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Број: 03/2021 
Дана: 17.03.2021 
 
 
На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20) 
доносим: 
 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

КОЈИМ СЕ ЗА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ НА ИЗРАДИ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  
ИЗГРАДЊУ БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ КАПАЦИТЕТА 600 kW НА  К.П. 2926/2, КО НОВИ КАРЛОВЦИ 
   

 
ОДРЕЂУЈЕ: 

 
 
БРАТИСЛАВ ГАЈИЋ, дипл.инж.арх. лиценца број 200 0060 03 од 31.07.2003 год. 
    
 

Образложење 
 
Именовани испуњава услове прописане у погледу стручне спреме и праксе, да може 
самостално да израђује урбанистичку документацију. 
Именовани је дужан да се при изради Урбанистичког пројекта придржава важећих законских 
одредби, важеће урбанистичке документације, техничких прописа, норматива и стандарда, 
којима је регулисана предметна област. 
 
 
 
 
 

                                                                              ДИРЕКТОР: 
 

                                                                                                             
        ------------------------------------------ 
                  Снежана Опачић 







 
 

И З Ј А В А 
 

одговорног урбанисте о усаглашености документације и примени прописа 
 
 
 
 
 

Овим изјављујем да је Урбанистички пројекат  за изградњу биогасне електране капацитета 600 
kW на к.п.2926/2, КО Нови Карловци, израђен у свим примерцима идентично и у складу са : 
 

1. Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20 );  

 
2. Важећом урбанистичком документацијом; 

 
3. Важећим техничким прописима и правилницима.  

 
 

Инђији, март 2021 године 
 
 
 
 
 
  

 
          

Одговорни урбаниста: 

                    
Братислав Гајић дипл.инж.арх. 

Лиценца бр. 200 0060 03 
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УВОД 
 

 
Повод за израду Урбанистичког пројекта је захтев инвеститора GREEN ENERGY-ZELENA 

ENERGIJA DOO Инђија, Улица Краља Петра I, бр. 76, лок. 4 улаз C, са опредељењем да се на парцели 
бр. 2926/2, КО Нови Карловци, изгради биогасна електрана капацитета 600 kW. 

За планирану градњу  на истој парцели 2018. године, разматран је и прихваћен, од стране 
Комисије за планове општине Инђија, Урбанистички пројекат, али је због одлуке инвеститора да 
примени другу технологију у процесу рада биогасне електране, дошло до  измена диспозиције објеката 
и садржаја биогасане електране, што је условило израду новог Урбанистичког пројекта.  

Урбанистички пројекат  је урађен  као анализа предметне локације, катастарске парцеле бр. 
2926/2 КО Нови Карловци,  са аспекта урбанистичко-архитектонске разраде за планирану изградњу 
биогасне електране капацитета 600 kW. 

За израду овог Урбанистичког пројекта, коришћена је Информацију о локацији бр 35-2-
84/2018-IV-02 од 15.03.2018. године (исходована за претходни УП) и нови (обновљени) услови и 
сгласности надлежних јавних предузећа и институција. 

Циљеви израде Урбанистичког пројекта су да се: 
- изврши урбанистичко-архитектонска разрада локације; 
- утврде урбанистички параметри на предметној катастарској парцели; 
-изради урбанистичка документација као основа за спровођење и реализацију изградње 

биогасне електране капацитета 600 kW.  
Биогасне електране су постројења у којима се биогас производи на ефикасан начин, у 

контролисаним условима. Електране се састоје од анаеробног ферментора (дигестора) који омогућавају 
генерисање биогаса од улазних сировина и од система за конверзију биогаса, који претвара биогас у 
корисне облике енергије. Иновативност биогасне електране огледа се у томе што је потенцијална 
енергија добијена из биомасе најзначајнији енергетски потенцијал обновљивих извора на простору 
Војводине, па самим тим и на територији општине Инђија, с обзиром на заступљеност ресурса 
остатака пољопривредне производње.  

Садржај Урбанистички пројекта одређен је   сходно члану 77. Правилника о садржини начину 
и поступку израде документације просторног и урбанистичког планирања («Сл. гласник РС», бр. 32/19). 

Подлога за израду графичког дела Урбанистичког пројекта је оверен катастарско топографски 
план урађен од стране  Агенције за геодетске услуге ,,ABgeoengineering,, из Инђије ( у прилогу  
документације УП). 

Начин и поступак организовања јавне презентације и поступак потврђивања  Урбанистичког 
пројекта, одређен је чл. 63. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18,31/19, 37/19, 
9/20) чл. 83. Правилника о садржини начину и поступку израде документације просторног и 
урбанистичког планирања («Сл. гласник РС», бр. 32/19). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта  садржан је у одредби чл. 60.Закона 

о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19, 9/20) и чл. 76. Правилника о 
садржини начину и поступку израде документације просторног и урбанистичког планирања 
(«Сл. гласник РС», бр. 32/19). 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је Просторни план општине Инђија 
(«Сл. лист општине Инђија», бр. 7/12 и 27/18).  

 За потребе израде овог Урбанистичког пројекта коришћена је раније издата 
Инфромација о локацији за Урбанистички пројекат из 2018 године као и изворни текст из 
Просторног плана општине Инђија («Сл. лист општине Инђија», бр. 7/12 и 27/18). 

Према Просторном плану општине Инђија («Сл. лист општине Инђија», бр. 7/12 и 
27/18) катастраска парцела бр.2926/2, КО Нови Карловци налази се изван граница 
грађевинског реона  насеља Нови Карловци,  у намени која представља обрадиво 
пољопривредно земљиште. 

Пољопривредно земљиште је земљиште које се користи за пољопривредну 
производњу: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и 
мочваре, док су обрадива пољоприврдена земљишта: њиве, вртови, воћњаци, виногради и 
ливаде. 

Просторним планом су утврђена правила заштите, коришћења, уређења и изградње на 
пољопривредном земљишту, начин и услови под којим се може вршити промена намене 
пољопривредног земљишта у другу врсту земљишта (најчешће у грађевинско). 

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта на 
пољопривредном земљишту се могу градити: објекти за потребе пољопривредног 
домаћинства: пољоприврдени радни комплекси са објектима примарне пољопривредне 
производње, за потребе складиштења и прераде пољопривредних производа; објекти за 
експлоатацију минералних сировина; саобраћајни, водопривредни, комунални, енергетски, 
телекомуникациони објекти и инфраструктура у складу са Планом, те објекти за потребе 
привреде, туризма, рекреације и др.     

Исто тако у складу са планским смерницама које су дате Просторним планом општине 
Инђија («Сл. лист општине Инђија», бр. 7/12 и 27/18) када је у питању коришћење 
обновљивих извора енргије наводи се: 

,, У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење 
онобљивих извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и 
очување природне и животне средине.  

Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, 
биогас, геотермална енергија) градиће се у склопу радних комплекса, како у насељима тако и 
ван, који ће ову енергију користити за сопствене потребе а у случају већих капацитета вишак 
конектовати у јавну мрежу. 

Појединачни енергетски производни објекти већих капацитета који би користили 
биомасу и биогас за производњу енергије, као и енергетски производни објекти који би 
користили сунчеву енергији и енергију ветра већих капацитета који ће произвeдну енергију 
конектовати у  јавну мрежу, могу се градити ван насеља.,, 

Биогасна електрана планира се  уз комплекс фарме за тов јунади чија је градња 
започета на суседној катастарској парцели бр. 2926/1 КО Нови Карловци. С обзиром на то да је 
исти инвеститор и за фарму и за електрану, планира се међусобна повезаност ова два 



комплекса  (у циљу заокруживања производног циклуса) по питању електричне енергије, 
топлотне енергије, складиштења стајњака, интерних саобраћајница и др. 

Овај урбанистички пројекат урађен је на основу следећих смерница из Плана: 

Пољопривредни радни комплекс мора бити комунално опремљен са мин: приступним 
путем ширине мин. 3,5, унутрашњим саобраћајницама, санитарном и водом за потребе 
производње, унутрашњом канализацијоном мрежом, електричном енергијом. 

Степен изграђености треба да је макс. 1,0 а степен искоришћености земљишта мак. 
70% . 

Дозвољена спратност објеката је за: производне П; за пословне П, П+1; за складишне П 
и за економске П. 

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине макс. до 2,2. Ограде и 
стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0 од међне линије; 

Услови за изградњу нових пољопривредних радних комплекса, као и за 
реконструкцију постојећих, односно услови за изградњу објеката за потребе пољопривредне 
производње издаваће се на основу урбанистичког пројекта израђеног на основу смерница из  
овог Плана, уз прибављање услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој је 
надлежности њихово издавање. 

За потребе израде овог Урбанистичког пројекта инвеститор је прибавио следеће 
услове: 

- Услови за потребе израде урбанистичког пројекта  бр. 88.1.1.0.-D-07.17.-96632-21 од 
05.04.2021 године издати од ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Рума; 

-  Технички услови бр. 32502-26/2021-1 од  29.03.2021. године, издати од стране ЈКП 
,,Водовод и канализација,, Инђија; 

-  Технички услови бр. 353-29/2021-1 од 13.04.2021. године издати од стране ЈП за 
управљање путевима и паркиралиштима ,,ИНЂИЈА ПУТ,, Инђија; 

- Технички услови бр. 1695 од 25.03.2021 године издати од стране ЈКП,,Комуналац,, 
Инђија; 

- Обавештење 09.29 број 217-4179/21 од 30.03.2021. године издато од Министарства 
унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење  за ванредне ситуације у 
Сремској Митровици, Одсек за превентиву и заштиту; 

- И раније издато Решење покрајиснког завода за Заштиту природе, коришћено за израду  
претходних урбанистичких пројеката за к.п. 2926/1 и 2926/2 КО Нови Карловци које се 
граниче са к.п. 2928 КО Нови Каловци на којој је евидентирано заштићено станиште ИНЂ 13. 

 
 

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

Простор обухваћен Урбанистичким пројектом чини катастарска парцела бр. 2926/2 
К.О. Нови Карловци, лоцирана у атару катастраске општине Нови Карловци уз пут Нови 
Карловци - Стара Пазова. Укупна површина обухваћеног простора износи 10.000m2, што 
представља површину предметне катастарске парцеле. 

Поред катастарске  парцеле 2926/2 КО Инђија, у обухват пројекта у ширем смислу 
улази и део  јавне површине општинског пута Нови Карловци - Стара Пазова,  са  
катастарским бројем парцеле 2922/2  и 2923/2 КО Нови Карловци. 

Увидом у базу података катастра непокретности утврђено је да је предметна парцела 
уписна у листу непокретности бр. 3083, КО Нови Карловци, као пољопривредно земљиште у 
приватној својини GREEN ENERGY-ZELENA ENERGIJA DOO Инђија. 

 Предметна парцела је неизграђена. 



Катастарска парцела на којој се планира изградња биогасне електране има  површину 
од  10.000 m2. Ширина фронта  парцеле до јавног пута је 84,53m.  

На суседне парцеле  2926/1 КО Нови Карловци,  започета је изградња фарме за тов 
јунади од стране истог инвеститора.  

  
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

 
 

3.1. НАМЕНА 
 
Према захтеву инвеститора на предметној парцели бр. 2926/2 КО Нови Карловци 

планира  се изградња биогасне електране капацитета 600 kW.  
Сходно захтеву инвеститора, условљености из планске документације као и 

природним, физичким и инфраструктурним условљеностима на предметној парцели, овим 
Урбанистичким пројектом урађена је урбанистичко-архитектонска разрада предметне  парцеле 
са циљем пружања планске основе за изградњу  планираних објеката и  садржаја у склопу 
функционално технолошке целине биогасне  електране.  

Намена биогасне електране је производња електричне и топлотне енергије 
сагоревањем биогаса. 

Биогасна електрана  је функционална целина коју чине неколико различитих објеката 
који служе да се у јединственом технолошком процесу произведе електрична и топлотна 
енергија сагоревањем биогаса.  

Објекти и пратећи сдржаји који се планирају у склопу функционалне целине биогасне 
електране су: 

-  плато за складиштење сировина (плато за силажу, плато остатака чврстог супстрата, лагуна 
остатака течног супстрата); 

- ферментор, мешна јама, управљачка кућа са пумпном станицом,  плато за ,,CHP,, 
постројење, трафостаница, трафостаница ОМП са антеном, колска вага; 

- интерне собраћајнице са манипулативним површинама, ограде, плато за КПГ, 
септичка јама, сепаратор.   

Биогасна електрана је технолошки врло једноставно решење. 
Главни елементи технолошке целине биогасне електране могу се поделити у неколико 

целина: 
- целина за складиштење, припрему и унос сировина, 
- целина за производњу и третман биогаса,  
- целина за производњу електричне и топлотне енергије,  

              - целина за мерење и предају електричне енергије.  
  
За складиштење сировина неопходних за рад биогасног постројења као и остатака 

након процеса ферментације планира се простор који чине: плато за силажу, плато за  остатке 
чврстог супстрата и лагуна за остатке течног супстрата. Плато се планира са изведеном 
армиранобетонском плочом са  опасаним армирано бетонским зидовима који  разграничавају 
простор за силажу, простор за остатке чврстог супстрата и  остатке течног супстрата.    

Систем за унос сировина омогућава снабдевање електране потребном количином 
материјала из којих се процесом анаеробне дигестије генерише биогас. Планирана биогасна 
електрана конципирана је са једним уносним системом. То је мешна јама, у коју се сипају и 
мешају све сировине пре уноса у ферментор. У оваквом систему потребно је раније измерити 
сировине, како би се поштовала задата рецептура. 

Сам процес производње биогаса одвија се у  херметички затвореном резервоару- 
ферментору који је  кружног облика и  запремине усклађене са капацитетом електране. 
Ферментор је опремљен мешачима чија је улога да унете сировине буду равномерно 
распоређене унутар радне запремине. Ово је важан предуслов за ефикасну производњу 
биогаса. Грејачи који су монтирани са унутрашње стране ферментор, служе да током процеса 



производње биогаса обезбеде равномерну и константну темепературу, с обзиром на то да су 
бактерије које су задужене за производњу биогаса осетљиве на температурна колебања. 

Складиштење гаса у ферментору је одмах изнад супстрата. 
Биогас је мешавина гасова настала разлагањем органске материје у условима без 

присуства кисеоника (анаеробним условима), при константној температури. У зависности од 
температуре на којој се разлагање одвија, разликујемо психрофилни, мезофилни и термофилни 
процес. Психрофилни процес се одвија на температурама у распону од 15 до 25ºC, мезофилни 
на температурама од 35ºC до 45ºC, а термофилни на температурама преко 55ºC. Овај процес се 
назива још и анаеробна дигестија. У планираној биогасној електрани заступљен је мезофилни 
процес у температурном рангу од око 38ºC. 

Биогас као производ анаеробне ферментације биомасе ће бити сагореван у гасном 
мотору при чему се добија механичка и топлотна енергија. Механичка енергија ће се преко 
вратила преносити на генератор електричне струје. 

Данашња технологија омогућава истовремену производњу топлотне и електричне 
енергије захваљујући процесу под називом когенерација. Когенерациону јединицу (,,CHP,, 
постројење) као технолошку целину чине мотор са унутрашњим сагоревањем и електрични 
генератор. Произведена електрична енергија (претходно трансформисана у трафостаници) 
већим делом предаје се у дистрибутивни систем електро мреже а један део произведене 
енергије, у конкретном случају, планира се за сопствене потребе електране. Део настале  
топлотне енергија планира се за загревање ферментора, део ће бити одведен системом хлађења 
а остатак ће бити каналисан  за грејање (планира се грејање фарме која се гради на суседној 
парцели). 

 
3.2. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 

 
Диспозиција планираних објеката и сдржаја великим делом је условљена  

технолошким процесом. Дуж регулационе линије  на  минималном растојању од 5,00m    
позиционирани су  објекти (посматрано од границе  к.п. 2926/1 у правцу севера): 

- ферментор,  хоризонталног габарита R=28,88m; 
- плато за траилер приколицу (за допремање компримованог природног гаса-КПГ) 

хоризонталног габарита 6,0х8,0m и плато за МРС хоризонталног габарита  3,5х1,5m; 
-  мешна јама, хоризонталног габарита R=11,60m; 
- управљчка кућа са пумпном станицом, хоризонталног габарита  9,0х8,2m; 
- бунарска кућа, хоризонталног габарита  4,2х3,0m;  
- плато за ,,CHP,, постројење, ради се о три платоа димензија 12,2х3,5m (за 

постављање контејнера са ,,CHP,, постројењем)  9,3х3,3m (за постављање опреме за припрему 
гаса) и 2,0х2,5m (за монтажу бакље) 

- трафостаница, хоризонталног габарита  4,30х3,55m; 
- трафостаница ОМП (опште место прикључења), хоризонталног габарита  

4,3х3,55+1,5х1,5m; 
 - колска вага позиционирана у габариту интерне саобраћајнице на улазу у комплекс. 
 
Плато остатака чврсте фазе, тренч силос за складиштење силаже и лагуна за  

сакупљање пречишћених вода, смештени су у источном делу парцеле.  
Вертикална регулација дефинисана је спратношћу објекта. Сви објекти на парцели 

планирани су као приземни изузев управљачке куће у којој је планирана и подрумска етажа. 
Висина објекта је различита за сваки објекат појединачно и зависи од његове технолошке 
намене. Све висине планираних објеката дате су у текстуалном и графичком  делу идејног 
решења. 

Нивелационо решење условљено је новопројектованим котама планираних интерних 
саобраћајница, висинским котама терена на предметној парцели, висинским котама постојеће 
изграђене собраћанице,  као и начином прикупљања и одвођења атмосферских вода. На основу 
расположивих података дефинисан је оквирни нивелациони план саобраћајних површина. 



Корекција и оступања од предлога нивелационог решења је могућа након даље пројектантске 
разраде и нивелационог усаглашавања свих садржаја на предметној грађевинској парцели. 

Према постојећем стању, терен је релативно раван, са благим падом од запада ка 
истоку. У западном делу парцеле  на којој  се планира изградња објеката и постављање 
постројења електране, просечна кота терена је 91,00 m.n.v.  

Овим Урбанистичким пројектом (у идејним решењу) за све планиране објекте дате  су 
коте пода приземља одређене и  апсолутним котама ( m.n.v.) 

Нивелацију према суседним парцелама решити применом техничких решења која 
обезбеђују заштиту свих објекта и на начин да се одвођење атмосферских вода са објеката, 
саобраћајних и зелених површина обезбеђује на сопственој парцели. 

У оквиру грађевинске парцеле за потребе колског саобраћаја и ради опслуживања 
планираних објеката планиране су интерне саобраћајнице  ширине  од 4,0 до 12,0m и 
манипулативна површина. Планирано је повезивање интерне собраћајнице преко колског 
прикључка са локалним путем Нови Карловци-Стара Пазова као и повезивање са интерним 
саобраћајницама у оквиру фарме на к.п. 2926/1 К.О. Нови Карловци. 

Просторни положај интерних саобраћајница дефинисан је теменим тачкама. 
Конструкција интерне собраћајнице и манипулативне површине планирана је од армирано 
бетонских плоча за осовинска оптерећења тешких и лаких теретних и путничких возила.  

 
 

Графички прилог лист бр. 1 – Регулационо нивелационо решење локације 
 
 
3.3. ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ 

 
Катастарска парцела на којој се планира изградња биогасне електране,  остварује везу 

са јавним путем прикључењем на постојећи општински пут број 7, Нови Карловци-Стара 
Пазова. Прилаз парцели планира се преко прилазне рампе ширине 4,0m као што је приказано у 
графичком делу Урбанистичког пројекта. 

Приступ предметној парцели преко интерних собраћајница планира се и са суседне 
катастрске парцеле бр. 2926/1 КО Нови Карловци ради довожења стајњака са фарме и ради 
обезбеђења приступа платоу на коме се планира смештај тзв. траилер приколица са мобилним 
складиштем КПГ. 

 
 

Графички прилог лист бр. 2 - Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са  
                                                   прикључцима на спољну мрежу 

 
 
3.4. НАЧИН ПАРКИРАЊА 

 
За паркирање возила за сопствене потребе, у оквиру  парцеле намењене  изградњи 

биогсане електране , обезбеђена су три паркинг места за запослене.  
За сва друга теретна и путничка возила која долазе по  потреби у оквиру саобраћајних 

и манипулативних  површина  има довољно простора за задржавање возила без потребе за 
паркирањем на посебно издвојеним површинама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
4.1. ПОВРШИНЕ 

 
Према предложеном решењу, површина предметне грађевинске парцеле, према 

намени планираних садржаја, може се поделити на: 
1. Површина под планираним објектима         –  2.991,84  m2 

- ферментор....................................................................   655,06 
- управљачка кућа са пумпном станицом …..............      73,80 
- мешна јама  …............................................................    105,68 
- плато за CHP …..........................................................      80,89 
- трафо станица …........................................................      15,27 
- колска вага ….............................................................      64,34 
- трафостаница ОМП …..............................................       17,52 
- бунарска кућа …........................................................       12,60 
- плато за постројење КПГ ….....................................       53,25 
- плато остатака чврсте фазе …...................................     537,64  
- тренч силос ….............................................................  1.264,23 
- лагуна …......................................................................  1.111,56 
 

2. Саобраћајнице и манипулативне површине  – 2.814,45  m2 

3. Површина под зеленилом                                    –  3.193,71  m2   
 
 

4.2. ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ПАРЦЕЛЕ 
 
Индекс заузетости парцеле је јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног 

или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима -члан 
2. тачка 13. Закона о планирању и изградњи. 

Индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске 
површине изгађеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле-члан 2. 
тачка 14. Закона о планирању и изгрдњи. 

Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа 
објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта-спољне мере ободних зидова (са 
облогама, парапетима и оградама)-члан 2. тачка 12. Закона о планирању и изгрдњи. 

На предметној грађевинској парцели, планирана изградња биогасне електране, 
утврђена је са индексом  заузетости 68,06 % и индексом изграђености 0,41. Кроз индекс 
заузетости обухваћене су и површине планираних платоа и саобраћајница. 

Са утврђеним индексом заузетости и индексом изграђености  планирана изградња на 
грађевинској парцели остаје у оквиру граничних вредности дефинисаних Планом. 
 
4.3. СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА 

 
Објекти у оквиру биогсне електране планирани су као приземни изузев управљачке 

куће која се планира са подрумском етажом. 
 

4.4. БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 
 
За потребе запослених планирана су три паркинг места с тим да све саобраћајне 

површине и платои могу по потреби имати функцију паркинга.  
 

4.5. ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
Након изградње планиране биогасне електране, проценат озелењених површина 

износиће 31,94%.  



5.  НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
 
 Коловоз интерних саобраћајница и платоа планирани су од армирано бетонских плоча 

на подлози од туцаника.       
Све друге слободне површине су планиране као зелене. Зелене површине представљају 

важан сегмент уређења у оквиру грађевинске парцеле. На планираним зеленим површинама 
дуж границе парцеле предлаже се формирање линијског дрворедног зеленила, различитог 
висинског састава, сачињеног од врста које добро подносе дате услове средине и који су добри 
ресорбери аерозагађења. Линијски дрвореди имали би и превентивну улогу да ублаже 
негативне утицаје доминантних ветрова и што више  засенчење од сунца у летњем преиоду. 
Акценат треба дати садњи средње високог дрвећа пре свега аутохтоних лишћарских врста и 
жбуња, који при томе имају минималне захтеве за одржавање и висок проценат 
преживљавања. Површине под зеленилом на парцели својим карактеристикама треба да оставе 
утисак декоративне површине и допринесу да читав простор грађевинске парцеле представља 
једну складну целину. Зеленило, осим декоративне и заштитне улоге, има и улогу изолације 
објеката од околних парцела и стварања пријатнијих микроклиматских услова.  

Осветљење грађевинске парцеле решавати у складу са различитим потребама за 
осветљењем приликом коришћења простора. Осветљење решавати кроз више нивоа (основно 
осветљење парцеле, осветљење објекта, декоративно осветљење зелених површина) у складу 
са потребама коришћења простора.  

 
 

6.  НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 
 

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Локални - општински путу Нови Карловци-Стара Пазова је собраћајница локалног 

значаја те су технички услови за собраћајно повезивање парцеле издати од надлежног Ј.П. 
,,Инђија пут,, из Инђије бр. 353-29/2021-1 од 13.04.2021 године. Према  наведеним техничким 
условима ЈП ,,Инђија пут,, сагласно је да се може приступити изради урбанистичког пројекта 
уз испуњење следећих услова: 

1. Повезивање предметне парцеле на собраћајну инфраструктуру планирати 
прикључењем на коловоз путем планираних прилазних рампи на општински пут број 7, Нови 
Карловци-Стара Пазова (80179-7), у складу са захтевом као и стандардима из ове области 
имајући у виду намену земљишта, објеката као и категорију пута; 

2. Урбанистичким пројектом неопходно је предвидети прописан број паркинг 
места за потребе паркирања будућих корисника предметних садржаја на локацији а у складу 
са планским документом који представља плански основ за израду урбанистичког пројекта; 

3. Диспозицију објеката стационарног саобраћаја (паркинг простор), површине за 
транспорт, претовар и манипулацију као и прилаз истим планирати искључиво у оквиру 
предметног комплекса на предметној парцели (изван појаса регулације) тако да се обезбеди 
конфорно одвијање саобраћаја на предметној парцели а истовремено да се задовоље и остали 
критеријуми у погледу заузетости парцеле прописане планским документом; 

4. Партерним уређењем слободних површина унутар парцеле планирати прихват и 
евакуацију атмосферских вода; 

5. Планирање прикључења на осталу комуналну инфраструктуру реализовати 
према техничким условима надлежних комуналних јавних предузећа. 

Прикључење на саобраћајну инфраструктуру планирано је у свему према издатим 
техничким условима. 

Сходно горе наведеним условима, катастарска парцела на којој се планира изградња 
биогасне електране,  остварује везу са јавним путем прикључењем на постојећи општински 



пут број 7, Нови Карловци-Стара Пазова.Прилаз парцели планира се преко прилазне рампе 
ширине 4,0m као што је приказано у графичком делу Урбанистичког пројекта. 

Овим урбанистичким пројектом, у оквиру грађевинске парцеле планиране су интерне 
саобраћајнице и платои који обезбеђују опслуживање свих планираних садржаја као и 
повезивање са саобраћајницама у оквиру фарме која се гради на парцели бр. 2926/1 КО Нови 
Карловци. 

 
6.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

 
Планирана биогасна електрана мора бити изграђена у складу са прописаним 

стандардима који испуњавају све услове заштите, квалитета, сигурности и поузданости. 
Биогасна електрана за прикључење на дистрибутивни систем мора да задовољи услове  и 
техничке прпоруке Електропривреде Србије. За правилно будуће функционисње и за 
прикључење планиране биогасне елкетране на  дистрибутивни систем обавезно је поштовање 
свих услов од стране ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ, ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК  
ЕЛЕКТРОДИСТИБУЦИЈА РУМА бр. 88.1.1.0.-D-07.17.-96632-21 од 05.04.2021, који чине саставни 
део овог Урбанистичког пројекта. Наводи из предметних услова: 

Постојеће стање:  Снабдевање електричном енергијом  постојећих објеката на 
предметном подручју је реализовано из ТС 110/20 kV ,,Стара Пазова опремљене са два 
енергетска трансформатора сваки снаге 31,5 МVА преко 20 kV извода ,,Ина,,. 

Будуће стање: За потребе изградње евентуалних будућих објекта у плану обухвата 
могуће је са постојећег  20 kV извода ,Ина,, обезбедити до 2 МW једновремене максималне 
снаге. Напајање будућих ТС 20/0,4 kV може се реализовати полагањем 20 kV вода (надземног 
или подземног) од најближе тачке 20 kV далековода до евентуалне нове ТС20/0,4 kV у 
предметној зони. 

Да би се омогућила изградња нових 20 kV водова потребно је у будућим и постојећим 
улицама, обезбедити коридор ширине 1,5 m за пролаз високонапонске мреже, при чему се не 
сме дозволити да кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања. За напајање будућих 
објеката неопходна је изградња нових трафостаница ТС 20/0,4kV, чија би локација била што 
ближа тежишту потрошње. 

Прикључење електране (постројења на биогас): На предметној парцели 2926/2 КО 
Нови Карловци неопходно је обезбедити простор за изградњу електроенергетских објеката 
напонског нивоа до 20 kV као и простор за постављање антенског стуба (висине до 25m).  
Наведени електроенргетски објекат је уједно и место прикључења електране на ДСЕЕ. 

 Ради повезивања наведеног електроенергетског објекта са постојећим ДСЕЕ  потребно је 
реализовати уговор о изградњи недостајуће  инфраструктуре бр. 88.1.0.0.-Д.07.17-153394/1-
2020 од 08.06.2020 године  којим је дефинисана изградња новог 20 kV далековода у дужини од 
приближно 800  m, од постојећег челично-решеткастог стуба (на 20 kV изводу ,,Ина,, из ТС 
110/20 kV ,,Стара Пазова,,), на удаљености од 30 m од постојеће  ТС 20/0,4kV,,Рупов Салаш,,, до 
парцеле 2926/1 КО Нови Карловци и изградња нове СТС 20/0,4 kV , Аликвантум Агро,, испред 
парцеле 2926/1 КО Нови Карловци. Потребно је  предвидети трасу за постављање 20 kV 
подземних и надземних водова од постојећег челичнорешеткастог стуба (на 20 kV изводу ,,Ина,, 
из ТС 110/20 kV ,,Стара Пазова,,) на удаљености од 30 m  од постојеће ТС 20/0,4kV,,Рупов Салаш,, 
(и 800 м од парцеле 2926/1 КО Нови Карловци) до парцеле 2926/1 КО Нови Карловци. 

Од нове  СТС 20/0,4 kV ,, Аликвантум Агро,,  испред парцеле 2926/1 КО Нови Карловци 
до новог електроенергетског објекта на парцели 2926/2 КО Нови Карловци предвидети трасу 
за постављање 20 kV подземних водова, у складу са скицом у прилогубр. 1.  

Услови за паралелно вођење и укрштање:  
- На предмтном  подручју планира се изградња новог 20 kV далековода од постојећег 

челичног-решеткастог стуба (код скретања за ,,Рупов Салаш) до парцеле 2926/1 КО Нови 
Карловци и стубна трансформаторска станица са енергетским трансформатором 160кVА. 

Приликом извођења радова на изградњи предметног далековода неопходно је 
придржавати се свих наведених услова о растојањима прилком паралелног вођења и 
украштања енергетских каблова са другим инсталацијама. 



Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за 
грађевинску дозволу (или пројекат за извођење), Огранак Електродистрибуције Рума ће 
прописати у редовном  поступку у обједињеној процедури.  

 
6.3.  ГАСНА МРЕЖА 
 

У непосредном окружењу предметне парцеле не постоји изграђена дистрибутивна 
мрежа гаса. 

С обзиром на то да се у технолошком поступку први биогас формира тек након 40 дана 
од дана покретања биогасног постројења, потребно је обезбедити топлотну енергију за 
почетно загревање и у ту сврху природни гас се планира  из  мобилног постројења 
компримованог природног гаса (КПГ) који се допрема путем мобилног складишта тзв. траилер 
приколице. За смештај траилер приколице планира се изградња платоа чија је позиција дата у 
графичком прилогу. Плато је предвиђен за смештај две приколице које су у наизменичном 
раду тј. једна је стално присутна на платоу  док се друга допрема након пражњења. Прилаз 
возила до платоа планира се са суседне парцеле  2926/1 КО Нови Карловци, на којој је 
започета изградња фарме за тов јунади од стране истог инвеститора.  

 
6.4.  ВОДОВОДНА МРЕЖА 
 

Према условима ЈКП Водовод и канализација Инђија бр. 32502-26/2021-1 од 29.03.2021 
у зони планиране изградње објекта  не постоји изграђена секундарна водоводна мрежа која је 
предвиђена за прикључење појединачних потрошача. 

Собзиром да наведена локација не припада зони санитарне заштите изворишта, ЈКП 
,,Водовод и канализација Инђија,, даје сагласност за привремени, алтернативни начин 
водоснабдевања- бушење плитког бунара дубине до 30m.  

За потрбе снабдевања водом, планира се изградња водоводне мреже у оквиру парцеле 
која ће бити прикључена на нови бунар  планиран у границама парцеле 2926/2 КО Нови 
Карловци. Позиција бунара (бунарске куће) дата је у графичком делу урбенистичког пројекта. 

Поред водоводне мреже на предметној парцели планира се изградња и хидрантске 
мреже чија је траса уцртана у графичком прилог.Прикључење хидрантске мреже планирано је 
на нови бунар. 

Технички описи мреже дати су у склопу идејног решења.   
 
 

6.4.1.  ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 
 

Према условима ЈКП Водовод и канализација Инђија бр. 32502-26/2021-1 од 29.03.2021 
,  на наведеној локацији не постоји изграђен систем за одвођење отпадних вода. 

Овим Урбанистичким пројектом  планира се  сепаратни тип интерне канализационе 
мреже, посебно за скупљање санитарно фекалних отпадних вода, посебно за зауљене 
атмосферске воде и посебно за условно чисте атмосферске воде. 

До изградње уличне мреже фекалне канализације на предметној локацији, санитарно 
фекалне отпадне воде  могу се испуштати у планирану водонепропусну септичку јаму 
затвореног типа која се мора планирати и изградити у складу са важећим прописима, 
стандардима и техничким нормативима прописаним за ту врсту објеката. Фекална 
канализација неопходна је за објекат управљачке куће са пумпном станицом у оквиру које се 
налази само један санитарни чвор. Реципијент отпадних санитарних вода из објекта је 
водонепропусна септичка јама планирана  непосредно уз објекат (положај дат у графичком 
прилогу). 

Условно чисте атмосферске воде са кровних површина и сл. могу се испуштати на 
зелене површине без пречишћавања. 



 Зауљене атмосферске воде могу се испуштати у ретензију само након третмана у 
планираном сепаратору а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у води и роковима њиховог постизања ( Сл. Гласник Рс бр. 67/11 од 13.09.2011.год.). 

 Профиле и материјале цевовода интерне канализационе мреже,  одредити главним 
пројектом  према важећим прописима и условима из ове области. 

 
7.  УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 

 
Примена услова заштите подразумева поштовање важећих прописа и закона којима се  

регулишу остали елементи пројектовања и грађења, а то су усклађивање са: 
• техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима; 
• мерама заштите животне средине; 
• мерама заштите непокретних и природних добара; 
• противпожарним прописима  

 
7.1 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЗЕМЉОТРЕСА 

 
Подручје Инђије налази се у зони интезитета 70 МCS скале за повратни период од 100 

година и 80 МCS скале за период од 200година. Ради заштите од могућег земљотреса потребна 
је, код изградње нових објеката, строга примена важећих законских прописа за пројектовање и 
градњу објеката на сеизмичким подручјима. Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама 
које могу бити изазване земљотресом 80 MCS скале. 

Приликом пројектовања објеката треба примењивати Правилник о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (,,Сл.лист СФРЈ,, 
бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) који садржи грађевинске норме за зидање зграда како би 
поднеле слабе и умерене мање земљотресе у границама еластичности својих конструкција, а 
да јаке земљотресе, који се ретко јављају, могу поднети без рушења. 

 
7.2 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Технички системи за коришћење биогаса као енергента су одавно у свету развијени и 

детаљно разрађени у смислу сигурности и економске исплативости. Исто тако у циљу заштите 
животне средине у свету се све више, као алтернативно гориво, користи биогас који је са 
еколошког становишта сврстан у чистије гориво. У односу на друге врсте горива биогас има   
мању емисију угљоводоника, угљен -моноксида и  мање емисије угљендиоксида, те потпуну 
елиминацију честица сагоревања. Све наведене чињенице иду у прилог очекивања да при свом 
редовном раду овај пројекат односно биогасна електрана неби требала да има негативних 
утицаја на животну средину. Ипак треба нагласити, да не постоје систем управљања који може 
обезбедити апсолутно спречавање загађења, али се вероватноћа нежељених догађаја и 
њихових последица може свести на минимум. 

Спречавање штетних утицаја на животну средину подразумева примену мера 
предвиђених законом и другим прописима и стандардима при пројектовању као и примену 
норматива и стандарда код избора и набавке уређаја и опреме за планирани процес, као и 
примена свих законских мера у току изградње и експлоатације планираног објекта. У ову 
групу мера сврставају се и услови, које утврђују надлежни државни органи и организације код 
издавања одобрења и сгласности за изградњу објеката, извођење радова  и употребе објеката, 
односно отопчињања процеса експлоатације објеката.  

 
 У случају акцидента-пожара или експлозије, параметри који су валидни за оцењивање 

утицаја акцидента јесте аерозагађење, тј концентрација   угљоводоника, угљен -моноксида и  
угљендиоксида. Настало загађење је  краткотрајног карактера и не оставља трајне последице 
(локалног и привременог карктера). Прописне граничне  вредности концентрације, могу бити 
прекорачене само у случају удеса али је то кратког карактера. 



Битно је нагласити да генерално, коришћење биогаса не производи отпад и токсичне 
материје и у функцији је заштите животне средине, када се пореди са другим енергентима, 
који се користе у исте сврхе. Такође је битно да је вероватноћа да дође до пожара или 
експлозије веома мала уколико се при извођењу пројекта испоштују  сви машински, електро и 
грађевински услови дефинсани у пројектној документацији урађеној у складу са постојећом 
законском регулативом. 

Инвеститор се усмерава на технологију која ће омогућити заштиту животне средине, 
као и на мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну 
средину.То подразумева обухватање мера које су предвиђене законом и другим прописима, 
нормативима и стандардима. 

 Израдом техничке документације испројектовати таква решења, која ће у потуности 
задовољити све критеријуме прописане законском регулативом у области заштите животне 
средине, предузети одговарајуће мере техничке заштите, уградњом одговарајуће опреме, 
редовним прегледом и одржавањем опреме и инсталација, адекватним степеном обучености 
радника и спровођењем свих мера заштите животне средине и личне заштите у току редовног 
рада, што је и најефикаснији начин да се сачува  животна средина и постојећи односи у њој. 

На основу одредби Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гласник РС,, 
бр.135/04 и 36/09) као и Уредбе  о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(,,Сл.гласник РС,, бр.114/2008) планирани објекат биогасне електране предвиђеног капацитета 
600 kW, не налази се на листи објеката за које се може тражити процена утицаја на животну 
средину.  

Процес ферментације не производи отпад. Отпад се ствара приликом чишћења и 
одржавања постројења. Отпад који се очекује је следећег порекла: садржај канте за отпатке, 
запрљане крпе за чишћење, празна паковања детерџента, стари папир, истрошена уља, садржај 
филтера уља и сл. 

Евакуацију отпада са предметне локације планирати у свему према издатим условима 
од стране ЈКП ,,Комуналац,, бр. 1695 од 25.03.2021, који чине саставни део овог 
Урбанистичког пројекта.За сакупљање и евакуацију отпада користиће се типске посуде-
контејнери.  Комунални отпад, папир и ПЕТ амбалажу одлагати у   посебне контејнере које 
треба поставити на избетонираном платоу у оквиру парцеле са обезбеђеним несметаним 
прилазом комуналном возилу. Контејнере организовано празнити од стране надлежне 
комуналне службе. 

 
7.3 МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 
У обухвату урбанистичког пројекта и његовој непосредној близини нема  

евидентираних  културних добара нити добара под претходном заштитом. Уколико се 
приликом извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете од 
изузетног значаја инвеститор је у обавези да обустави радове ради истраживања локације и да 
о томе обавести надлежну институцију у складу са Законом о културним добрима (,,Сл.лист 
РС,, бр.71/94).  

На основу раније добијеног Решења о условима заштите природе, исходованог од 
покрајинског Завода за заштиту природе, а на основу евиденције у Регистру заштићених 
природних  добара који води овај Завод, утврђено је да се у зони утицаја односно на суседној 
катастарској парцели бр.2928 КО Нови Карловци налази станиште заштићених и строго 
заштићених дивљих врста од националног значаја са ознаком ИНЂ 13 и називом ,,Бара код 
Руповог салаша,, и категоријом станишта- копови меких супстрата. Ради очувања биолошке 
разноврсности и вредности станишта  предметним Решењем су изречене мере заштите 
станишта: 

- На станишту заштићених и строго заштићених дивљих врста ИНЂ13 није дозвољено 
упуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода, одлагање чврстог 
оптпада, привремено ни трајно складиштење свих врата отпадних материја, као ни обављање 



осталих активности које нису у складу са потребама очувања интегритета станишта и 
постојећих природних вредности. 

- Забрањено је упуштање непречишћених отпадних вода у крајњи реципијент. Квалитет 
пречишћених ефлуената мора да задовољи прописне критеријуме за упуштање у канализацију 
насеља, односно природни реципијент у складу са правилима одвођења и пречишћавања 
отпадних вода и према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у води и роковима за њихово достизање (,,Сл.гласник РС,, бр. 67/11, 48/12 и 1/16). 
Неопходно је да се зауљене отпадне отпадне атмосферске воде системом непропусних 
дренажних цеви одводе у сепаратор уља и масти, а загрејанеа вода охлади пре упуштања у 
крајњи реципијент. 

- Објекте на којима се врши манипулација стајњаком концентрисати на што мањој 
површини. Плато за стајњак мора имати сабирни систем као би се спречило отицање у 
површинске и подземне воде. Материјал коришћен за изградњу платоа треба да поседује 
техничке карактристике кое омогућавају реализацију операције пражњења помоћу тешке 
механизације без оштећења подлоге (са могућим последицама загађења природно 
реципијента). 

-  У случају коришћења органског отпада као секундарне сировине, управљање 
отпадом вршити сагласно одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, 
транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за 
добијање енергије (,,Сл.гласник РС,, бр. 98/10) и сродних законских аката. За привремено 
одлагање чврстог отпада, који се не може користити као секундарна сировина, планирати 
посуде/уређаје одговарајућег капацитета, који обезбеђују изолацију отпадних материја од 
околног простора. 

- Није дозвољено усмеравати осветљење објеката и других садржаја  ка станишту. 
- Забрањена је примена инвазивних врста током уређења зелених површина и подизање 

заштитног зеленила, због близине наведеног станишта. За инвазивне врсте на нашим 
подручјима сматрају се следеће биљне врсте: циганско перје, јасенолисни јавор, кисело дрво, 
западни копривић, пенсилванијски длакави јасен, трновац, жива ограда, петолисни бршљен, 
касна сремза, јапанска фалопа, багрем, сибирски брест. 

- Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) 
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави 
надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од 
уништења, оштећивања или крађе. 

 
7.4  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 
Мере противпожарне заштите морају бити заступљене код пројектовања, извођења и 

експлоатације објекта. Специфичност планираног објекта упућује да се изградња објекта, 
пратећих инсталација и опреме, може изводити  према пројекту одобреном од стране надлежне 
установе противпожарне заштите. 

За потребе заштите од пожара објекат мора бити реализован у складу са одговарајућим 
техничким противпожарним прописима. 

Заштита од пожара мора да буде дефинисана посебном пројектном документацијом у 
складу са важећом законском регулативом и да се истом предвиде све потребне грађевиске и 
техничке мере заштите од пожара у току експлоатације објекта. 

Приликом пројектовања и извођења радова, при избору материјала и опреме, водити 
рачуна о њиховој отпорности са аспекта  противпожарне заштите а у свему према законској 
регулативи која дефинише оваку врсту изградње. 

Превенција удесних ситуација и удеса у фази изградње и експлоатације може се 
постићи превасходно следећим превентивним мерама: 

- израдом техничке документације испројектовати таква решења, која ће у потуности 
задовољити све критеријуме прописане законском регулативом  и техничким прописима који 
се односе на ову област; 



- предузети одговарајуће мере техничке заштите, уградњом одговарајуће опреме, 
редовним прегледом и одржавањем опреме и инсталација; 

-  адекватним степеном обучености радника и спровођењем свих мера заштите од 
пожара у току редовног рада. 

У оквиру обједињене процедуре у поступку издавања грађевинске  дозволе, неопходно 
је затражити од надлежне установе потивпожарне заштите посебне услове заштите од пожара 
и експлозије у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/18,31/19, 37/19, 9/20 ), чланом 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим 
гасовима («Сл. гласник РС», бр. 54/15)  и чланом 16. Уредбе о локацијским условима («Сл. 
гласник РС», бр. 735/2015, 114/2015 и 117/17).  

 
7.5  ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 
Примена услова подразумева поштовање и свих важећих прописа којима се регулишу 

остали елементи пројектовања и грађења. Приликом пројектовања, изградње, примене 
материјала за уградњу и стављање објекта у употребу за планирану намену, морају бити 
поштовани и сви важећи закони и прописи као што су: 

• Правилником  о енергетској ефикасности зграда (,,Сл.гласник РС,, бр.61/2011); 
• Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда (,,Сл.гласник РС,, бр. 69/2012). 
 

8.  ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 
 

Биогасна електрана је функционална целина коју чине неколико различитих објеката 
који служе да се у јединственом технолошком процесу произведе електрична и топлотна 
енергија сагоревањем биогаса. Предметну групу објеката чини: 
- ферментор 
- управљачка кућа са пумпном станицом  
- мешна јама   
- плато за ,,CHP,,  
- трафо станица  
- колска вага  
- трафостаница ОМП  
- бунарска кућа  
- плато за постројење КПГ  
- плато остатака чврсте фазе  
- тренч силос  
- лагуна  

 
Биогасна електрана се као јединствена технолошка и функционална целина сврстава у 

,,Г,, категорију, класификацине ознаке 230301- Објекти и опрема за производњу електричне 
енергије- биогасна електрана.  

У оквиру идејног решењења за сваки од наведених објеката дат је краћи  технички 
опис којим је обухваћено: намена објекта,  карактеристике објекта (хоризонтални габарит, 
спратност, нето и бруто површина, висина, кота пода), конструкција објекта, предвиђена 
опрема и инсталације, категорија и класификациона ознака објекта као и фаза изградње. 

Исто тако кроз идејно решење дат је техничко-технолошки опис  рада биогасне 
електране  са основним подацима о планираним  количинама сировина потребних за рад 
електане,  о карактеристикама сировина, о очекиваној производњи електричне и топлотне 
енергије и сл. 

9.  ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНОСТ РЕШЕЊА 
 



Изградња биогасне електране на грађевинској парцели као и изградња пропратних 
саобраћајних и манипулативних  површина и инфраструктуре потребне за функционисање 
електране, изводиће се  фазно и то: 

I  фаза: 
- плато за одлагање чврсте фазе супстрата након ферментације; 
- тренч силос за складиштење силаже; 
- земљана лагуна за сакупљање пречишћене воде из биогасног постројења 
II фаза: 
- ферментор; 
- управљачка кућа са пумпном станицом; 
- мешна јама; 
- плато за ,,CHP,, постројење; 
- трафостаница; 
- колска вага; 
- саобраћајнице и манипулативне површине 
III фаза: 
- плато за постројење КПГ (компримованог природног гаса) 
IV фаза: 
- трафостаница ОТП (опште место прикључења) 
V  фаза: 
- бунарска кућа  
- саобраћајнице и манипулативне површине 
Након потврђивања Урбанистичког пројекта и издавања локацијских услова, у току 

израде Пројекта за грађевинску дозволу, у сврху прибављања грађевинске дозволе, у односу 
на идејно архитектонско решење могу се извршити мање измене уз придржавање следећих 
услова: 

Намена и функционална шема морају остати неизмењене. Могућа су мања одступања 
од просторне организације условљена захтевом техничке природе. 

Од хоризонталне регулације могу се дозволити само минимална одступања и то само 
унутар утврђених грађевинских линија. 

Спратност објекта не може бити већа од оне утврђене Урбанистичким пројектом. 
Организациона шема саобраћајница треба да остане неизмењена.Одступања у погледу 

вертикалне регулације интерне саобраћајнице су могућа из техничких разлога с обзиром да су 
у графичком прилогу дате оквирне коте. Прецизне висинске коте саобраћајних површина 
утврдиће се на нивоу пројектовања.  

Дозвољено је незнатно одступање од предложене коте пода приземља у колико се 
приликом израде пројектне документације утврди техничка оправданост за измену. 

Уколико се приликом израде пројектне документације укаже потреба за мањим 
одступањима у погледу инфраструктурних решења, иста су могућа само у случају која 
резултирају рационалнијим и повољнијим решењем.    
 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
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9 ENEKTPOA}ICTPHEYqHJA
CPEHJE

Enexrpogncipr6yqrla Cp6nje 6.0,0, 6eorpag

Eo, 8 8'.1.!, o,l\'o:1. 41'- 966t21 2"2 4

20- roA.
n P-EHr-01 .19/0't6Yr'.r, yr.rHacr, 6p.12

Hau 6poj: 88.1 .1 .0.-D-07.17 .-96632-21

Bau 6poj:

Pyua, 05.04.2021.

GREEN ENERGY-ZELENA ENERGIJA D.O.O.

KPNbA flETPA nPBOr 6p. 76fiOKAI4Nnaa U,

22320UHT:VJA
L_

fIPEAMET: Ycnosr:a norpe6e repage yp6axrcrnqKor npojerra yp6axucru.rxo-apxHTeKToHcKe
pa3paAe 3a napqeny 6p.292612 Ha K.O. HOB[4 KAPIOBL{VI, nyT HOBI4 KAPnOBqh-
CTAPA flA3OBA, ea usrpagruy 6uoracue eneKrpaHe 600Kw

[1oeo4ou Bauer sarreea, Haru 6poj 88.1.1.0.-D-07.17.-96632-21, y xojeu rpaxrre nperxoAHe
ycnoBe sa norpe6e rapage yp6axrcrrvror npojerra yp6axrcl.rvxo-apxureKroHcKe pa3paAe 3a napqeny
6p. 292612 xa K.O. HOBL4 KAPIIOBL|il, nyT HOBI/ KAPflOBLII4-CTAPA flA3OBA, 3a h3rpa4Fby
6uoracHe eneKTpaHe 600KW, yBfi.qoM y np'lnoxeHy Aoxynexraqnjy 06aBeurraBaMo Bac cneAehe:

Y crnagy ca 3axoxoru o eHeprerr4qh, Enerrpogrcrplr6yqhja Cp6r4je g.o.o. Seorpag (y garuena rexcry:
EAC) oapeiy,ie Mecro nphKrbyqerba, Haqr4H 14 TexHhqKo-TexHoflouKe ycnoBe nphKlbyqelba, Mecro h
HaqhH Mepelba erefiphqHe exeprrje, poK npuKrbyqelba rpor!Kose nprKrbyqeua.
Mecro nprxruyveua o6jerra na grcrpr6yrraHh cucreM enefiprqHe erepnrje je uecro pa3rpaHlveba
oAroBopHocl4 Hag o6jerruma rsuely E,[C n KophcHhKa chcreMa. Enexrpoeueprercxr o6jerrr Ao Mecra
nphKrbyqeba cy BnacH,lr.urBo E[C, a o6jerru xoju ce uanaoe h3a Mecra npuKrbyr{ega cy BnacHHr,lJTBo

xopucHr{Ka chcreMa. Ha Mecry nprKrbyqe}ba ce o6aarba hcnopyKa enefiphqHe eneprnje.

MepHo Mecro je ravxa y xojoj ce noaeayje onpeMa 3a Mepelbe hcnopyqeHe efleKTpr4qHe exepruje.
npnKrbyqar,je cryn ao4oaa, onpeMe h ypelaja xojrnaa ce uxcranaquja o6jerra xpajuer rynqa $rsrvxr
noaesyje ca gncrpr6yrraHrM chcreMoM eneKrprqHe eueprrje, oA Mecra pa3rpaHhqelba oAroBopHocrh
3a npegary eHeprujy 4o naj6nnxe raqKe Ha c[creMy y xojoj je nprKrbyqelbe rexHuqKr4, eHeprercxr4 14

npaeHo uoryhe, yxruyvyjyhn r uepxr ypelaj.

l4xeecrrrop npxrrbyqra ca opMaHoM MepHor uecra je Enerrpogucrpr6yquja Cp6rje g.o.o.
6eorpaA, Orpaxax Enerrpo4ncrpn6yquja Pyua, y cKnaAy ca qnaHoM 141. 3axoxa o eHeprerxqn
(Cn. rnacxrr PC" 6p. 145114).

nocrojefie crat€
Cua64eeare en. eHeprujoM nocrojefiux o6jexara Ha npeAMerHoM nogpyvuiy ie peaarsoaaxo us
fC fi0/20 kV "Crapa na3oBa" onpeMlbeHe ca ABa eHeprercxa rpancSopMaropa csaKu cHare
31,5 MVA npe(o 20KV u:aoga "hxa".
Eygyhe crase
3a norpe6e h3rpaA$e eBeHryanHhx Eygyhhx o6jexara y nnaHy o6yxeara Moryhe je ca nocrojeher 20 kV
ugeoA " ly'xa ", o6e36eAurt4 go 2 MW jegtoBpeMeHe Ma(c ManHe cHare.
Hanajarue 6ypyhrx TC 2OlO,4 kV Moxe ce pe.rnl4soBarh nonaralbeM 20kV eoga (na4seuxor unn
no4serr,rxor) og xaj6nrxe Ta.{Ke 20 kV AaneKoBoAa Ao eBeHryanHe xoae TC 2010,4 kV y npeguerxoj
30H 14.

[a 6u ce oMoryhr4na ]13rpaAba Hoet4x 20 kV BoAoBa norpe6xo je y 6y,qyhilr,i h nocrojehHM yn[qaMa,
o6ee6eArrr Kopt4Aop uJr4plHe 1,5 M 3a npona3 BncoKoHanoHcKe Mpexe, npn qeMy ce He cMe Ao3sonurl4
ga ra6ar 6y4e racnoA KonoBo3a, ceM Ha MecruMa y1purarba. 3a xanajarue $ygyhnx o6jeKara
HeonxoAHa je u3rpaArba xoerax TC 2010,4 KV , vr.je 6ra noxaqrje 6rne uro 6nrxe rexrulry norpotLl$e.

lnerrpoAxcrpr6yq$F cponie A.o.o. EeorpaA

1070 EeorpaA - HoBH E€orPaA
iynesap yMerHocr[ 6p. 12

nn6:100001378
MarHqHu 6poj: 07005466
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3a npnrrsyvere ene6rpaHe (nocrpojerua xa 6uorac) Ha ACEEje norpe6xo Ha napqenh 6p.292612

K.o. AoBh kapnosqr, y cKnaAy ca cKnloM y npunory 6p. 1, o6e36eAhrh npocrop Mr'tH!4ManHhx A!4MeH3!4ja

7 m x 7,5 m 3a h3rpaAlby eneKrpoeHeprercxnx o6jerara HanoHcKor HfiBoa Ao 20 kV. HeonxogHo je oA

jaBHe noBpu1t4He Ao HaBeAeHor eneKTpoeHeprercKor o6jefia v3rpaAttrv np{4crynHr nyr xojrr,rr he 6rrr
o6ee6elex HecMeraH nphcryn os;tauhexht,! naq4qa Euclpv6yrepa. HenocpeAHo nopeA HaBeAeHor

o6jerra norpe6xo.je o6ea6egrrh npocrop 3a nocraBjbalbe atrexcror cry6a MhH[ManHI4x iqhruexsrja 3 m

x 3 m, euqaHe Ao 25m. Bnacxurx HaBeAeHnx eflefipoeHeprercKt4x t4 Apyrr4x o6jeKara, no 3aBpuJerKy

u3rpaA$e, je EAC. HaBeAeH!4 eneKrpoeHeprercKH o6jeKar je yjegxo tt Mecro npfiKtbyqeba eflefipaHe Ha

ACEE.
PaA,a no"es1aaa]ba HaBeAeHor eneKrpoeHeprercror o6jerra ca nocrojehIM ACEE norpe6xo je
peanr3oBarh yroBop o r43rpaABh HeAocrajyhe raxc$pacrpyrrype 6p. 88.1.0.0-A .07 .17-15339411-2020 oA

bA.OO.ZOZO. rograHe xojnr,l1 je geQraxracaHa h3rpaAba HoBor 20 kV AanexoaoAa, y Ayxt4Ht4 og npr6nrxxo
g00 m, og nocrojeher qenheHo-peurerxacror cry6a (xa 20 kV uaaoAy ,,[4HA" us TC 110120 kV ,,Crapa
na3oBa'), Ha yAaJbeHocrrl oA 30 m oA nocrojehe fC 2010,4 kV ,,Pynoa Canau:", Ao napqene 292611 x.o.

Hoeu Kaprogllh 14 u3rpaArba Hoee CTC 2010,4 kV,,AnhKBaHryM Arpo" rcnpeg napqene 292611 K.o. HoBtA

Kapnoaqr. [1orpe6Ho je npeABhAer[ Tpacy 3a nocraBrbabe 20 kV no4serianrx 14 HaA3eMHHx soAoBa, oA

nocrojeher qent4'.tHopeurerKcaror cry6a (xa 20 kV t43BoAy ,,[4HA" w TC 110120 kV ,Crapa ['lasoaa") xa
yAarb;Hocrl4 oA 30 m o4 nocrojehe TC 2010,4 kV ,,Pynoa Canau" (ra 800m oA napqene 292611 K.o. Hoau

Kapnoaqra) Ao napqefle 292611 K.o. Hoan Kapnoaqr.

O4 xoae CTC 2010,4 kV ,,Anraxaarryrril Arpo" rcnpeA napqene 292611 x.o. Hoer Kapnoequ Ao HoBor

eneKrpoeHeprercxor o6jerra Ha napqenh 292612 x.o. Hoeu Kapnoaq[ npeAB!4Aer!4 Tpacy 3a

nocraBrbabe 20 kV nogser',rxrax BoAoBa, y cKnaAy ca cKrlLloM y np[nory 6p 1.

3a o6jerre y o6yxBary nnaHa, Ko.il4 ce nprxrbyqyjy xa ACEE h Kojh cy y HaAnexHocrtl CrpaH(e, uJro

yrruyvyje o6jeKre 3a cMeuJraj reHeparopa, eHeprercKor rpaHcQopMaropa 3a npr4flaronelbe HanoHa Ha

Mecry npr4Krbyqelba, r4TA, HeonxoAHo je Aa ce o6paT[Te hHBecrhropy Tt4x oojexaTa.

Ycnogu saujTr4le oA uHAI4peKIHor HanoHa AoAIpa, npeonT€Pefieba u np€HanoHa: TT cucreut
3aurhre unI TH-l-l-C ct4creM 3aulrhre.

OcHoBHr,r roolrqKx noAat+a o Axsrpx6)fruBHoM cucreMy Ha Mecry npuKrb) {etta
3a enruuxncarse npona3Hor 3eMrbocnoja npltuetyje ce:

- jegxononxr 3eMtbocnojHt4 npeK!,14aq ca 6p3t4HoM AenoBaba MaBoM oA 0,2 s,

- 3eMJbocnojHa 3aurvra Ha r43BoAHoM npeKnAaqy ca BpeMeHoM Tpaja$a Ao 0,5 s,

- Ha r3BoAhMa 20 kv y TC 110120 kv/kv ce npr,rnaeruyje ayroMarcKo noHoBHo yKrbyqelbe (Ann ca

ABa noKyuJaja. Y npeou noKyulajy ce Bprllh 6p3o Any ca 6e3HanoHcKoM nay3oM (rpajaue) og 0,3
sec. AKo je KBap Aarbe npncyraH, Bpr.jJt4 ce 4pyrr,r noxyLuaj yKjbyqerba nocne 6esxanoHcKe nay3e
(rpajal.6e) 4o 3 min (cnopo AnD. Yxonnxo je r uagarue np!4cfraH KBap, 3au,14ra r43Bpr.lJaBa

rpajxo rcrruyseH,e 20 kV r43BoAa, HaKoH '{era ce npucryna noKanh3aqujh KBapa !i }beroBoM

oTKfla16a$y.

Yxonrro crpaHKa paAoM cBojt4x ypeDaja npoy3poKyje h3o6nuqerbe c[Hycor4Ae HanoHa h crpyje,
Enerrpogrcrpr6yqhja Cp6hje A.o.o. 6eorpaA, Orparax Enexrpo4rcrpu6yqrja Pyua he crpaxqu
o6ycraBhrr4 [cnopyKy eneKrpr4,]He exeprrje cBe AoK ce He orKnoHe y3poqu cMerrbh.

ycroBu sa napaneJrHo Bolrerbe x yKpurab€

. Ha npeAuerHoM noApyqrjy nnaHnpa ce u3rpafllba xoeor 20 kV ganexoeoga oA nocrojeher
qenhqHo-peuerracror cry6a (xog crperarua 3a ,,PynoB Canau") Ao napqene 292611 x.o. Hoau
Kapnoaqr u u cry6aa rpaHcQopMaropacKa craHrqa ca eHeprercn4M TpaHcQopMaroponrt 160xVA.

. Tpe6a BoAHTh pariyHa o roMe Aa je curypHocHa yAarbeHocr HaI3eMHrx BoAoBa HanoHa 20 kV oA
Henp!4crynaqHhx AeroBa o6jeKara (xnp. xpoa) 3 M, a curypHocHa yAarbeHocr oA nphcrynaL{Hr4x

AenoBa o6jeKra (xnp. 6anxox) 4 u. Xopr,rsoxranxo pacrojarue HBuqe Konoao3a Ao cry6a
AErneKoBoAa rpe6a Aa je narxuuanno l0 rrl (usyserxo Ao3BorbeHo je 5 M). flpn uarpagrur
cao6pafiajHuqe, aKo ce nnaHr4pa xuaenaqraja repeHa rpe6a BoAr4Th pat{yHa Aa ce 3a4pxx
cr4rypHocHa BHct,lHa npoBoAHhKa AareKoBoAa oA MHH. 7 u usnag KonoBo3a.

. Huje Ao3BorbeHo napanenHo Boberbe eHeprercKr4x Ka6noBa vicnoA vnv H3HaA BoAoBoAHe,
KaHan143aqhoHe, racoBoAHe Hnh rereKoMyHrKaquoHe uHcranaqhje.

. Pagraax rat'refiy exepretcxor xa6na fi racoBoAa npr4 yKpuraFby 14 xopu3oHTanHh pa3MaK npr
napanenHoM aoferuy, rpe6a 4a je MrHr4ManHo 0,5 M.

Crpaxa 2 og 3



C nou:rogarseu,
fa,L*t0 Ahpefiop orpAHKA

5or4an 9 v,

Aocraaxrx:

1. Hacnosy AR;

2. Araperropy EA PYua (88 0 0 0);

3. Cerropa sa nnaHupabe r xHBecrrqnje HoBt,l CaA (01 2 1 0 );

4. Cnyx6x 3a eHeprel'tKy (01 2 1 0 );

5. Cnyxo}t 3a eHeprernxy E! Pyr"ra (88 1 1 0 );

6. n[caPH!aqta.

fipra yr<pu.rrany, xopr3oHTarHn pa3MaK eHepreTcKor Ka6na oA BoAoBoAHe nncranaqrje rpe6a

4a riuocr xajuarse 0.4 M 3a xa6noge Ao HanoHCKor HrBoa 20 Kv'

fioaro,""*o je napanenHo aoferoe eHeprercKt4x xa6noaa HanoHa Ao 20 KV tA

TeneKoMyHr,i Kaql4oHli4x Ka6noBa Ha n,,lefyco6uot4 pacrojaFby oA HajMaFbe 0,5 M'

vxolr,rxo rope HaBeAeHh pa3Maqr He Mory Aa ce nocT[rHy Ha nojeAuHt4M AeoH[qaMa rpace, Ha

Tr4M Mecrr4Ma eHeprercKt4 xa6n ce npoBraqh Kpo3 3auJTt4THy qeB.

l-lpra rsrpa4rou cao6pahajxraqe nouToBarh 3axreBe Kojh ce oAHoce Ha xa6noecxr BoA ucnoA

6eroncx'e ra acQanrxe noepiur,rxe, ri. ua mecrutua yKpuJTaFba ca Cao6pahajnutqou norpe6xO .ie

Ka6floBcKH BoA 3aqeBnrr oAroBapajyhoM 6eroHcKoM rnr nnacrl4tlHoM qeBh'

CAe eeenryalHe UJTeTe Ha Halx!4M efleKTpOeHepreTCKhM O6jeKTUMa, nphnuKoM r43Bobeba OB[4X

paAoBa, cHoc!4he hHBecThrop oAHocHo H3BobaLi paAoBa.

I-pailearaxcxe paAoBe y HenocpeAHoj 6nt4shHn efleKrpoeHeprercKt4x O6jeKaTa Bpuj!4rt4 pyt{Ho, 6e3

ynorpe6e titexaxraaqrje r y3 npeAy314Matse cBnx norpe6xrx Mepa 3aur[re'
ilajraCnrale ocaM AaHa npe noqerKa 6hnq xareux paAOBa y $nnznan enefipoeHepreTcKt4x

ooieKara HBecrulrop je y o6aaesxr Aa ce y nrcaHoj QopMl4 o6parn Cnyx6h ercnnoaraqrje

Eriu*rpoAr"rprOyqr,r.la 
-Cp'6r1e 

A.o.o. EeorpaA, Orparax Enerrpogncrpu6yquja Pynaa y PyMta, y

KoMe Fle HaBecr|ll AaryM u BpeMe noqerKa paaoBa' oAroBopHo n'iqe 3a useo[erse paAoBa n

xoxrarr rene$on.
o6aeesyje ce [HBecTr4rop Aa yKonhKo npt4nnKoM tl3BoRelba paAoBa Har4ie Ha noA3eMHe

o**rpo6uupr"rcKe o6jefie, oAMax o6aBecrtr Cnyx6y excnnoaraquje Enerrpogracrpu6yqrja

C p6r,rjb .q. o. o. Eeorpa4, Orpan ax EneKrpoAt4crpt'l6yt lt'lja PyM a y PyM t4'

V' cny,ra;y norpe6e 3a u3MeuJrarbeM eneKrpoeHepreTcKl4x o6jeKara Mopajy Ce o6e36eAhTh

anTepHaTuBHe rpace r,r raxQpacrpyrrypun Kop!4AOpr4 y3 npeTxoAHy carnacHocr

in"*rponr"rpr6yrlrja Cp6hje A.o.o. Eeorparq, Orpaxax Enerrpogncrpr'r6yqrja Pyua Tpou:xoee

nocTaBrbalba eneKrpoeHepreTcKor o6,ieKra Ha Apyry noxaqrjy, Kao n rpotxKoBe rpaAlse, y cKnagy

ca ,an.217.3axoHa o eHeprerrqr (,Cn.rnacxnx PC" 6p. 1,45114), cHoct'1 nHBecr,lrop o6jeKra 360r

vurje rsrpaAue ce Bpull4 tl3Meurahe.

oeH ycnoeu grMajy BaxHocT '12 MeceqH !1 Mory ce Kopt,lcrhrt4 t{ xcKrbyHxBo y cBpxy:

lr3oaae vp6aHr"rn.,roi n poji*.a yi6axracruvro-apxrrexroHcllpa3P_a49 aa napqeny 6p.

i{z€Eiii.o. noeh KAi,rioeq}i,'HoBt4 KApnoBqh nyr HoBH KAPnoBqh - crAPA
r]A3oBA3ah3rpa4rby6r,loracH€gneKTpaHe600Kw,xyApyrecBpxeceHeMoryxop]lcT1,lTl,t.

ogrYcloeHl4cyAoBo.rbHh3ah3paAyTexH[qKegorynltenraqr.je,Y4arueunocrynKyjenorpe6xogace

"ip"r* "op-, 
' 
Ln"*tpogr"rproyil,la Cp6rje g o o EeorpaA paAr4 hcxoAoBa$a Ycnoea ea

npojerroaarue u nphKJbyLtebe, *i oc*oiy xojux ce Moxe nprcrynhrA tfipaA[ TexHhqKe Aoryrueuraqrje sa

npeiretry eneKrpaHy (nocrpojerse xa 6norac)'

l'lP]4flOF: Havrar npraxrsyveH,a enefipaHe xa !CEE;

cTpyK.Macr.t4Hx(.eneKrp. H paqyHap.

Crpana 3 og 3
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w JaaHo xoMyEarHo npeAFete

BOAOBOA 14 KAHMlt3Al_lhJA
t4HTrl,tJA Jn, }.| HTrl,lJA

.6' BojsoAe Crene 48
22320, nqb[j"
Peny6nrxa Cp6rja
nhE: 101437361
MarhqHr 6poj: 08584885

( real$ax: .381 22 560 842

,i TeKyhx paqyHra:

105-860s6-7s
160-283325-12
325-950060001852847

lIJr,r$pa 4eaarnocrh: 3600, 3700

I vik@indjija,i3 ; www.vodovodindjija.co.rs

29
,,GREEN ENERGY - ZETENA

ENERGUA" A.o.o.
Kpa.ba nerpa I 6p. 75 roK. 4 yra3 q

22320 n{luiatutsr-ry'r"u,,-rr
F.;:;; i.I^"" ac

Ha ocHoBy,uaHa 14. oAnyxe o onuJrxHcKoj ynpa8x onuJrxHe l4l\uja l,,cn- nxcr onrxuHe cpeMa" 6poj ?5logl, u
qnaHoM 54. h 55. 3axoHa o nnaHhpalby A A3rpaA.tA (cn.rnacuux pc" 6poj 72/o9,BL/o9 n za/l\, r en. 12 oMyxe o
jaeHom so4oeo4y Kao H q.naHa 22 o jaBHoj xaranreaqrj[ CO l,filr,rja (Cnyx6exr rnacxrx Onurrua CpeMa 6/2011),
re Bauer saxreea 6poj: 5Q oA Aaxa 22.or.2ozL. roAhHe, Haru 6pojt 32so2-2612021 oA AaHa 24,03,2021.. roguxe,
JKn,,EoAoBoA r.,r xaHanr3aqhja t4a\nja Jll" rcga1e]'

TEXH14qKE YC/IOBE

1. BOAOCHAs.OEBAI-bE:

Ha HaseAeHoj noxaqrajra xe nocrojl r:rpalexa ynHqHa BoAoBoAHa Mpexa

C o6arapom 4a HaBeAeHa noxaqhja He npxnaAa 3oHl4 caH]irapHe 3auJTHTe x3sopr4uJTa, JKn ,,BoAoBoA h (aHa^h3aq]rja
Vttlluia )lt" 4aje carnacxocr 3a npr4BpeMeHh, anrepHarlBHx Havrx eo4ocna64eBaba - 6yLueue nlnrxor 6yuapa
Ay6r,rxe Ao 30 m. JKn ,,BoAoBoA x xaHanraaqrja vllbrlja )n" He oAroBapa 3a xaarxrer BoAe 4o6rjene Ha nperxoAHo
noMeHyTh Haq14H.

2, KAHA,N]43AUhJA:

Ha HaBeAeHoj noxaqr,rjr,r xe nocrojn narpalex c[creM 3a ogeolerte ornaAH]tx BoAa

Qyuxqrjr go x3rpaAlbe ynhqHe npexe Qexanre xaxanu:aqrje ua npe4rvrerxoj noxaqrjr.

3a rexxrv xy cnyx6y

0
ovLl

S!evr ,
paroruy6 , A!4nn. eKoH

npeAy3ehy ,,GREEN ENERGY - ZELENA ENERGUA" A,o.o., As VlHJrAje, yrHqa Kparba ne?pa I 6p. 76 roK, 4 y1a3 q, 3a
norpe6e napa,qe Yp6aurcrravxor npojexra.
H3rpaAlba o6ieKra - 6noracxa ereKrpaHa cHare 600 kw, ie npegaulexa ua x.n,292612 K.o. HoBr KaproBqh.

BIacHht(, oAHocHo KoptlcHhx je Ayxan Aa h3rpaAx EoAoHenponycHy cenrhqxy jarny sareopexor rllna y cxraAy ca
aaxehraa nponl4chMa, craHAapAhMa h rexHrqKrM HopMarxBHMa npon}1caHhM 3a ry Bpcry o6jexra xoja he 6rrr y

.?











Peny6nura Cpluja
MI4HI4CTAPCTBO YHYTPAIIIIiI4X IIOCJIOBA
Cexrop 3a BaHpeAHe curyaur.rje
OAereme 3a BaHpeAHe craryaqnje y Cpenrcroj Murponuqz
OAcer 3a rrpeBeHTrrBHy 3arxrr4Ty
09.29 Bpoj 217- 4I79l2I
nana 3 0.03 .2021. roar4He
CPEMCKA MI4TPOB14I]A

GREEN ENERGY - ZELENA
Wn\uja, yn. Kparba llerpa I 6p.

ENERGIJA DOO
76 ,rorc. 4 yla: I-{

OEABEIIITEIbE

IIPEAMET: 3axren 3a I43AaBar6e ycnoBa sa norpe6e r,r3paAe Vp6aHucruurcor npojerra urajz
je npe4laer pa3paAe I{3rpaAI6a 6raoracrre ener{rpaHe 600 kW Ha Kar. rrapu. 2926121c.o. Hosu
Kapronqz.

Pasnrarpajyhz Baru 3axreB oa22.03.2021. ro4r.rHe, 3a r{3AaBarbe ycnoBa 3a fiorpe6e uspage
Yplauucruur<or npojerra vujn je npe4naer pa3paAe n3rpa1tua 6uoracire eneKTpaHe 600 kW
Ha Kar. napq. 292612 K.o. Hosu Kap:ronqu, :a norpe6e r4HBecraropa ,,Green energy - zelena
energija" A.O.O. LIu\uja, yn. Kpa,isa lierpa I6p.76 nox. 4 yna3 if, o6aseurraeano Bac 4a:

- 3axos o 3arrrrrrrr4 oA nox(apa ("Cr. r:racHr.rx PC", 6p. 111109,20115 u B7lI8), y Aeny
"3aurrplra oA [oxapa y [naHcKr4M AoK]"a4eHTr,rMa", y rrJrany 29. npegnubu laje upe rr3paAe
rrJraHcKrtx AoKyMeHara Hocr,rnarl [ocJra r:aLmpa4r4 rrJraHcKor AoKyMeHTa AyxaH ganpu5anu
MLIIIrJbeIbe MLrnrzcrapcrna, xoje caApxrr ycnoBe 3arrrrr4Te oA rroxapa u er<culosraja xoje je
norpe6rio [peABr{Aerr.r npeAMerHr4M rrJraH cKrr M AoKyM eHTr.{Ma.

- 3arcori o rnaHllparby I{ Li3rpaArra ("C"n. rJracFrHK PC", 6p. 7212009,8112009 - rrcrr., 6412010 -
ornyKa yc,241201r, r2rl20r2, 4212013 - oAnyKa yC, 5012013 - o4nyxa YC, 98/2013 -
ornyKa yc, 132/2014, 14512014,831r8,3112019,3712019 - Ap. 3aKoH u 912020), y Aeny
flpoctopHo u yp6auucrl{rrKo nnaHr.rpame, qJraHoM 11 4eSanu[re rrJrancKe AoKyMeHTe Kao:
flpocropne [JraHoBe (llpocropHl4 rJ]aH PC, PeruoHanHr4 rrpocropurr rrnaH, flpocropHLr ilIra:n
jeArasraqe JIoKaJIHe caMoynpaBe H llpocropHra rrJraH no4pyuja uoce6ne uaueHe) LI

Yp6anucruqKe [raHone (feuepa-uyu yp6awucrr4rrKr{ rrJraH, flnari reHepanHe perynaqraje u
lllan AeraJbHe peryraqNje), o4nocHo qJraHoM 13 4e$uHuure Yp6aru4crr4qKr4 npojexar xao
yp6auucruqKo-TexnllqKlz AoKyMeHr 3a cuponofeme rnaHcKrrx AoKyMeHara rojra ce u:pafyje
HaKoH ycnaj arra rrJraHcKr4x AoKyMeuara.

Ha ourony HaBeAeHor rlpou3lrna3kr Aa 3a rllipa1y Vp6anucrrz.rxor npojerra (rojz He
crlaAa y rIJIaHcKe AoKyMeHTe) ulrcre y o6aee:u ra npu6anrare Mr4rrrJberbe oBor
MuuucrapcrBa y norneAy ycnoBa 3arrrrr.rre oA noxapa u excnlosuja.

HI4K O.{EJbEIbA
nurc romaqaie
eari lleiuh<^2V
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