Ø50 , Ø40 и Ø32мм .
На водоводној мрежи је предвиђен потребан број затварача, а које обавезно
уградити како ће бити назначено у пројекту. Испред сваког точећег места уградити равни
пропусни вентил са розетом и капом или ЕК вентил. На сваком одвојку од водоводне
вертикале уградити равни пропусни вентил са точком како би се сваки санитарни чвор могао
засебно контролисати. Снабдевање топлом водом је решено постављањем бојлера. Развод
у објекту је положен у поду и у зидовима. За деонице развода које се изводе у поду објекта
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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 Занатлијској улици је израђен од ПВЦ цеви пречника
Ø315мм и трасиран је на парној страни улице, у зеленом појасу. Колектор уличне
канализације у Дунавској улици је израђен од ПВЦ цеви пречника Ø315мм и трасиран је на
непарној страни улице, у зеленом појасу. Предвиђа се нови прикључак на мрежу фекалне
канализације на јужној страни парцеле, код будућег колског улаза у двориште. Унутар
парцеле ће бити изграђен канализациони шахт преко кога ће се извршити повезивање на
уличну мрежу.
Системом унутрашње фекалне канализације се одводе отпадне воде из санитарних
чворова објекта. Вертикале се спуштају испод плоче приземља где се формира главни
канализациони вод, који излази ван објекта до шахта фекалне канализације. Фекалне
канализационе вертикале се вентилирају на крову објекта. На потребним местима на мрежи
су предвиђени ревизиони фазонски комади. На местима скретања или укрштања трасе
спољне канализације су предвиђена ревизиона окна. За комплетан развод фекалне
канализације су предвиђене ПВЦ канализационе цеви, са одговарајућим фазонским
комадима.
Хоризонтални развод је предвиђен од ПВЦ канализационе цеви Ø 110 са падом 2 %,
а вертикале Ø110 и Ø75мм које се на врху завршавају вентилационим капама Ø160мм.
Спољна мрежа фекалне канализације предвиђена је од ПВЦ канализационе цеви Ø 160 и
Ø200 СН8 због мале дубине укопавања са падом 0,5 %.
По завршетку монтаже канализационе мреже је потребно извршити испирање и
хидрауличко испитивање (према важећим нормама и правилима).
Атмосферска канализација
У коридору улице постоји изграђена атмосферска канализација, која служи за
потребе одвођења атмосферских падавина са јавних површина. Атмосферске падавине на
дворишном делу парцеле (интерна саобраћајница и плато) се одводе ка зеленим
површинама унутар саме парцеле и делом ка јавној површини. Атмосферске падавине са
крова стамбеног објекта се одводе олучним вертикалама ка зеленим површинама.
Трасе водоводне мреже, фекалне канализационе мреже и атмосферске канализације
су приказани у графичком прилогу бр. 3.4. Нивелационо решење као и начин решавања
одвода атмосферске воде је приказано у графичком прилогу бр. 3.3.
ГАСОВОД
На јавној површини испред предметне парцеле постоји изграђена гаснодистрибутивна полиетиленска мрежа.
Предвиђа се нови прикључни гасни вод дим 32мм, у квалитету ПЕ 100 сер С5, са
уличног гасног вода у улици Дунавска, дим 40мм сер С5 помоћу седластог електрофузијског
комада дим 40x32мм, електрофузијске спојнице дим 32мм, прелазног комада и гасном
кугластом славином, све у складу са условима надлежног дистрибутера.
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МРГС ће бити смештена у заштитном металном орману на фасади објекта.
Максимална капацитет износи 40 m3/h. Притисак у дистрибутивној мрежи на месту
повезивања прикључног гасовода и санације истог иду на терет извођача радова, односно
инвеститора.
За сваки појединачни стан изводи се унутрашња гасна инсталација за потребе
снабдевања гасом. Изводи се разводни гасовод од мерног сета до гасних трошила – гасног
котла. За потребе грејања објекта предвиђен је систем радијаторског грејања. Као грејна
тела усвојени су алуминијумски радијатори 600/100мм. У објекту је предвиђено само
загревање објекта. Хоризонтална цевна мрежа се води у поду, у кошуљици, хоризонтално.
Саобраћајно решење са синхрон планом инсталација приказано је на граф. прилогу бр. 3.4.
2.10. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Терен је у благом паду од северозапада ка југоистоку. Разлика у висинским котама
између међних линија са парцелама са северозапада ка југоистоку је ~ 100 цм што у односу
на дужину парцеле износи око 1,68%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту
асфалта улице виша за 20-40цм, 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).
АРХИПРОЈЕКТ ИН, Авалска бр.11а, Инђија, +381 63 8035766

Инвеститор: РАТКОВИЋ ИЗГРАДЊА д.о.о., Данила Киша бр.10, Инђија
Објекат: Вишепор.стамбени објекат (По+П+3), угао Занатлијске и Дунавске улице, к.п. 2023 и 2024 к.о. Инђија












Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је
прибављена сагласност надлежног органа
Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског
материјала током транспорта
Утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада
грађевинских машина и механизације
Санитарно-фекалне отпадне воде одводити у градску канализациону мрежу
По потреби, предвидети одговарајући третман технолошких отпадних вода, којим се
обезбеђују прописани захтеви емисије, односно прописани услови за испуштање у
јавну канализацију или одређени реципијент
Предвидети одговарајућу опрему и техничка решења, којима се обезбеђује да
емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности
Постројења и машине приликом градње и коришћења одржавати тако да не
испуштају загађујуће материје у ваздух у количини већим од дозвољених
Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и
подзаконска акта донета на основу овог Закона
Уредити зелене површине и извршити озелењавање слободних површина (травњаци,
жбунаста и висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења

Објекат мора бити изграђен у складу са важећим законима и правилницима који
регулишу област заштите животне средине.
2.12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Према Плану генералне регулације насеља Инђија на простору предложеног обухвата
се не налазе евидентирана непокретна културна добра, нити евидентирани археолошки
локалитети. У складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94,
52/11 - др. закони и 99/11 - др. закони) уколико се у току извођења радова наиђе на
археолошка налазишта или на археолошке предмете обавеза је извођача радова да одмах
прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме
мере да се налази не уништи и оштете и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
У оквиру границе грађевинског подручја насеља Инђија се не налазе заштићена
природна добра. Обавеза извођача радова је да, уколико у току радова наиђе на природно
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла (за које
се претпоставља да има својство природног споменика) обавести Покрајински завод за
заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
2.13. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Приликом пројектовања објекта потребно је придржавати се Закона о заштити од
пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони), Правилника о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист
СРЈ“ бр. 11/96), Правилника о начину израде техничке документације за објекте
високоградње („Службени гласник РС“ бр. 15/08), Правилника о техничким нормативима за
унутрашње гасне инсталације („Службени лист СРЈ“ бр. 20/92 и 33/92).
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Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити материјале чија
ватроотпорност задовољава стандард ЈУС У. Ј1.240.
2.14. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ
Планира се изградња слободностојећег објекта. Објекат је намењен
вишепородичном становању. Оквирне димензије објекта су 41,34м x 10,24м (спратност
По+П+3). Објекат се гради на регулационој линији према Дунавској улици.
Стамбени објекат је од регулационе линије ка Занатлијској улици удаљен 8,72м.
Није планирана фазна изградња.
Стамбени објекат ће бити пројектован за вишепородично становање. Све етаже изнад
приземља биће намењене за стамбени простор тј. станове различитих структура и површина.
У објекту ће бити заступљени станови следеће структуре: гарсоњере, једнособни, двособни
и трособни. Површине станова се крећу од 30,32м2 до 70,98м2. Већина станова има терасе
или балконе. Објекат има један улаз, један лифт и степениште као вертикалну комуникацију.
Подземна етажа се састоји од две мале гараже.
Гаража бр. 1 има 9 паркинг места, а гаража бр.2 има 15 паркинг места. Од укупног
броја паркинг места 2 паркинг место је намењено особама са посебним потребама. Укупно
је планирано 24 паркинг места.
Релативна нулта кота ±0.00м (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта)
се поставља на коту терена од +114.58 мнв. На јужној страни парцеле лоцира се колскопешачки улаз ка двориште, а главни пешачки улази у објекат је са тротоара у Дунавској
улици.
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 етажа

578,63

приземље

415,82

1. спрат

415,82

2. спрат

415,82

3. спрат

415,82

УКУПНО

2241,91
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Спратна висина стамбеног дела објекта је 3,06м. Светла висина стамбеног дела
приземља и три спрата је 2,75м. Спратна висина гараже је 2,72м, а светла висина гараже је
2,36м.
Кров је кос, двоводни, са нагибом 30о. Планира се загревање објекта тј. појединачних
стамбених јединица и локала на гас. Сваки стан има свој гасни котао. Основни конструктивни
систем објекта је скелетни. Носећа конструкција се планира као комбинација носећих АБ
стубова и АБ зидова. Фасадни зидови и зидови између станова су дебљине д=20цм од
термоблока и армиранобетонских вертикалних и хоризонталних серклажа и раде се на лицу
места. Преградни зидови унутар станова се од преградног блока д=12цм. Фасада се
материјализује у комбинацији демит фасаде и фасадних декоративних украса. Објекат се
налази у другој климатској зони и приликом израде Пројекта за грађевинску дозволу
потребно је придржавати се Правилника о енергетској ефикасности зграда (“Службени
гласник Р.С.“ бр. 61/11) као и урадити Елаборат о енергетској ефикасности.
На захтев инвеститора за предметни објекат је урађено и идејно решење које је
приказано у овом урбанистичком пројекту.
2.15. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Овај Урбанистички пројекат на основу чланова 54. и 55. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 – др. закон 9/20 и 52/21) представља основ за издавање локацијских услова за
изградњу вишепородичног стамбеног објекта (По+П+3), у блоку 38 насеља Инђија, на
катастарским парцелама бр. 2023 и 2024 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 3 – Парцеле 2023 и 2024 к.о. Инђија, након уклањања објеката

слика 4 – Изглед из Занатлијске улице, парцела 2023 к.о. Инђија, са суседом
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слика 5 – Изглед из Дунавске улице, парцела 2024 к.о. Инђија, са суседом

слика 6 - Јавна површина - коридор Занатлијске улице (поглед ка североистоку)
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слика 7 - Јавна површина - коридор Дунавске улице (поглед ка северозападу)
2.17. ПРИКАЗ ПОСТАВКЕ ОБЈЕКАТА У УЛИЦИ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ЛОКАЦИЈЕ

слика 8 – 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
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Shodno Va5em zahtevu broj

3581 od 23.09.2021. izdajemo Vam

:

TEHNICKE USLOVE

U cilju izrade Urbanistickog projekta i tehnicke dokumentacije za izgradnju
stambenog objekta vi5eporodidnog stanovanja na k.p.2023 i 2024 K.O.lndija,
shodno priloZenom situacionom planu.

Predmetna katastarska parcela

se nalazi na uglu ulica Zanatlijske i

Dunavske

naselja lndija.

Planirani stambeni objekat vi5eporodidnog stanovanja je spratnosti Po+P+4 sa 24
stambene jedinice i isti po metodologiji spada u grupne prikljucke.

Za novo izgradeni stambeni objekat potrebno je izgraditi novi prikljucni gasni vod
dim 32 mm, u kvalitetu PE 100 ser 55, sa ulicnog gasnog voda u ulici Dunavska,
dim 40mm, ser 55 pomocu sedlastog elektrofuzijskog komada dim 40x32mm, elektro
fuzijske spojnice dim 32 mm, prelaznog komada PE/e dim 32133,7mm sve u kvalitetu
PE 100, gasne polietilenske cevi dim 32mm, ser 55 u kvalitetu PE 100, zakljucno sa
gasnom kuglastom slavinom DN25, NP16 sa depom.
Regulaciona gasna stanica je maksimalnog kapaciteta 40 m3/h, ulaznog pritiska 1,32,3 bar i izlaznog pritiska 0,022bar, sa ugradenim dvostepenim regulatorom protoka
kapaciteta 40 m3/h prirodnog gasa.

Redukciona gasna stanica se postavlja na spoljni zid objekta
nosa6e i omogucava nesmetan pristup za kontrolu i oditavanje iste.

ili 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 na6initi izve5taj o izvrSenom merenju za5titnog
potencijala.

Razvod unutra5nje gasne instalacije (UGl-a) sa pripadajucim meradima protoka gasa
G-4T mora biti uraden shodno odobrenom projektu UGI-a.
Y."trei protoka gasa moraju imati ulaznu piotiv poZarnu gasnu slavinu dimenzije
DN20, NP16 i isti moraju biti smeSteni u za5ticeni ventilisani prostor u stepenisnom
delu objekta ispred stanova.

lnvestitor: ,,RATKovlc IZGRADNJA" d.o.o. Danita Kisa broj 10, lndija
PIB : 112338523, MB : 21653705

S po5tovanjem,

Tehnicki

