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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове
и заштиту животне средине
ROP-IND-19910-LOCА-16/2020
Број: 353-229/2021-IV-02
Датум: 01.10.2021. година
ИНЂИЈА
Цара Душана број 1, телефон 022/561-322
Е.П.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, поступајући по захтеву у поступку за издавање
локацијских услова за к.п. број 7949 КО Инђија, који je овом Одељењу поднeлo „Toyo Tire Serbia “ ДОО Нови Београд, Булевар Милутина Миланковића 11 Г, које
заступа Бранка Гаћеша из Новог Београда, на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 115/20), члана
18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17 и 31/20), и по овлашћењу датом Решењем број 02-41/2018-IV-02 од
13.03.2018. године, издаје:

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
за изградњу производног комплекса „TOYO TIRE“ – 1. фаза

Мењају се Локацијски услови број ROP-IND-19910-LOC-1/2020 од 01.09.2020. године, за изградњу производног комплекса „TOYO TIRE“ – 1. фаза, услед захтева
„Toyo Tire Serbia“ ДОО Нови Београд, Булевар Милутина Миланковића 11 Г, за измену локацијских услова, тако да сада гласе:
У делу „За изградњу на предметној локацији примењује се“, мења се трећа алинеја, и сада гласи:
Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949
КО Инђија у Србији, који је урађен од стране „North Engineering“ ДОО из Суботице, број ЕН-1658/УП/2 од марта 2021. године, потврђен од стране Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, број Потврде 140-35-8/2021-01 од 09.03.2021. године.
У трећем ставу, мења/брише се део иза речи „Идејно решење“ и сада гласи „број 0333-ИДР од августа 2021. године, урађено од „Ludan Engineering“ ДОО из Београда,
главни пројектант је дипл.инж.техн. Добросав Дакуловић, број лиценце ИКС 371 Е188 06“.

Иза тачке 1, додаје се тачка 2. која гласи

2.

број катастарске парцеле и назив катастарске општине преко које прелазе прикључци инфраструктуре

к.п. 5948/3, 5979/8 и 6010/12 КО Инђија

Тачке 2-5, постају тачке 3-6.

Тачка 4. мења се и гласи:

4.

зграда

намена објекта – класа и категорија објекта

објекат 2

производни објекат

индустријска зграда - 125 102 - В

објекат 3

специјализовано складиште

затворено складиште - 125 222 - В

објекат 4

административна зграда

пословна зграда (преко 400 m2) - 122 012 - В

објекат 9

портирница

објекат 9

портирница

објекат 11

пумпна станица и резервоари за спринклер, хидрантску и резервоар - 125 211 - Г
техничку воду

објекат 12

надстрешница за бицикле

објекат 22

објекат за опасан отпад

затворено (специјализовано) складиште – 125 221 - Б

Тачка 5. мења се и гласи:

Бруто површина зграде за чије грађење се издају ови локацијски услови

5.

објекат

намена објекта

површина приземља

површина других етажа

БРГП

објекат 2 производни објекат

61.273,83 m2

1.472,65 m2

62.746,48 m2

објекат 3 специјализовано складиште - складиште гума

22.173,43 m2

2.080,24 m2

24.253,67 m2

3.671,95 m2

3.671,95 m2

79,26 m2

79,26 m2

објекат 11 пумпна станица и резервоари за спринклер, хидрантску и техничку воду

662,33 m2

662,33 m2

објекат 12 надстрешница за бицикле

217,00 m2

217,00 m2

објекат 22 објекат за опасан отпад

450,00 m2

450,00 m2

објекат 4 административна зграда

објекат 9 портирница

Укупна површина приземља објеката 1. фазе

Укупна бруто развијена површина објеката

88.527,80 m2
92.080,69 m2

Тачка 6. мења се и гласе:

6.

Према планираном стању, за грађење/извођење радова, односно за реализацију планираних радова, одређују се следећи локацијски услови - подаци о
правилима уређења и грађења за зону или целину у којој се налази предметна парцела, прибављени из планског документа:

Урбанистички показатељи дати планским документом

индекс заузетости парцеле (под објектима и манипулативним и паркинг површинама):
максимално дозвољено 70%;

дозвољена спратност објекта је П+5+Пк

Урбанистички показатељи након планиране изградње

27,07 %
у складу са потврђеним Урбанистичким пројектом

планирана спратност П (приземље) са мезанином

(приземље + пет етажа + поткровље)

Правила уређења – Зона рада и Правила грађења, остају непромењена.
Тачка 7. мења се и гласи:
7 . Поступак процене утицаја на животну средину:

у вези са изградњом или извођењем радова у складу са овим локацијским условима, ПОТРЕБНО ЈЕ покренути поступак прибављања сагласности на студију процене
утицаја на животну средину, односно одлуке да није потребна израда те студије.
Тачка 6, постаје тачка 8.
Тачка 6.21. постаје тачка 8.21. и сада гласи:

8.21.

Обавештење број 88.1.1.0.-Д-07.17.-209488-21 од 28.09.2021. године и Услови за пројектовање и прикључење грађевинске парцеле, односно објекта,
на електроенергетску инфраструктуру, дати од Електропривреде Србија, ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕДБ Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.- 223772-20 од
18.08.2020. год.

Тачка 6.22. постаје тачка 8.22. и сада гласи:

8.22.

Водни услови дати од ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, број II-1036/3-21 од 29.09.2021. г.

Тачка 6.23. постаје тачка 8.23. и сада гласи:

8.23.

Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом, дати од МУП, Сектор за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, 09.29 Број 217-14065/21 од 23.09.2021. године.

Тачка 6.24. постаје тачка 8.24. и сада гласи:

8.24.

Услови у погледу мера заштите од пожара дати од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек
за превентивну заштиту, 09.29 Број 217-14064/21 од 23.09.2021. године.

Део „Могуће и обавезујуће фазе у реализацији пројекта: предвиђа се фазна изградња“ мења/брише се и гласи:
Фазе у реализацији пројекта: предвиђа се фазна изградња.
У складу са приложеним Идејним решењем број 0333-ИДР од августа 2021. године, урађено од „Ludan Engineering“ ДОО из Београда, главни пројектант је дипл.инж.техн.
Добросав Дакуловић, број лиценце ИКС 371 Е188 06, планира се фазна изградња производног комплекса:
део 1. фазе изградње производног комплекса, који су предмет ових локацијских услова, и за које је достављено Идејно решење, обухвата следеће објекте:
објекат 2 - производни део; објекат 3 - специјализовано складиште; објекат 4 - административни део; објекат 9 - портирница; објекат 11 - пумпна станица за
техничку воду, спринклер и хидрантску мрежу; објекат 12 - надстрешница за бицикле; објекат 22 - објекат за опасан отпад.
део 1. фазе изградње обухвата и следеће објекте: објекат 13 - плато за азотну подстаницу; објекат 14 – плато за комунални отпад; објекат 15 - надстрешница
(за пушаче 1); објекат 16 - надстрешница (за пушаче 2); објекат 17 - надстрешница (за пушаче 3); објекат 19 - разводно електро постројење, објекат 20 рекламни тотем (1); објекат 21 - рекламни тотем (2); објекат 26 - пречистач отпадних вода; објекат 28 - плато за дизел агрегат и техничке гасове; објекат 29 –
платои за димњаке; који нису предмет ових локацијских услова.
2. фаза изградње производног комплекса, обухвата следеће објекте: објекат 1А - пријем сировина, објекат 1Б - ваљара, објекат 23 - објекат за складиштење
технолошког уља, објекат 24 - плато за смештај технолошких силоса за сировине и интерне саобраћајнице, који нису предмет ових локацијских услова.

Тачка 7. постаје тачка 9, тачкe 9. и 10. постају тачке 10. и 11.

У делу, поднаслов „Саставни д ео локац ијских услова су“, тачке 1. – 4. и тачке 25. – 28. мењају се и гласе:

1.
2.
3.
4.

Идејно решење прилож ено уз захтев, број 0333-ИДР од августа 2021. године, урађено од „Ludan Engineering“ ДОО из Београда. Главни пројектант је дипл.инж .техн.
Добросав Дакуловић, број лиценце ИКС 371 Е188 06.Закључак Владе Републике Србије, 05 број: 351-1399/2020 од 20.02.2020. године;
Потврда Урбанистичког пројекта, од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту ж ивотне средине Нови Сад, број 140-35-8/2021-01 од 09.03.2021.
године;
Копија плана издата од РГЗ СКН Инђија, број 952-04-086-18818/2021 од 13.09.2021. године;
Уверење издато од Одељења за катастар водова Нови Сад, број 956-302-20438/2021 од 13.09.2021. године

.

25.
26.
27.
28.

Обавештење број 88.1.1.0.-Д-07.17.-209488-21 од 28.09.2021. године и Услови за пројектовање и прикључење грађевинске парцеле, односно објекта, на
електроенергетску инфраструктуру, дати од Електропривреде Србија, ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕДБ Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.-223772-20 од 18.08.2020. год.
Водни услови дати од ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, број II-1036/3-21 од 29.09.2021. г.
Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пож ара и експлозија са овереним ситуационим планом, дати од МУП, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, 09.29 Број 217-14065/21 од 23.09.2021. године.
Услови у погледу мера заштите од пож ара дати од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну
заштиту, 09.29 Број 217-14064/21 од 23.09.2021. године.

У свему осталом Локацијски услови број ROP-IND-19910-LOC-1/2020 од 01.09.2020. година, издати од Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине, Општинске управе општине Инђија, остају непромењени.
Упутство о правном средству: На Локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу, у року од три дана од дана достављања локацијских
услова.
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TEXH14T{KE YCflOBE
3a nprKrbyqeFbe Ha racHy Mpe)Ky npou3BogHor KoMnneKca ,,TOYO TIRE" Ha K.n.
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noniler[fleHcKa racHa Mpexa npilTr4cKa 1-3bar v3 xoje ce npilpoAHr4M racoM
cna6geaajy nocrojehr norpor.rraqr nphpoAHor rilca y oeoj pagHoj 3oHr4.

3a cna6geBaFbe nphpogHr4M racoM KoMnneKca ,,TOYO TIRE, SERBIA", d.o.o. Mopa
ce r43rpa4rTr4 HoB racoBo4 o4roeapajyher ranaLlilTera. Y ry cepxy ce nnaHrpa
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ryp6r4HcKr4M MepaqeM nporoKa

C nouroearbeM,

k

i/,F
llr
r:c
,\.
c
5

TexHil.{xr4 pyKoBoAhnaLl

:

0(1ЕРАТОР

БУ

С6IСТЕР~l1

ЈА~'

у• -,''~~г?.;~,г ~
F~;
;~,°~,_г~;•° э ~л.~.~ ~.о~'•i~ ~ z23 ~~2/2 -2ог~
._~;л..

пР-eHr-о1.в0r02

88.1.1.0.-Д.07.17.-223772/2-2020
2 -08- 2020 20_.год.

Б ЕогРдп. 1дсд{°NнaBn у~Э
„ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд

Огранак Електродисrрибуција Рума

Рума , индустријска 2А, 22400 Рума, тел.: О2ц479-б66~акс: 022/47i-581

ЦЕОП: ROP-IND-19910-LOC-1/2020
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Одлучујуfiи о захтеву надлежног органа од 10.08.2020. године, поднетог у име ТОУО T1RE
SEABIA D.O.O., нОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МИЛУТИNА МИЛАНКОВИЋА бр. 111" на основу
члана 140. Закона о енергетици („Сл, гласникј РС° бр. 145114), 8 и 86 Закона о планирању и
изградњи (.Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и
145/14), издају се
УСЛОВИ ЗА ПFOJEKTOBAFbE И ПРИКlbYЧEFbE
објекта: ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС "ТОУО T11RE" - 1.ФА3А, класе 122012, 125102, 125103;
125222, 221420, 222100, ИНЋИЈА парцела број 7949, К.О. ИНЋИЈА.
Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексry: ОДС)
одреF}ује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и
начин мерења електричне енергије, рок принључења и трошкове прикључења.
Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС.
На основу увида у идејно решење бр. EN-1660 од 08.2020, копију плана за катастарску
парцелу и иэвод из катастра водова, издајц се ови услови ..
1. Услови које треба да задовољи објекат да бн се могао изградити прикључак
Напон на који се прикључује објекат: 20 kV
;
Макс 4мална снага: 15000 kW
Фактор снаге: изнад 0,95
Опис nростора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикл учка објекта:
Стра н~ ка је обавезна да предвиди простор изгрању грађевинског објекта ПРП 20кV "ТОУО
T1RE" за смештај 20 kV постројења и остале опреме, минималних дименэија 10 т 18 т, висине
минимално 3,4т (унутрашње мере).
Неопходно је од јавне површине до ПРП изградити присryпни пут коЈим Fie бити обеэбеТјен
несметан приступ овлашћеним лицима Дистрибутера, водеТiи рачуна 0 мОryhности проласка
воэи а са мвханичком руком, као и ватругасних возила у слкладу са важеfiом регулативом.
~
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптереfiења и пренагtона: У објекту
је потре6но обезбедити эаштиту од напона кОрака и додира и эаштиту од електричног удара
у скл~аду са важећим прописима и стандардима. Комплетну унутрашњу инсталацију иэвести
са посебним заштитним (ПЕ) проводником, који треба повезати на главно изједначавање
потенцијала (према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације
нискОг напона, Службени лист СФРЈ 53188 и SRi'S f ЕС 60364-4-41). Као ваштитни уређај
прим~нити заштитни уређај прекомерне струје (осигураче), који морају vбеэбедити
искљ чење напајања у случају квара за мањеl од 0.4 секунде. Ако то није могуf,е обевбедиrи
(пре~а тачки 5.1.3.4. SRPS 1ЕС 60364-4-41), мора се применити эаштита пом0і,у заштитног
уређаја диференцијалне струје (заштитна струјна склопка).
i

I~

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза
прнкључка: Изградити
будуt,у/е ТС одговарајуће инсталисане снаге у предметном
комплексу. Трафостанице треба да поседује 20 kV разводно постројење са одговарајуhим заштитним
цреFјајима и енергетске трансформаторе за прилагоFјење напона потребама Објекта. Заштитни уреfјаји
треба да обеэбеде одговарајуFiу заштиту инсталација Објекта и будуhих ТС 2б/0,4kV од оштеfiења
услед мoryFiиx хаварија, преоптереfiења, кратког споја, земљоспоја и сл. Намотај енергетских
трансформатора са стране ДСЕЕ се везује у троугао. У оквиру 20 kV разводно постројење TS 20/0,4kV
је потребно обезбедити эаштитц енергетских трансформатора.
Од нviсконапонског раэводног ормана у новој/им ТС до разводних ормана (РО) на објекту
странке обезбедити потребан број водова одговарајуТiег типа и лресека уважавајући
Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 53/88 и 54/88 - испр. и 'Сл. лист СРЈ°, бр. 28/95). У РО обезбедити прикључне
стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3), заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника.
3аштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним
инсталационим осиryрацима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким
прописима.
странка жели непрекидно напвјање својих уреТјаја неопходно је да обеэбеди
У
колико:
алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуfiе блокаде од
продора напона агрегата у ДСЕЕ.
2. i'ехнички опис принључка
Врста прикл~учка: индивидуални
КарактЈр прикључка; трајни
Место прикључења објекта: увод кабла у водну hелију за потрошача постројења 20 kV у
будућег ПРП 20кV "ТОУО T1RE" .
ilCiecтo везиван~а прикључка на систем: 20 kV изводне ћелије у ТС 110/20кV "ИнFјија 2".
Опис прикључка до мерног места:
Од месУа прикључења до будућег~ ПРП 20кV "ТОУО T1RE", полажу се 4 кабловска вода
20 kV, Tuna XHE 49-А Зк(1х240тт-) и своде у доводне i;елије будуl;ег постројења 20 kV у
буДућем ПРП 20кV "ТОУО TIRE". Такође се од ТС 110/20кV "Инfјија 2" до буДућег ПРП 20кV
"ТОУО T1RE" полаже и оптички кабл.
Построј~ње 20 kV је намењено за секундарну дистрибццију, а састоји се од fiелијв за
унутрашњу монтажу, које имају моryfiност двљинског управљања. Ћелије се монтирају у новој
згради намењеној за уградњу расколопне олреме у надлежности ОДС-а.
Постро)ење 20 kV је конфиryрације: водна ћелија - ,доводна Fienиja - доводна Fiелија спојно водна henuja - додатак спојке - доводна Rелија - доводна Fieгiиja - fiелија куfiног
трансформатора - спојна hелија - мерна hелија - водна fiелија за потрошача - водна fiелија за
потрошача.
Постројење се изводи слободностојеfiим металом окпопљеним Fiелијама.
- доводне Fiелије, водна и спојно - водна Fienиja су са вакуумским прекидачима (1к = 16 kA; 1п =
630 А), са електромоторним погоном и са тропаложајном раставном склопком у SF6 гасу (1к =
16 kA; In = 630 А), са електромоторним погоном.
- Спојна flелија, је са троположајном раставном склопком у SF6 гасу (1к = 16 kA; !n = 630 А), са
електромоторним погоном.
- Ћелија кцhног трансформатора је са троположајном раставном склолком у SF6 гасу (1к = 16
kA; jn = 630 А), са електромоторним погоном, са високоучинским осиryрачем , чије деловање
је спрегнуто са троположајном раставном склопком.
- Водне Fiелије за потрошача су са троположајном раставном склопком у SF6 гасу (1к = 16 kA;
(п = 630 А), са електромоторним погоном.
- Спојно - водна ћелија и Fienиja додатка спојне су повезане каблом
- Ћелија додатка спојне садржи само шинску веэу измгђу доњег дела Fiелије и сабирница.
- Мерна hелија садржи 3 струјна трансформатора и 3 напонска трансформатора за
обрачунско мерење.
Напомена: Код Fienиja које су опремљене вакуумским прекидачима (доводне, водна и спојно водна fiелија) постоји више варијанти прихватљивих решења:
• Вакуумски прекидач и тропОлОжајна склопка се налазе у истом суду са SF6
гасом;
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iроположајна склопка се налаэи у суду са SF6 гасом, а фиксни вакуумски
прекидач са уздужни распоредом полова је монтиран независно — дозвољено је
да троположајна склопка буде до сабирница, а прекидач ислод;
• тропОложајна склопка се налаэе у суду са SF6 гасОм, а вакуумски прекидач са
уздужним распоредом је монтиран неэависно (у „plug in" варијанти — може брзо
да се одвоји, али нема права капица) — дозвољено је да трополОжајна склопка
буде до сабирница, а прекидач испод;
• Само извлачиви вакуумски прекидач са попречним распоредом попова, са
припадајуFiим колицима, а меtаі ciad' hелија је опремљена ножевима за
уэвмљење.
:
Комплетно постројвње је у једном реду, и'ма једноструке главне сабирнице. Командно
сигналне каблове положити у кабловске канале у поду.
Пред~идети вакуумске прекидаче који су способни за брзо и споро поновн0 укључење, са
моторноопружним погонОм са мoryfiнowfiy ручног навијања. ТрОпОлОжајне раставне склопке
су такође опремљене моторноопружним погоном са могуfiношFiу ручног навијања.
У доводним Лелијама, у водној, у спојно ' водној предвидети струјне трансформаторе
преносног односв 300( 2х150/5 А(5 Р 10; 15 VA) класиине конструкције, или кабловски типобухватни. У водној и водно — слојној hелији предвидети и обухватни трансформатор за све
о

три жиле кабловског вода, а за потребе эемљоспојне заштите 250/5 А(5 Р 10; 15 VA). У
fiелијама воднviм за потрошача предвидети струјне сензоре 300А1225мV,неопходне за

индикацију земљоспојева и кратких спојева.
Ћелије су опремљене индикаторима напона, од којих се информација о.присуству напона
прослеђује до даљинске станице. Доводне fienиje, спојно - водна и спојна >•iелија имају
индикаторе присуства напона у све три фазе на сабирничком и квбловскОм (дОњем) депу.
Водна hелија, водне за потрошача и ћелија кућног трансформатора имају индикаторе напона
у свејтри фаве само у кабловском делу.
Предаидети изградњу јединственог система заштите и управљања (ЈСЗУ) целокупним ПРП.
ЈСЗУІ има дистрибуирану струкryру, а интегрално функционисање свих елемената у систему
обезбеFјује се оптичким и жичаним везама. Размена података измеfју епемената ЈСЗУ треба
да сеІреализује протоколом 1ЕС 6850.
Предвидети уградњу микропроцесорске заштите - 6 ком. (за доводке fiелије, водну и спојно
водну). Доводне hепије имају диференцијалну эаштиry. Заштита за 20 kV постројење fie бити
смештена у нисконапонски одељак Fiелија 20 kV. Поред четири микропроцесорска эаштитна
ypeFjaja (МПЗУ) са подужном диференцијалном заштитом, за потребу уградње у доводним
ћепијама у ПРП 20 kV, потребно је обезбедити још четири МП3У идентичних карактеристика
за по~ребе уградње у надреfјеној ТС 110/20 kV „ИнFјија 2".
Предвидети укључење ПРП у постојеfiи систем даљинског надэора и управљања (Инстиryт
„Михајло Пупин - Аутоматика", Београд) имплементиран у ПДЦ Рума, преко оптичке
комуг~икационе везе реалиэоване између ПРП и ТС 110/20 kV „Инђија 2" и постојеfiе Тк веэе
измеТу ТС 110/20 kV „ИнFјија 2" и ПДЦ Руиiа (гnавни преносни пут) и преко радио линка
између ПРП и Погона ИнТјија (резервни преносни пут).
Превидети виэуепизацију процеса и командовање расклопним елементима на нивоу ПРП са
локалног управљачкvг места (ЛYiVI-а).
Предвидети сву неопходну опрему, материјал и радове за прилагођење ПРП за укључење у
система даљинског надзора и управљања.
Лока јіну аутоматику у ПРП урадити у свему према Техницким препорукама.
ЕлекТрична спречавња урадити у свему према
техничким препорукама. Блокадама
онемоryТiити евентуалне погрешне манипулације које би могле угрозити сиryрност људи и
опреме.
Пред~идети приказ свих показних мерења на ЛУм-у.
Предвидети беспрекидно напајање коришћењем инвертора 110 VDC на 220 VAC минималне
снаrе 1 kW. Инвертор се уграТјује у 7К ормар.
Предвидети раэвод помоћног напона. Предвидети обрачунско мерење куЋне потрошње.
Обрачунско мерење куhне потрошње извести 'мерним уреFјајем смештеним у орману развода

помоfiног напона — наизменични развод, постављеног у командној просторији.
Опис мерног места:
ДОвод НН кабла са кућног трансформатора довести на постоље NVO осигураца 80 А.
Бројипо мора бити предвиfјено за 1п= 80 A, Un 3 х 2301400 V.
За обрачунско мерење протока елекrрицне енергије за куhну потрошњу на једној мерној групи
мери се активна електрична енергија, реактиlвна електрична енергија и вршно оптереFiење
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бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 1 адносно класе Ц и бројилом
реактивче електричне енергије најмање класе тачности 3.
Мерна група за мерење електричне енергије је трофаэна, тросистемска (четворожичмо
прикључење), двосмерна (четворо-квадрантана), вишефункцијска, електронска. Мерна група
мора бити у скаду са „Функционалним эахтевима и техничким спецификацијама AM1/MDM
система", свеска 1, верэија 4.0. Мерна група мора бити опремљена GPRS модемом у складу

са спецификацијама дефинисаним помвнутим документом.
Предвидети уградњу куТiног транасформатора (КТ) 20/0.4 kV, снаге 50 kVA, no моryfiству у 20
kV ћeny куfiног трансформатора (суви трансформатор) или у посебну Тiелију или у посебну
просторију у оквиру зграде РП, са посебним спољним улазом.
Ради обезбеђивања непрекидног наизменицног напајања 230 V, 50 Нг предвиfја се ypeFjaj за
непрекидно напајање - инвертор.
Лредви,~ети извор једносмерног напона са стационарне акумулаторске батерије и аутоматски
реryлисаног исправљача, са главним разводом и подразводима 110V jcc. Батерије
дименэионисати тако да моry у случају нестанка наизменичног напона снабдевати нужну
потрошњу према ТП 4. Акубатерије формирати тако да се искључи могу%ност оштеflења од
сеизм,и~ких удара. Предвидети акумулаторске батерије које не морају бити смештенз у
посебнојпросторији.
Предви'ети да се за функционисање ПРП обезбеди:
• Главни преносни пут - широкопојасна оптицка веза остварена преко новог оптичког
кабла од 96 влакана (72xG.625D+24xG.655D) са заштитом од глодара од стаклених
вr~акана, за спољну уптребу, односно подэемно полагање. Оптички каблови треба да
б~ЈДу изграi7ени без мегалних конструктивних елемената, ојачани арамидним влакнима,
који Fie се полагати уз напојни кабел 20 kV од ТС 110120 kV,, ViнFjиja 2" и постојеhе ТК
везе измеFју TC 110/20 kV „ИнFјија 2" и ПДЦ Рума. За реализацију главног преносноr
пуlта предвидети набавку нове активне мрежне опреме - једног свича типа Cisco Catalyst
29~60X-24PS-L и два Cisco SFP модула са минималним дометом 10km.
• Реэервни преносни пут — широкопојасни радио линк минималног протока 2 mbps између
ПРП и nocrojeFier ТК цворишта ЕПС Дистрибуције у Погону ИнFјија. За реализацију
резервног преносног пута предвидети набавку једног пара радио релејних линкова
минималног протока 2 mbps, произвоFјача Cambium Networks.
° Прелазак са главног на реэервни преносни пут треба да буде аутоматски.
• Предвидети постављање цевног антенског носача за радио релејни линк минималне
висине 2м иэнад крова эграде ПРП, са одrоварајуfiим улазом за антеноке каблове.
• Предвидети простор за смештање ТК опреме у оквиру ормана даљинске станице.
Уг~олико је то немогуFiе предвидети набавку и монтажу ТК ормана минимално 30U за
смештај ТК опреме и за терминирање оптичких и других ТК каблова (у просторији РП-а).
• Набавка и монтажа новог оптичког печ панела и нових оптичких печ каблова.
Сви наsедени системи морају бити кампатибилни са веТi уграFјеном опремом и системима у
центриtла управљања, тако да омоryhавају удаљени приступ, надзор и управљање у
центрима управљања, коришfiењем пocrojefie опреме уэ евентуалну доградњу (проширивање

капациТета или додавањем нових модула).

Наведена опрема• треба да буде у складу са концепцијом ОДС, у складу са важеhом
техничком реryлативом и у складу са пројектним задатком број 00.100.-Д.08.01.-185691/1-20
од 03.0~7.2020.год..
ПРП 20кV "TOYO T1RE" граFјевински и електро део је део ДСЕЕ и представља место
прикључења на ДСЕЕ.
ПРП 2ркV "ТОУО T1RE" је власништво ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд - Огранак
Електр~одистрибуција Рума и чини његово основно средство и као такво fie се водити у
пословiiим књигама ЕД.
Опис мерног места: Обрачунско мерење измеFју корисника и ДСЕЕ извести са .мерним
уређајем смештеним у орману мерног места постављеног у командној просторији у ПРП.
Орман мерног места за тросистемско индиректно мерење садржи: индиректну мерну групу,
мерно-прикључну кутију са мoryћнoшFiy пломбирања са уграFјеним нисконапонским,
високоучинским осиryрачима 6 А за напонске гране (3 ком.)
Мерни pefjaj је прикључен на одговарајуhе струјне и напонске мерне трансформаторе.
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Мерни уређај: Индиректна мерна група за мерење електричне енергије је трОфазна,
тросvстемска(четворожично
прикључење),
двосмерна
(четворо-квадрантана),
вишефункцијска, електронска. Мерна rpyna мора бити у скаду са „Функционалним захтевима
и тех іичким спецификацијама АМ1/MDM система°, свеска 1, верзија 4.0. Мерна група мора
бити опремrаена GPRS модемом у складу са спецификацијама дефинисаним поменутим
докуntентом.
За мерење протока електричне енергије са одобреном снагом преко 1600 kW на свакој
мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енерrија и вршно
оптереfiење бројипом активне електричне енергије најмање класе тачносзи 0,23 и бројилом
реактивне електричне енергије најмање класе тачнОсти 2.
У мерној ћелији предвидети СМТ преносног односа 2х25015/5 А(кл. 0,2; FS 5; 15 VA / кл. 0,5;
FS 5; 15 VA), лри чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју.
НМТ су преносног односа 20N3/0,1/ѕ,Ј310,1/3 kV(кл. 0,2; 15 VA 1 113Р; 15 VA).
Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600
kW н једнОј мерној групи мора да буде најмање класе 0,5, а за мерење количине енергије са
одобреном снагом преко 1600 kW најмање класе 0,2.
Ynpaiљвчки ypeFjaj: у сколопу мерн4г урsђаја.
3. 1Vесто испоруке електричне енергије
МестoI испоруке електричне енергије: увод кабла у водну fiелију за потрошача пОстројења
20 kV' у будућем ПРП 20кV "TOYO TIRE" .
4. 9сновни технцчки подаци о ДСЕЕ на месту прикључења
Максимално
I
дозвољена субтранзијентна (Sк') снага трополног кратког споја на сабирницама
20 kV у TC 110/20 kV/kV иэноси 500 MVA, време трајања кратког споја t=0,2 s.
Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 kV напона је ограничена
на вр~дност 300 А.
3а елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:
— једнопОлни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
— земљоспојна заштита на иэводном прекидачу са временом трајања до 0,5 s,
-- на изводима 20 kV у TC 110/20 kV/kV се примењује аутоматско поновно укљуиење
(АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом
(трајање) од 0,5 sec. Ако је квар и даље лрисутан, врши се други покушај укљуцења
после безнапонске пауве (трајање) до 3 min (споро АПУ). Укопико је и надаље присутан
квар, эаштита иэвршава трајно искључење 20 kV иэвода, након чега се лриступа
локализацији квара и његовом отклањању.
Уколико рад ypei7aja странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим
корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду
дистрибутивног система ~ЕЛС Дистирибуција" д.о.о. Београд, може странки да обустави
испоруку електричне енерrије.све док се не отклоне узроци сметњи.
5. Накнада за прикључењв
Обра аун накнаде за прикључење иэвршен је у складу са Методологијом за одреFјивање
трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник
РС", бр. 109115), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања
трошіова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.
Лроцењена накнада за трошкове прикључења износи:
1 tрошкови прикључка:
204.000.000,00 РСД.
2 Део трошкова система насталих због прикључења објекта:
29.519.700,00 РСД.
Укупно (без обрачунатог ПДВ):
233.519.700,00 РСД.
G. Рок за изградњу прикључка
Лланирани рок за изградњу прикључка је 12 месеци по измирењу финансијских и других
обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог иэмеfју странке и
имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција" д.0.о. Београд. Уговором о пружању услуге за
прикгучење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.
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7. Захтев за прикључење
Захтев за прикључење упуfiује надлежни орган у име странке. Уэ Захтев се доставља
дºкуме~тација из тачке 8.
Пº захтеву надпежнºг органа nЕПС Дистрибуција° д.о.о. Београд иэдаје одобрење које је
извршно даном доношења, а које садржи коначни ºбрачун трошкова прикључења.
Рок приiсључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени

услови дефинисани овим дºкументºм.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ
Накºн сходовања грађевинске доэволе, лрипикºм пријаве радова потребно је нвдлежном
органу ~соји спроводи ºбједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и
електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у
прилºry ових услова.
не вршити ллаfiање пре доСтављања пºпуњеног и потписанºГ Уговора о пружању
услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органц уз захтев пријаву радова и дºбијања
пријаве радова.
Странка се, након исходовања граТјевинске доэволе, може дирвктно обратити "ЕПС
Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електрºдистрибуција Рума ради закључивања уговорв
о исхºдовању инвестициºно-техничке документације.
Странка име право да по овлашfiењу „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд изгради лрикључак
(део прикључка) о свºм трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања
граfјевvlнске дозволе, директно обратити "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак
Еnектрºдистрибуција Рума ради закључивања новог Уговора којим Fie бити дефинисана
меFјусобнв права и обавезе а који се разликује од понуfјеног типског Уговора.
У случају одсryпања трошкºва у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање
Анекса IУговора.
Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након иэмирења финансијских обавеза дефинисаних
Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ 1Анексом уговора о пружању услуге за
прикљу~чење на ДСЕЕ, эавршетка иэградње лрикључка и достављања комппетне
документације потребне за прикључење.
Докуме-Ітација потребна за приклаучење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за
прикљу~чење):
1. Улотребна дозвола за објекат који се прикључује;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијºм или Информација од иэабраног
снабдевача о склопљеном Уговору о снабдевању елекrричном енергијом;
3. {ђ1нформација да је за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна
одговорност;
Техничка докментација за ТС која се прилаже уз захтев за технички преглед и
приfсrbучење на дистрибутивни елекгроенергетски систвм на подручју „ЕПС Дистрибуција"
д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Рума, мора да садржи следеfiа документа:
1. ђSдејни лројекат или пројекат за граFјевинску дºзволу за трансформаторску станицу
(електромонтажни и граГ7евински део);
2. ешење о одобрењу за извођење радова или граFјевинску доэволу за
трансформаторску станицу;
3. Употребну дозвола за ТС у случају да је издата граFјевинска дозвола;
4. Извештај о мерењу раднºг, заштитког иlили здруженог уэемљења ТС;
5. Vlзвештај о командном испитивању средњенапонског блока ( постројења) — СН блока;
6. Извештај о комвндном испитивању нисконапонске табле — НН блока по SRPS EN
61539-1:2010;
7. Комплетна атестна документација за енерегетски трансформатор која поред осталог
садржи:
- Извештај о ВН испитивању енергетског трансформатора (ЕТ);
- Извештај о контроли диелектричне чврстоhе уља дистрибутивног ЕТ;
8. Сиryација изведеног стања на геодетској подлози ТС;
9. Потврда — Изјава о геодестском снимвњу ТС и геодетски снимак;
10. Изјава У1звоТјача радова да је објекат урадио према важеfiим техничким прописима;
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9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски
услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека
важења грађевинске дозволе.
10 Ови
Услови
обавезују
„ЕПС
Дистрибуција"
београд, Огранак
д.о.о.
Електродистрибуција Рума само уколико у целости, у истоввтној и идентичној
садржини чине саставни део локацијских услова.
11. Значење појединих израза
Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место
разграничења одговорности над објектима измеFју ОДС и корисникг система.
Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се
налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На мвсту прикључења се
обавзза испорукг електричне енергије.
Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.
Прикључак је скуп водова, опреме и ypef7aja којима се инсталација објекта крајњвг купца
физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења
одговорности за предату емергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење
технички, енергетски и правно магуhе, укључујуhи и мерни ypeFjaj.
Сагласан
ДиректорsгЕр
f ~ка Рума

~ /%

Драган Марин, Д пл. инг. ел.

Директор Дирекције за планирање и
ин~естиције
Слијепчевиh Ал к

дар, дипл. ►,hr ел.

Доставити :
1. Служби за енергетику;
2. Писарници.
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Peuy6:ruxa Cplnja
MI4HI4CTAPCTBO YHYTPAIIIIbNX IOCIIOBA
Cerrop 3a BaHpeAHe cvrryaqrzje
One,'rerre 3a BaHpeAHe craryaqrzje y Cpencxoj Mzrpoeraqn
OAcex 3a rrpeBeHTr4BHy 3arrrrr4Ty
09.29 Bpoj 217 -14065121
fiaua 23 .09 .2021 . foArrHe
ROP-rND- 1 99 1 0-LOC A-l 6t2021

CPEMCKA M14TPOBT{I]A

MuHucrapcrno yHyrpatrrrLt4x rIocJIoBa Peny6rure Cp6uje, Cerrop 3a BaHperHe czryaquje,
OAe:rerre 3a BaHpeAHe curyaryuje y Cpeucxoj MurpoBr4rlr4, OAcex 3a npeBeH'rr4BHy 3arrrrr.rry, Ha
ocHoBy ,ut. 54 3aroua o nnaHr4parby Lr r43lpaAH,r4 (,.C1. r:racHlrK PC", 6p. 72109,81/09, 24lII,
l2Ill2, 42173, 50173,98113, 132114,145114 8312018,3112079,3712019 - .4p. 3aKoH n 912020),.{r. 6.
3arosa o 3aflzublrB:aM Lr ropLIBI4M Ter{HocrrzMa 14 3anaJbrrBtrM facoBLIMa (,,C-lr. uacnzx PC", 6p.
54115),'ttt.20. Vp"a6" o loxaqujcKl4M ycnoBuna (,.C:r. rJracHrrK PC",6p. 11sDO) z llpaerzmrr4Ka o
nocryrlKy cnponoferra o6je4zmeHe rlpoueAype eneKTpoHcKr4M rryreM (,,C-n. rnacHux PC", 6p.
68119), a Ha ocHoBy Onnaurhelba 3a oAnyqr4Barbe y ynpaBHoM rrocryrrKy 3a rronuqujcxe cryN6eHzxe
Cer<ropa 3a BaHpeAHe czryaquje MzHucrapcrBa yHyrpaurLr4x rrocrroBa P. Cp6uje 6poj 017913120-58 oA 24.06.202\.roAHHe peuraeajyhz ro 3axreBy Onrurzne Wntluja, Orenena sa
yp6anusalr , KoMyHalHo-crarr6ene rocJroBe oa 15.09.2021.roauue, AocraBJbeHoM y krMe ,,Toyo Tire
Serbia" Aoo I43 Hosor Eeorpa4a Byneeap Muryruua MrznaHroeuha 1lf, y nocrynKy :z31aBarua
,roxaqujcxux ycnoBa y oKBI{py o6ieazmeue rpoueAype eneKrpoHcKrlM rryreM ROP-IND-19910LOCA-16/2021, uz1aie:

yCJIOBE 3.A EE3EEAI{O ilOC.r'ABJbAILE v tIOfJIEAy MEPA 3AruTI,ITE OA
IIO )KAPA I4 EIt C IIJI O 3 I{JA CA O B H,PE I'II4M C IITyAUI,I O HI4M IIJIAH OM

rojulra ce OIOBPABA
Konr4qr{Hr4 oa

6eg6eAHo nocraBrbarbe 3arraibr4Br.rx reqHocrr.r

y

Hajnehoj je4uoepenreHoj

30.800 nvrapa rpeMa ra6etu'.
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f'opvna re-rrHOCT

10.0001

y cKnoly cKJIaAIrIxTa HaMeE'eHrrM

3a CKraAurrTerbe 3alriltsrrBe r4 fopl,rBe TerrHocTr4 :a norpeoe
Izn4ycrpzjcKor KoMIIJIexca ,,Toyo Tire Serbia" Aoo Ha Kar. rrapqetu 7949 x.o. Znfuj4 rpeMa
AocraBJbeHoM I{AeJHoM perxemy v cLrryarr4oHoM ruraHy P:l:1000, jep CY I,{CIyISEHIzI ycnonu
lpe4nufeuu o4pe46anra r{Jr. 6.3axoHa o 3aIIa-Ibr4BlrM yr ropr4Br4M TerrHocrriMa 14 3ailaJlr4BrrM
racoBl{Ma (,,C:r. uacHVK PC", 6p.54115), r<ao n o4pe46ana flpanulur4Ka o rexHr4qKr4M ycnoBr4Ma 3a
HecMeraH u 6es6eAau rpaHcnopr HaQroeo4nMa r4 rrpoAyKToBoAr4Ma (,,C:r. fJracHr{K PC",6p.37173),
flparu:rHur o rexHIrqKI4M HopMarr4BuMa sa 6es6elHocr or noxapa v eKcrrno3rzja nocrpoj erba rr
I

ooJeKaTa 3a 3ana-BI{Be

Ter{Hocrl4 (,,C1.

14

fOpI4Be Ter{HOCrr4

lucr PC",

r.{ O

ycKnaAulrTaBarby

6p.114117)- llpaeuruuxa

14

rrpeTaKarsy 3anaJbrlBtrx u ropr4Bprx

o

rexHrrqKrrM HopMarzBr4Ma 3a r.r3rpaAriy
kV Ao 400 kV (,,C1. macr C(DPJ", 6p.
65/88 v ,,CIr. :rucr CPJ". 6p.18192), IlpaezrHuxoM o rexHr.rqKr.rM HopMaruBr4Ma 3a rr3rparFby
HrrcKoHarloHcKr'tx HaA3eMHIzx BoAoBa (,,C1. .lucr C(DPJ", 6p.6192) u flpanzlHaKoM o ycnoBr{Ma 3a
HecMeraHy u 6e:6easy aucrpu6yuujy nplrpoAHor raca facoBo.qrrMa rrprrrr4cKa rc 16 6apa ("Crr.
rJIacHr{K PC", 6p. 8612015) u noce6Ho HarrraluaBaMo:
HaA3eMHux eneKTpoeHeprercKlzIx BoAoBa Ha:lpIBHof HarIoHa 1

l. O6jer<rra, orpeMa, ypehaJu 14 I4Hcrar'Iaur.rie roia cy nperMer oBLrx ycnoBa vropajy vcnyrLaBarzr
6e:6e4nocua pacrojana y oAHocy Ha nocrojel're u nnaHr4paHe o6jer<re [pr4Ka3aHe Ha oBepeHoM
cvryallzoHoM rlnaHy P:1:1000 z: u4ejHor pemema. xojz je cacraBHrr Aeo oBr,rx yonoBa.
2. Onepeuu cl4ryauzoHl4 nrlaH Ir3 oBr4x ycnoBa vopa 6zru cacraBHr4 4eo rorcaqujcKr4x ycnoBa.

MnuucrapcrBo yHyrpalrnrrx rocJloBa Peny6nuxe Cp6uje je, npero oenaruheHzx paAHr,rKa Cerropa
3a BaHpeAHe curyaqzje, O4erema 3a BaHpeAHe cr4ryaUvje y Cpelrcroj Mzrpoeuqz, O4cer :a
[peBeHTIrBHy 3alxrl4Ty, Ir3BprrrI4no npefneA AocraBJtseHor ra4ejuor perlerba u:pafenor oA crpaHe
,,Boprexc flporexr" A.o.o. u: Eeorpa4a yr. Cnero:apa flanzha27l23.
Wz4alu ycnoBrl sa 6e:6elHo IlocraBJbarLe ca oBepeHrrM clrryarlr4oHr4M rrJraHoM cy cacraBHr4 Aeo
ycJIoBa, Ha ocHoBy xojux ce n:r1aje peuerbe o rpafenraHcroj ro:norua, roje je norpe6no
AocraBI4rI4 oeolt O4ererry y cKnaAy ca r:rJI. 138. ilarcona o nnaHr4parLy vksrpa1tr$kr (,,C1. rnaurux
PC", 6p. 72109,81/09, 24lIl, 721112,42113, -50/13. 98/13, 732114, 1451t48312018, 3ll20l9.37l2OI9 -

loraqzjcrux

Ap.3aKoH u912020).

CxoAuo 'il. 723. 3axona o rlnaHlrpaH'y kr H3rpaArbr4, a y cKnaAy ca o4pe46aua flpanzJrHr.rKa o
nocr)mKy cnponoferra o6je4urreHe npoqenype eneKrpoHcKr4M nyreM (,,C1. r-nacur4K PC", 6p.68119)
u qr. 34 3arona o 3aIIrrI4rI4 oA rlo)Kapa (..C,r. r:racHux PC", 6p. 11 Il09 u 20115) norpe6uo je, npe
ornorlnnalr,a nocryrlKa :a yreplzeame noAo6Hocrr4 o6jercara sa ynorpe6y, opmHy HaAnelKHoM 3a
flocnoBe 3aIxrLITe oA rloxapa AocraBrrrrr Ha carJracHocr npojexre 3a z:noferre o6jexara, tuju je
cacraBHr{ Aeo v fraeHz npojexar 3arrrrprre oA loxapa.

Tarca y I,I3Hocy 34 470,00 Annapa yrnpfena/nan,rahena je cxolHo rapzsHou 6p. 46a 3arona o
peny6nuurl4M aAMr{Hr4crparr4BHzn (,,Cn. rrracHr4x PC", 6p. 43103,51/03. 53104, 42105, 61105,
101/05. 42106, 47107, 54108, 5109.35110. 50/1t. 10117, 55lt2, 93l12, 47113, 65113, 571t4. 45115,
83/15, ll2l15,50ll6,6Il17,l\3117 3/18. -50/18, 38/l 9.89120 u 62121).
Vcroee rocraBlzrr4:
1. onurranuVru\uja, oAersema zayp6aauzaM , KoMyHarHo-crarr,r6eHe
2.O4ererry 3a BaHpeAHe cnryaqr{e y Cper,rcr<oj Murponuuu
3.Apxznu

IHBI

rrocJroBe

l.

Peny6nzxa Cp6rya
MI4HI4C TAP C TB O YHYTP AIII ]+I4X II O C TI O B A
Cexrop 3a BaHpeAHe curyauraje
O4erreu,e 3a BaHpeAHe curyaryuje y Cpenrcxoj Murpoezqu
OAcex 3a rrpeBeHTr4BHy 3arxrrzry
09.29 Bpoj 217 -14064121
fiana 23 .09 .202I . foAr4He
ROP-IND- 1 99 1 O-LOC A-r 6 t2021

CPEMCKAMI4TPOB14I_IA
MuHzcrapcrBo yHyrparurbl4x rIocJIoBa Peny6,rr.rxe Cp6uje, Cexrop 3a BaHpeAHe curyaqnje, O4ereme :a
BaHpeAHe curyaUuje y Cpenrcxoj Murponnqn, O1cer 3a npeBeHTr{BHy 3arrrrrrry, Ha ocHoBy .{r. 54
3arcona o rnaHl4palby Lr r{3rpa4rru (,,C:r. rrracHprK PC", 6p.72109,81109,241I1, 727172, 42113, 50113,
98113, 132114 n 1451I4),qr.20. Vpe46e o roxaqujcKrzM ycnoBrana (,,C:r. rnacHr4K PC", 6p.1l5l2O) u
flpanzluura o nocryrlxy cnponoferra o6jeaarLeHe rrpoueAype eneKTpoHcKr.rM rryreM (,,Cr. uacuuK PC",
6p. 68/19), Ha ocHoBy Onnaurherra 3a oAnyrrhBarLe y yrpaBHoM nocryrrKy 3a rronnqzjcre cnyN6eHnxe
Cerropa 3a BaHperHe curyaryuje MzHzcrapcrBa yHyrparrnr4x rrocrroBaP. Cp6nje 6poj 0I-7913120-58
oA 24.06.202l.roAzse a peuraeajytrz ro 3axreBy OnlrrraHe VIu\uja, OAereu,a:a yp6anu:ar,,r ,
KoMyHanHo-cralr6eue rIocJIoBe, oa 15.09.2021.ro4r.rue, AocraBJbeHoM y r4Me ,,Toyo Tire Serbia" 4oo u3
Hoeor Beorpa4a Byneeap Mnlyruna Ma,raHxoeraha 1lf, y uocryilKy v31aBarLa noKaqujcxzx ycnoBa y
oKBI,Ipy o6j e4zrreHe npouelype eneKrpoHcxr4M rryreM ROP-IND- 1 99 1 O-LOC A-161202I , nzgaje:

ycJIoBE y ilorJfti/{y MEPA 3AruTr4TE OA IIO}KAPA

3a

IrsfpaArf,y facoBoAa oA MepHO pefynauuoHe craHHIIe IO KOTnapHrrrIe I4 Kyxr4rr,e, 14 cKnaAr4rrrra
HaMeIbeHVM 3a cKrTaAI4lxreFLe 3ana-t,bvBe v fopuBe rerlHocrll :a norpe6e r4HAyCTpujcxor KOMrrJreKca
,,Toyo Tire Serbia" Ha Kar. rlapqenu 1949 x.o. Wutluja, a [peMa AocraBJbeHou u4ejnoM perxemy,
uspaleHzu oA crpaHe ,,Boptexc flpotexr" A.o.o. u: Beorpa4a yl. Ceero:apa flanuha27l23.

Y se:z

varaBar+,a oBLIX ycnona, o6aneurraBaMo Bac Aa onaj opraH

HEMA uoce6Hux ycnoBa y rrorneAy
je y Qa:z npojeKToBarLa h rl3fpaIme npeAMerHor o6jer<ra ca cBVM
npuna4ajyhl{M IaHcra,qaqujarr.ta, o[peMoM u ype\aytvra, norpe6no nprrMeHrrrr4 Mepe 3arrrrr4Te oA no)Kapa
yrnpfeHe saxehuNa 3aKoHlrMa, TexHr{r{Kr4M rrporrr4cr.rMa, craHAapArrMa v Apyrr,rM aKTr4Ma xojnnaa je
ypefena o6lacr 3arxrlrre oA rro)Kapa.
Mepa 3aIrITI4Te oA IIo)Kapa, Kao I{ Aa

Wz4aru ycnoBl4 y rlorneAy Mepa 3arIITI4Te or flo]Kapa cy cacraBHl4 Aeo noKarrr4JcKrzx ycJroBa, Ha ocHoBy
rojux ce u:4aje pemerre o rpalenuHcr<oj Ao3BoJrrr, xoje je norpe6Ho AocraBr.trrr oeolr O4ererby y
cKnaIy ca rul. 138 3axona o IIJIaHrrpaBy u rzrlpa1ruu (,,C1. rnacHr,rK PC", 6p. 72109, 87109, 24lll,
l27l12, 42113, 50173,98113. 132114 v 145114).

\r.I23

o nnaHl,Ipamy u r43rpaAr6r{. a y cKnaAy ca o4pe46anaa flpannlHr4Ka o nocrynKy
cnpoeofema o6je4umeHe rlpoqerype eneKrpoHcKrrM nyreM (,,C:r. rnacunx PC", 6p. 68119) u .9'r. 34
3aroua o 3arurl,Irl4 oA nolKapa (,,Cr. rnacHr4K PC", 6p. 11 ll09 u 20115) lorpe6Ho je, npe orrroqrrrbaria
rlocryrlKa sa yrnplvnarre no4o6Hocrl4 o6jexara :a ynorpe6y, AocraBr4Tu Ha carJracHocr npojerre :a
u:nofene o6jexara, uuju je cacraBHu Aeo r4l:raeHra npojexar 3arrrrr4Te oA rroxapa.
CxoAHo

3axoHa

ol

17 860,00 [vHapa yrnpleua je cxo4no rapn$nonr 6p.46a 3axoua o peny6:rurrKr{M
a.qMI4HLicrparIrBHIrM raKcaMa (,,C1. uacHax PC". 6p. 43103, 51103, 53104, 42105, 67105,101/05, 42106,
47107,54108,5109,35110,501]l\,70171,-5-5l12.93112,47113,651]l3,57114.45115.93/15. tr2lr5.50lt6.
61117,Il3l]r7,3118, 50118, 38/1 9,89120 v 62121).
IHBI
Taxca y v3Hocy

14K

zlcoruh

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам , комунално
стамбене послове и
заштиту животне средине
Број: ROP-IND-19910-CPI-2/2020
Заводни број: 351-1-209/2020
Дана: 16.10.2020. године
ИНЂИЈА
Цара Душана 1
П.П.
Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине Општине Инђија, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09,...,9/20), члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/16..95/19), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (,,Службени гласник РС“, број 68/19) и члана 18. Одлуке о
организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17),
решавајући по захтеву који је поднео „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. из Београда, Булевар Милутина
Миланковића 11 Г, за издавање грађевинске дозволе, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
( ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА )
Инвеститору „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. из Београда, Булевар Милутина Миланковића 11
Г, издаје се грађевинска дозвола за изградњу дела производног комплекса (фаза 1 у
урбанистичком пројекту), на катастарској парцели број 7949 КО Инђија и то :
производног објекта (са гасном котларницом) спратности П+0 (у делу објекта +
галерија и у делу објекта П+1) основе правоугаоног облика димензија 606,45х121,00m,
бруто површине 77.008,76m² („V“ категорије, 125103 клас.ознаке и „Г“ категорије,
222100 клас.ознаке),
складишног објекта уз производни објекат спратности П+0 ,основе правоугаоног
облика димензија 186,75х121,00 m, бруто површине 22.596,75 m² („V“ категорије,125222
клас.ознаке),
пословно-административног објекта спратности П+2,основе правоугаоног облика
димензија 110,80х36,80m+надстрешница, бруто површине 7.999,80 m² („V“ категорије,
122012 клас.ознаке),
пословног објекта за раднике спратности П+0, основе правоугаоног облика
димензија 103,10х36,10m, бруто површине 3.498,09m² („V“категорије, 122012
клас.ознаке),
пословног објекта–сервиса спратности П+0, основе правоугаоног облика
димензија 97,90х35,90m, бруто површине 3.514,61m² („V“категорије, 125102
клас.ознаке),
пословног објекта за тестирање гума спратности П+1, основе правоугаоног
облика димензија 95,90х35,90m, бруто површине 5.045,81 m²,(„V“ категорије, 125102
клас.ознаке),
пословног објекта – канцеларије логистике спратности П+0, основе правоугаоног
облика димензија 24,67х36,68 m², бруто површине 880,23m² („V“ категорије, 122012
клас.ознаке),
портирнице 1 спратности П+0, основе правоугаоног облика димензија 6,96х6,63m
+надстрешница, бруто површине 79,26m²,
портирнице 2 спратности П+0, основе правоугаоног облика димензија 6,96х6,63m
+надстрешница, бруто површине 79,26 m²,
надстрешнице за бицикле спратности П+0, основе правоугаоног облика
димензија 21,70х10,00m, бруто површине 217,00 m²,

складишног објекта (складиште за опасан отпад) спратности П+0, основе
правоугаоног облика димензија 15,00х30,00 m, бруто површине 450,00m² („Б“
категорије,12221 клас.ознаке) и пратеће опреме: трафо-станице у оквиру објеката, дизел
агрегат, пумпна станица са резервоарима, пречистач отпадне воде, колске ваге и сл.
Предрачунска вредност радова износи 9.608.447.329,00 динара.
Површина парцеле је 637.455m².
Пројекат за грађевинску дозволу, обрачун-потврда и локацијски услови на основу
којих се издаје ово решење, саставни су део овог решења.
Извод из пројекта са спецификацијом површина, главна свеска, пројекат за
грађевинску дозволу број ЕН-1660 од септембра 2020. године – главна свеска, пројекат
архитектуре, пројекат конструкције, пројекат хидротехничких инсталација и пројекат
спољног уређења је израдио „NORTH Engineering“ д.о.о. из Суботице, ул.Парк Рајхл
Ференца бр. 7, а главни пројектант је Балажевић Дражен број лиценце 310 8063 04 и
одговорни пројектанти су Игор Ковачић број лиценце 300 Л312 12, Острогонац Марта
број лиценце 300 0337 03, Пашћик Адриан број лиценце 310 Ф984 08 и Ненад Симић
број лиценце 310 Ф979 08, пројекат електроенергетских исталација, трафостаница,
телекомуникационих и сигналних инсталација, инсталација за дојаву пожара, детекцију
гаса, машинских инсталација, кранова, лифтова, тeхнологије, саобраћаја и саобраћајне
сигнализације је израдио „Машинопројект Копринг“АД из Београда, Добрињска 8, а
одговорни пројектанти су Радојичић Катарина број лиценце 315Н797 09, Банић Боривоје
број лиценце 315 А674 04, Имброновић Ненад број лиценце 314 И509 10, Царевић
Предраг број лиценце 350 Д990 06, Марковић Владимир број лиценце 353 И467 10,
Оцокољић Сања број лиценце 330 4671 03, Павлица Милан број лиценце 330 8974 04,
Јовановић Млађан број лиценце 330 К537 11, Милисављевић Оливера број лиценце 330
8974 04, Павловић Бранислав број лиценце 333 4365 03, Игњатовић Драган број лиценце
350 Л691 12,Андрејић Јелена број лиценце 370 М458 13, Прица Милан број лиценце 370
Н032 09, пројекат спринклер инсталација, гашења гасом, је израдио „Вортекс
Протект“ДОО из Београда, Светозара Папића 27, а одговорни пројектанти су Регељац
Ђорђе број лиценце 330 Ј955 11, МУП 07-152-104/12, са изјавом вршиоца техничке
контроле, број 2-02/2020 од октобра 2020.године, израђене од стране „Серво Михаљ
Инжењеринг”АД из Зрењанина, Петра Драпшина 15, а одговорни инжењери за техничку
контролу су Иван Урбан број лиценце 300 М648 13, Зечар Будумир број лиценце 310
0618 03, Дукић Марко број лиценце 315 Р241 17, Станижан Бојан број лиценце 314
И00353 19, Грче Душан број лиценце 350 И00064 19, Тодоровић Томислав број лиценце
353 Ј929 11 и МУП 07-152-208/12, Булик Данијел број лиценце 330 0270 03, Комленовић
Александар број лиценце 371 0784 03, Петрић Александар број лиценце 370 5950 03.
Елаборат енергетске ефикасности је израдио „NORTH Engineering“ д.о.о. из
Суботице, а одговорни пројектант је Поповић Јелена број лиценце 381 1718 18,
Елаборат заштите од пожара је израдио „Вортекс Протект“ДОО из Београда, Светозара
Папића 27, а одговорни пројектант је Александар Кадић, број лиценце 330 Ј954 11, 07152-116/12, Елаборат о геотехничким условима изградње је израдила „Геомеханика“
ДОО из Београда, ул. Добропољска 21, а одговорни пројектант је Ивандић Ивица број
лиценце 391 Л619 12, Анализу о зонама опасности је израдио „Вортекс Протект“ДОО из
Београда, Светозара Папића 27, а одговорни пројектант је Александар Кадић, број
лиценце 330 Ј954 11, 07-152-116/12.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта је регулисан пошто је намена
објеката који се граде таква да је ослобођена од доприноса, што је наведено у потврди
број 351-1-209/2020-1 од 16.10.2020.године од Органа за обрачун доприноса Општине
Инђија.
Инвеститор је дужан да прибави сагласност на студију о процени утицаја на
животну средину или решење да није потребна израда студије о процени утицаја на
животну средину, овом органу пријави почетак грађења објекта 8 дана пре почетка
извођења радова, да прибави противпожарну сагласност на техничку документацију и да

обезбеди стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова за које је
издата грађевинска дозвола.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта,
односно извођењем радова, у року од три године од дана правоснажности решења којим
је издата грађевинска дозвола.
Инвеститор је дужан да у законом предвиђеном року исходује употребну дозволу.
Рок важења грађевинске дозволе је у складу са чланом 140. Закона о планирању и
изградњи.
Образложење
„Toyo Tire Serbia“ д.о.о. из Београда, Булевар Милутина Миланковића 11 Г,
поднео је захтев заведен под бројем ROP-IND-19910-CPI-2/2020 од 09.10.2020. године,
за издавање грађевинске дозволе објекта ближе описаног у диспозитиву овог решења.
Уз захтев је приложена следећа документација:
1. Пројекат за грађевинску дозволу са извештајем о извршеној техничкој
контроли усклађен са локацијским условима са елаборатом енергетске
ефикасности и елаборатом заштите од пожара и геомеханичким елаборатом .
2. Закључак Владе Републике Србије
По службеној дужности овај орган је прибавио следећу документацију:
1. Потврду од органа за обрачун доприноса за уређивање грађевинског
земљишта Општине Инђија.
2. Решење о ослобађању од плаћања накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта .
3. Лист непокретности за предметну парцелу.
Разматрајући поднети захтев и приложену документацију инвеститора утврђено
је да су испуњени услови прописани чланом 135. и 136. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС», број 72/09), те да је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Против овог решења може се уложити жалба у року од 8 дана од дана
пријема решења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за енергетику,
грађевинарство и саобраћај у Новом Саду, предаје се писмено или се изјављује у
записник овом одељењу таксирана са 420,00 динара републичке административне таксе,
у складу са тарифом републичких административних такси, тарифни број 6. Закона о
републичким административним таксама ("Службени гласник РС",број 43/2003, 90/19) и
300,00 динара општинске административне таксе, у складу са тарифом локалних
административних такси, тарифни бр. 2. Одлуке о локалним административним таксама
(''Службени лист општине Инђија'', бр. 12/12...18/15).
Такса на ово Решење наплаћена је у износу од 5.710,00 динара на основу
члана 2. Закона о административним таксама ("Службени гласник РС" бр. 43/03...90/19)
и износу од 9.350,00 динара накнаде на основу тарифног броја 1. и 22. Одлуке о измени
Одлуке о општинским административним таксама ("Службени лист општине Инђија"
бр. 30/17).
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. из Београда, Булевар Милутина Миланковића 11 Г
2.Грађевинској инспекцији
3.Одељењу и
4.Архиви

Начелница
д.и.с. Тијана Дошен
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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштит животне средине Општинске управе општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове
и заштиту животне средине
ROP-IND-19910-LOC-1/2020
Заводни број: 353-126/2020-IV-02
Датум: 01.09.2020. година
ИНЂИЈА
Е.П.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, поступајући по захтеву који je овом Одељењу поднeлo „Toyo Tire Serbia“ ДОО из
Београда, Булевар Милутина Миланковића 11 Г, кога заступа „North Engineering“ ДОО из Суботице, у
поступку за издавање локацијских услова, на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,
121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –
други закон и 9/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, број 68/19), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/15, 114/15 и
117/17), и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине
Инђија“ број 23/17), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
Опис локације: Локација за коју се утврђују услови према овим Локацијским условима налази се у
оквиру радне површине ван граница грађевинског подручја насеља Инђија – локација 15.
За изградњу на предметној локацији примењује се:
›
Просторни план општине Инђија
(„Сл. лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18);
›
План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија
(„Сл. лист општине Инђија“ број 16/13 и 31/19); и
›
Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу
производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији, који је
урађен од стране „North Engineering“ ДОО из Суботице, број ЕН-1658/УП од јуна 2020. године,
потврђен од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови
Сад, број Потврде 140-35-22/2020-01 од 13.07.2020. године.
Планира се изградња производног комплекса „TOYO TIRE“ – 1. фаза. За планирану изградњу, урађено
је Идејно решење број ЕН-1660 од августа 2020. године, урађено од „North Engineering“ ДОО из
Суботице. Главни пројектант је Дражен Балажевић, број лиценце ИКС 310 8013 04.
1.

Број катастарске парцеле,
назив катастарске општине

7949 КО Инђија
парцела се налази у оквиру радне површине
ван граница грађевинског подручја насеља Инђија
– локација 15;

2.

Површина катастарске парцеле

637.455 m2

3.

зграда

намена објекта – класа и категорија објекта

објекат 2

производни део

индустријска зграда - 125 103 - В

гасна котларница (у објекту 2)

локална мрежа гасовода - 222 100 - Г

објекат 3

специјализовано складиште

затворено сладиште - 125 222 - В

објекат 4

административни део

пословна зграда (преко 400 m2) - 122 012 - В

објекат 5

административни део

објекат 6

пословна зграда (преко 400 m2) - 122 012 - В
2

индустријска зграда - 125 102 - В

2

радионица преко 400 m

објекат 7

радионица преко 400 m

индустријска зграда - 125 102 - В

објекат 8

административни део

пословна зграда (преко 400 m2) - 122 012 - В

објекат 22

објекат за опасан отпад

затворено (специјализовано) складиште – 125 221 - Б

Локацијски услови
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објекат 9

портирница

објекат 10

портирница

објекат 11

пумпна станица за техничку
воду, спринклер и хидрантску
мрежу
надстрешница за бицикле

објекат 12
4.

Бруто површина зграде за чије грађење се издају ови локацијски услови
објекат

објекат 2

објекат 3
објекат 4

површина
приземља

површина
других
етажа

БРГП

производни део и
гасна котларница (у објекту 2)
76.762,21 m2 + 246,55 m2

73.393,94 m2

1. етажа
3.614,82 m2

77.008,76 m2

специјализовано складиште

22.596,75 m2

намена објекта

4.073,83 m2

административни део

3.498,09 m2

административни део

880,23 m2

880,23 m2

радионица преко 400 m2

3.514,61 m2

3.514,61 m2

радионица преко 400 m2

3.442,81 m2

(објекат за раднике у фабрици)

објекат 8

1. етажа
3.609,88 m2
+ 2. етажа
316,09 m2

(канцеларије логистике)

објекат 6

(сервисни објекат)

објекат 7

7.999,80 m2

административни део

(административна зграда)

објекат 5

22.596,75 m2

(објекат за тестирање гума)

1. етажа
1.603,00 m2

3.498,09 m2

5.045,81 m2

портирница (1)

73,35 m2

73,35 m2

објекат 10

портирница (2)

2

73,35 m2

објекат 11

пумпна станица за техничку воду,
спринклер и хидрантску мрежу

622,33 m2

622,33 m2

објекат 12

надстрешница за бицикле

217,00 m2

217,00 m2

објекат 22

објекат за опасан отпад

450,00 m2

450,00 m2

објекат 9

73,35 m

(пумпна станица са резервоарима за
хидрантску и спринклер мрежу)

Укупна површина приземља објеката 1. фазе

112.836,29 m2
121.980,08 m2

Укупна бруто развијена површина објеката
5.

Према планираном стању, за грађење/извођење радова, односно за реализацију планираних
радова, одређују се следећи локацијски услови - подаци о правилима уређења и грађења за зону
или целину у којој се налази предметна парцела, прибављени из планског документа:

Урбанистички показатељи дати планским документом
индекс заузетости парцеле (под објектима и манипулативним и
паркинг површинама): максимално дозвољено 70%;

Урбанистички показатељи
након планиране изградње
29,14 %

површина приземља објеката планираних у 1. фази – 114.131,29
површина приземља објеката планираних у 2. фази – 16.146,30
планиране површине под интерним саобраћајницама и тротоарима – 55.480,00
укупна површина објеката – заузетост парцеле – 185.757,59

дозвољена спратност објекта је П+5+Пк
(приземље + пет етажа + поткровље)

Локацијски услови

m2
m2
m2
m2

планирана спратност П (приземље)
до П+2 (приземље + 2 етаже)
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Правила уређења - Зона рада
У радној зони дозвољена је изградња пословних, производних и складишних објеката, изградња у
комбинацијама (пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни
објекат или пословно-производно-складишни објекат) и изградња производних енергетских објеката
обновљивих извора енергије.
Привредне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне, услужне и
радне активности мањег или већег обима, укључујући и индустријске производне погоне и
капацитете, уз обезбеђене услове заштите животне средине.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила за изградњу у зони рада:
› конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине VII-VIII степени
сеизмичког интензитета према ЕМС-98,
› при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара ("Службени
гласник РС", бр. 111/09),
› спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09),
› спроводити мере Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите ("Службени гласник
РС", бр. 21/92).
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене, естетски визуелне амбијенталне целине, како у оквиру предметног комплекса, тако и са
непосредним окружењем. При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких
прописа и услова који конкретну област регулишу.
Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња главних објеката: пословних,
производних и складишних објеката, изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат,
пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни
објекат и изградња производних енергетских објеката обновљивих извора енергије.
Уз главне објекте на грађевинској парцели, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле,
дозвољена је изградња помоћних објеката и/или пратећих објеката у функцији главног објекта:
портирница, чуварских и вагарских кућица, гаража, надстрешница и објеката за машине и возила,
колских вага, типских трансформаторских станица, МРС, котларница, објеката за смештај електронске
комуникационе опреме, ограда, бунара, резервоара за воду, пратећих садржаја у функцији
производног енергетског објекта и сл. Пратећи садржаји у функцији производног енергетског објекта
могу бити: трансформаторско и разводно постројење, средњенапонски и нисконапонски подземни
водови и сл.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, уз задовољење противпожарних и
других техничких услова и услова заштите животне средине.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле (под објектима и манипулативним и
паркинг површинама) је 70%.
Највећа дозвољена спратност
За простор у обухвату Измена и допуна Плана дозвољава се изградња објеката следећих спратности:
› пословни објекат: максимално П+5+Пк (приземље + пет етажа + поткровље),
› производни објекат: у складу са технолошким процесом производње, max до висине од 50,0 m,
› складишни објекат: у складу са технологијом складиштења, max до висине од 50,0 m,
› помоћни односно пратећи објекат: максимално П (приземље).
У објектима је дозвољена изградња једне или више подрумских, односно сутеренских етажа уколико
не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу
(међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се дозволити ако то
технолошки процес производње захтева, и ако су задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је мин. половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
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Услови за ограђивање радних комплекса
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2 m. Ограда на
регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно комбинација зидане и
транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине макс. 0,2 m, а код
комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. Бочни и задњи део парцеле може да се
ограђује транспарентном оградом, комбинацијом зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до
макс. висине. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле, уз услов да висина
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде, и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавну саобраћајну површину.
За грађевинску парцелу обезбедити колски прилаз минималне ширине од 4,0 m (са минималним
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m) и пешачки прилаз минималне ширине 1,5 m. Уз објекте
повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и/или
плато за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција.
У оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити простор за паркирање свих очекиваних возила
(путничких возила, теретних возила, возила снабдевања и сл.). Паркирање возила може се планирати
у оквиру планираних пословних објеката или у оквиру посебно уређених паркинг површина.
У оквир грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима:
›
мин. ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине 5,0 m, односно 7,0 m
тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова,
›
за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити
паркинг простор (за путничко возило мин. 5 х 2,5 m, за теретно возило мин. 6,0 х 3,0 m,
односно у зависности од величине теретног возила).
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је у употреби, на традиционалан (зидани
објекти) или савременији начин (од префабрикованих елемената, укључујући и готове монтажне
хале).
Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров може бити двоводни или кров са више кровних
равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у
складу са нагибом крова. Уколико се изводи раван кров, неопходно је извести адекватан завршни слој.
Могућа је израда стакленог крова – лантерне, са системом фиксних алуминијумских брисолеја. Кровна
конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са
нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне опеке, термоизолационих панела, стаклене зид
завесе, сачињене од фиксних или покретних транспарентних или нетранспарентних стаклених панела,
или других савремених материјала који су тренутно у употреби. Избором материјала водити рачуна о
њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и рекламне
тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај, максималне висине од
15,0 m.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која уређује
конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду специфичну намену
објекта/простора и са становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања санитарно-хигијенских
услова. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине, како у оквиру комплекса, тако и са непосредним
окружењем.
Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре
Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних садржаја и комплекса
извести са различитим ширинама (у зависности од делатности, технолошког процеса, врсте
очекиваних возила и расположивог простора) и свим потребним елементима за комфорно кретање
(полупречници лепеза у смислу обезбеђења противпожарне проходности Rmin= 7,0 m).
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Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних, складишних и услужних
комплекса, димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују (препорука за средње тежак
саобраћај-носивост коловозне конструкције од мин. 60 kN /осовини) на основу података добијених геомеханичким испитивањима.
Стационарни саобраћај (паркирање) решавати у оквиру парцела, са избором система паркирања у
зависности од изабраног система, врста очекиваних возила и расположивог простора. Препоручен
систем за паркирање је управни са димензијама од 5,0 х 2,5 m за путничка возила, 10,0 х 3,0 m за
ЛТВ и (15,0) 18,0 х 3,5 m за ТТВ и АВ, као проточне под косим углом (45, 60, 75°) или ако то
простор не дозвољава омогућити полиномно коришћење саобраћајно-манипулативних површина за
окретнице (маневрисање).
Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре
Снабдевање водом:
Трасе водовода унутар појединачних комплекса водити у коридорима сервисних саобраћајница, у
зеленој површини. Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,20 m од нивелете терена,
због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. На мрежи предвидети максималан број деоничних
затварача, ваздушних вентила и муљни испуст. Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је
могуће мање слепих водова. Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим
прописима и стандардима. Прикључење на насељску водоводну мрежу извести према претходно
прибављеним условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа. Уколико радни притисак
према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе планираних садржаја, обавезно
предвидети постројење за повишење притиска. За санитарни део инсталација предвидети постројење
које одговара техничким условима прикључења (ГСУ) са контролом улазног притиска, у циљу заштите
рада постројења и градске водоводне мреже од прецрпљења. Прикључак од цеви положене у
коридору општинског пута до водомерног шахта урадити са цевима пречника усклађеног са
хидрауличким прорачуном и пројектовати га искључиво у правој линији, управно на доводни цевовод.
Не дозвољавају се никакви хоризонтални нити вертикални преломи на овој деоници. Пројектом
водоводног прикључка треба предвидети постављање водомера. Водомер поставити у шахт мин.
димензија 1,2 х 1,2 m на мин. 2,0 m од регулационе линије. За обезбеђење потреба хидрантске
противпожарне мреже могуће је бушење бунара у појединачним комплексима који ће захватати мање
квалитетну издан. За потребе обезбеђења хидрантске мреже довољним количинама воде за гашење
пожара, предвидети изградњу резервоара одговарајуће запремине.
Одвођење отпадних и атмосферских вода:
Канализацију радити по сепаратном систему. Системом фекалне канализације покрити цело подручје у
комплексу. Трасу фекалне канализације унутар комплекса водити у коридорима сервисних
саобраћајница. Минимални пречник канала не сме бити мањи од Ø200 mm. Минималне падове
колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим прописима и стандардима
(не препоручују се бетонске цеви). Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза.
Пројектовање прикључка - цевовода предвидети од ПВЦ цеви, профила минимум Ø160 mm за фекалну
канализацију, односно Ø200 mm за атмосферску канализацију, на дубини која је прилагођена типу
прикључења (на цев или преко шахта насељске канализације). Гранични ревизиони шахт извести 1,0
m од регулационе линије. Дно канала прикључка комплекса од ревизионог шахта до насељске
канализационе мреже извести у нагибу од минимум 1,33% до 6%. Ревизиони шахт може бити од
различитих материјала: зидан од опеке и малтерисан цементним малтером, од неармираног или
армираног бетона или монтажни, од готових бетонских цеви уграђених у бетонску подлогу. За потребе
пречишћавања прикупљених отпадних вода, на простору комплекса изградити постројење за
пречишћавање отпадних вода одговарајућег капацитета. Изградити зацевљену атмосферску
канализациону мрежу са сливницима и системом ригола и каналета. Сливнике радити са таложницима
за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у сепаратор масти и уља. Трасе водити у
зеленом појасу дуж сервисних саобраћајница. Реципијент је отворена каналска мрежа. Коте дна
канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна канала у који се уливају. Све
радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног комуналног предузећа.
Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре
Трафостанице градити као монтажно бетонске, зидане или у склопу објеката за 20/0,4 напонски
пренос. Капацитет трафостаница ће бити у складу са потребама, са једним трансформатором називне
снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода, односно називне снаге до
1000 kVA и могућношћу прикључења до 12 нисконапонских извода и двострука са два трансформатора
називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода. Минимална
удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3 m.
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Електроенергетску мрежу у комплексу, средњенапонску и нисконапонску у потпуности каблирати. При
изградњи подземне електроенергетске мреже у комплексу важе исти услови као и услови за изградњу
подземне електроенергетске на јавном земљишту.
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу извести подземним кабловима по условима
надлежног предузећа у Руми.
Комплекс ТС 110/20 (Х) kV
За изградњу ТС 110/20(Х) kV потребна је израда урбанистичког пројекта.

Смернице за израду урбанистичког пројекта за ТС 110/20(Х): Минимална површина за изградњу комплекса
трансформаторске станице 110/20(Х) kV и високонапонског разводног постројења треба да буде 50х70 m;
Грађевинска линија треба да буде мин. 5,0 m од регулационе линије; Обезбедити колски прилаз објекту мин.
ширине 5,0 m са постојеће приступне саобраћајнице и пешачки прилаз; Обезбедити прикључак на
водоводну, електронску комуникациону и канализациону мрежу; Око комплекса поставити ограду на
сопственој парцели, висине најмање 1,8 m; Урбанистички параметри за електроенергетске објекте,
диктирани су захтевима самог електроенергетског објекта, односно условима надлежних оператора и могу
да одступају од урбанистичких параметара датих Планом за зоне у којима се граде. Прикључење ТС
110/20(Х) kV на 110 kV напон извешће се у складу са условима надлежног оператора преносне мреже,
односно Студијом прикључења објеката на преносни систем. Прикључни 110 kV далековод биће предмет
засебног урбанистичког плана.

Општи услови прикључења објеката на дистрибутивни електроенергетски систем:
Нове и постојеће објекте, прикључивати на постојећу или планирану мрежу дистрибутивног
електроенергетског система.
За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је изградити
прикључак који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ).
Правила за изградњу мреже и објеката термоенергетске инфраструктуре
Изградњу дистрибутивне гасоводне мреже и објеката на површинама претежне намене, као и
прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу, извести у складу са условима и сагласностима
добијеним од надлежног дистрибутера за гас ЈП „ИНГАС“ Инђија или ЈП „Србијагас“, и у складу са
одредбама Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15).
Правила за изградњу мреже и објеката електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре
Подземну електронску комуникациону мрежу градити по условима грађења подземне електронске
комуникационе мреже на јавним површинама.
ЕК (фиксна, КДС, интернет и др. мрежа) ће се у потпуности градити подземно. Дубина полагања ЕК
каблова треба да је најмање 0,8 m, односно 1 m (оптички кабл). ЕК мрежу полагати поред
саобраћајница на растојању најмање 1 m од саобраћајнице. При укрштању са путем каблови морају
бити постављени у заштитној цеви, а угао укрштања треба да буде 900. При паралелном вођењу
електронских комуникационих и електроенергетских кабловa до 10 кV најмање растојање мора бити
0,5 m и 1 m за каблове напона преко 10 кV. При укрштању, најмање вертикално растојање од
електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 900. При укрштању електронског
комуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода, и канализације, вертикално растојање мора
бити најмање 0,3 m.
При приближавању и паралелном вођењу електронског екомуникационог кабла са цевоводом
гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m.
Уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман на јавној површини у
оквиру саобраћајних коридора или зелених површина.
Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним прикључком по
условима надлежног предузећа.
Правила за озелењавање
У склопу радне зоне, формирати зелене површине ограниченог коришћења, унутар парцела радних
садржаја (комплекса). На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити мин. 30% зелених
површина. Ободом комплекса формирати линијско зеленило, а око производних и радних погона
применити пејсажно озелењавање. Применити врсте отпорне на гасове, дим и прашину: Аcer.spp.,
Quercus spp., Aesculus spp., Ginkgo spp., Pinus spp., Picea spp. Све слободне површине затравити
смешом трава отпорном на гажење.
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ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног комплекса, код
изградње нових комплекса (објеката) грађевинска линија у односу на регулациону линију је одмакнута
мин. 5,0 m. Објекти који се налазе на улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити грађени на
грађевинској линији.
Грађевинска линија је одмакнута од к.п. број 6035/2 КО Инђија (земљиште у функцији железнице) за
минимум 25 m, односно у складу са условима „Инфраструктура железнице Србије“ АД Београд.
Обзиром да технолошки процес у великој мери условљава организацију парцеле, изградња објеката
решаваће се од случаја до случаја. Мин. услови које је неопходно испоштовати су: удаљеност
грађевинске линије од границе суседне парцеле је 5,0 m (евентуално је дозвољена и мања удаљеност
- мин. 1,0 m под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни размак
између објеката на две суседне парцеле већи од 4,0 m, тј. већи од половине вишег објекта).
Изузетно, помоћни/пратећи објекти који се планирају на улазу у радни комлекс (портирнице, чуварске
и вагарске кућице и сл.) предњом фасадом се могу поставити на регулациону линију, односно градити
на растојању мањем од 5,0 m од регулационе линије.
Заштићена природна добра
Радове на изградњи објеката и уређењу простора обухваћеним предметним Планом потребно је
обављати под следећим условима заштите природе:
›
Ради заштите биодиверзитета аграрних површина, очувања квалитета ваздуха, земљишта,
површинских и подземних вода неопходно je и очување/подизање заштитног зеленила
ободним делом парцела радних комплекса према околним површинама.
Заштићена непокретна културна добра
Због већег броја регистрованих локалитета у северном делу градског подручја, приликом било које
врсте земљаних радова потребно је праћење истих од стране надлежне службе, Завода за заштиту
споменика културе у Сремској Митровици.
Општи и посебни услови и мере заштите животне средине
У контексту заштите животне средине предметног простора, неопходно је предузети одређене мере
заштите воде, ваздуха и земљишта, узимајући у обзир намену простора и могућност лоцирања
различитих индустријских делатности.
Изградња планираних објеката, извођење радова, односно обављање производне, складишне или
услужне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или
деградација животне средине на други начин.
Како би се обезбедила функционалност простора у складу са потребама, а при том остварио
позитиван утицај тј. ублажиле или спречиле негативне последице на животну средину простора, у
контексту конкретних решења предвиђено је:
›
опремање простора адекватном комуналном инфраструктуром и примена техничкотехнолошких мера у циљу спречавања/смањења потенцијалних утицаја на квалитет ваздуха,
воде и земљишта услед одвијања планираних активности;
›
праћење квалитета ваздуха, воде и земљишта током функционисања објеката у планираној
радној зони (у складу са студијама процене за појединачне објекте или по налогу инспекције);
›
формирање заштитног зеленила у оквиру коридора саобраћајница и по ободу комплекса;
›
снабдевање водом за пиће и санитарне потребе преко насељског водоводног система и
заштита од пожара;
›
сепаратно одвођење сувишне атмосферске воде и санитарне отпадне воде;
›
пречишћавање индустријских и комуналних отпадних вода;
›
предтретман атмосферских вода са колско-манипулативних и осталих површина на сепаратору
уља и масти, у складу са прописаним квалитетом за упуштање у реципијент;
›
примена природног гаса за загревање и технолошке процесе чиме ће се заштити ваздух, као
природни ресурс, од загађења која настају сагоревањем фосилних горива;
›
обезбеђење простора за посуде за привремено одлагање различитих врста отпада, као и
управљање отпадом насталог на простору обухвата Плана у складу са прописаним условима.
Реализацијом плана озелењавања унапредити микроклиматске и санитарно хигијенске услове
простора, чиме ће се обезбедити функција баријере у евентуалном промету загађујућих материја и
буке.
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Обавезе субјеката чије делатности утичу или могу утицати на квалитет ваздуха уређене су Законом о
заштити ваздуха, а односе се на обезбеђење техничких мера за спречавање или смањење емисија у
ваздуху, праћење утицаја сопствених делатности на квалитет ваздуха и обезбеђење других мера
заштите у складу са овим Законом и подзаконским актима у наведеном контексту.
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу или могу
утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања
загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности на квалитет
земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.
Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да буде
узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности изврши
испитивање квалитета земљишта.
Концепцију одлагања комуналног отпада треба усагласити са принципима Стратегије управљања
отпадом за период 2010-2020. године.
Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију отпада код
надлежних организација и да се у зависности од његове природе са њим поступа у складу са
законским прописима.
Обавеза генератора отпада је да, у складу са Законом о управљању отпадом и осталим законским и
подзаконским актима, који непосредно регулишу ову област: обезбеди потребан простор за одлагање
отпада, обезбеди потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување
различитих отпадних материја, а да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје субјекту који
има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл.).
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или
материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и
контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе,
која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. Сва
постројења и активности која се не налазе на Прелиминарном списку постојећих постројења која
подлежу издавању интегрисане дозволе на територији Републике, сачињеним од стране Министарства
животне средине и просторног планирања Републике Србије, а која у складу са Уредбом о врстама
активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, подлежу обавези прибављања
интегрисане дозволе, дужни су да се обрате надлежном органу.
За објекте, који су лоцирани у радној зони, а могу имати негативне утицаје на животну средину,
надлежни орган мора прописати потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у
складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину,
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину и Уредбом о утврђивању
Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину.
Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара,
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите.
Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељима кроз урбанистичке
показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и правила грађења
(регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина
саобраћајница, паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну
примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења.
Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације за заштиту објеката од пожара и
атмосферског пражњења, у складу са Законом о заштити од пожара и другим законима и
правилницима који уређују заштиту од пожара, важећим техничким прописима и српским стандардима
из ове области, као и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења.
На предметном простору могућ је земљотрес јачине VII-VIII степени сеизмичког интензитета према
Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру тј. тип објекта, дефинисане су класе
повредивости односно очекиване деформације и оштећења на објектима. Тако би се у смислу
интензитета и очекиваних последица на посматраном подручју, за VII степен сеизмичког интензитета
манифестовао „силан земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“.
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При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно
је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета (VII-VIII степен према ЕМС98), како би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством.
Постројење у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна
материја у једнаким или већим количинама од прописаних (севесо постројење), регулисана су Законом
о заштити животне средине и другим подзаконским актима, као техничка јединица унутар комплекса,
где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује.
Правно и физичко лице које обавља активности у којима је присутна или може бити присутна једна
или више опасних материја у количинама које су једнаке или веће од прописаних, а које могу изазвати
удес дужно је да у поступку процене утицаја пројекта на животну средину, односно прибављања
интегрисане дозволе, изради процену опасности од удеса.
Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање услова за
деловање цивилне заштите становништва, заштиту материјалних и природних ресурса у случају
ратних дејстава. Применом законске регулативе за планирање и уређење простора од интереса за
одбрану земље стварају се просторни услови за функционисање цивилнe заштитe становништва.
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих
склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката, као и
објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од
природних и других несрећа.
Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или
реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност склоништа, нити се склоништа
могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке услове. У случају
проглашења ванредне ситуације, склоништа која се користе у мирнодопске сврхе могу се испразнити,
а у случају проглашења ванредног или ратног стања морају се испразнити и оспособити за заштиту
најкасније за 24 часа.
Мере енергетске ефикасности изградње
Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се: изградњом пешачких и
бициклистичких стаза за потребе обезбеђења интерног комуницирања и смањења коришћења
моторних возила; подизањем зеленила у коридорима саобраћајница (смањује се загревање тла и
ствара се амбијент сличан природном); пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским
аспектима, изложености сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као
компензација окупираном земљишту; сопственом производњом енергије и другим факторима;
изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије
(коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или централизованих
система грејања и хлађења.
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: реализацију пасивних соларних
мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација објекта
према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл; примену
адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); примена
прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена савремених котлова
и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, примена
савремених топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских вентила,
делитеља и мерача топлоте и друге мере; стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске
потребе, тј. систем за климатизацију, (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у
којој се температура регулише или се може снизити, могуће у комбинацији са регулацијом протока
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха); примену адекватног унутрашњег осветљења (примена
савремених сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености).
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у супротности са
другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење
објекта.
6. Начин и услови прикључења грађевинске парцеле, односно објекта на јавну површину,
комуналну и другу инфраструктуру:
Услови прибављени у поступку израде Урбанистичког пројекта:
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6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.

Начин и услови прикључења грађевинске парцеле, односно објекта, на јавну површину
– јавни пут: Технички услови дати од ЈП за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија
пут“ Инђија, број 35-34/2020-1 од 14.05.2020. године.
Начин и услови прикључења грађевинске парцеле, односно објекта, на водоводну
мрежу и канализацију отпадних вода: Технички услови, дати од ЈКП „Водовод и
канализација“ Инђија, број 32502-17/2020-2 од 12.05.2020. године.
Технички услови за прикључење на електромрежу, дати од „Електромрежа Србије“ АД
Београд, број 506-00-УТД-048-9/2020-001 од 30.04.2020. године.
Услови за потребе израде урбанистичког пројекта, дати од Електропривреде Србија,
ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕДБ Рума, број 88.1.1.0.-D.-07.17.-111070-20 од 26.05.2020. год.
Начин и услови прикључења грађевинске парцеле, односно објекта, на гасовод:
Технички услови дати од ЈП „Ингас“ Инђија, број 1014 од 08.05.2020. године.
Технички услови за прикључење на гасну мрежу дати од ЈП „Србијагас“ Нови Сад, број
06-01-1550/1 од 29.05.2020. године.
Начин и услови прикључења грађевинске
парцеле,
односно
објекта на
телекомуникациону инфраструктуру: Технички услови дати од „Телеком Србија“ АД,
Одељење Сремска Митровица, број А335-125646/1-2020 од 22.04.2020. године.
Услови МУП Сектор за ванредне ситуације, 09 број 217-905/20 од 02.06.2020. године.
Услови у погледу мера заштите од пожара дати од МУП, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, 09.29
Број 217-6967/20 од 26.05.2020. године.
Технички услови дати од „Инфраструктура железнице Србије“ АД Београд, број
2/2020-1390 од 04.06.2020. године.
Технички услови дати од ЈКП „Комуналац“ Инђија, број 2090 од 20.05.2020. године.
Услови РС Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за
инфраструктуру, број 8316-2 од 22.05.2020. године.
Информација о метеоролошким, хидролошким и лансирним (противградним)
станицама и њиховој евентуалној заштити на подручју Инђије, дати од Републичког
хидрометеоролошког завода Београд, број 922-3-40/2020 од 21.05.2020. године.
Услови Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, број 413-090091/2020-0002 од 19.05.2020. године.
Услови „Vip mobile“ ДОО Нови Београд, од 03.06.2020. године.
Услови Покрајинског секретаријата за здравство, Одељење у Сремској Митровици, број
138-53-00237-2/2020-14 од 18.05.2020. године.
Услови дати од Министарства заштите животне средине Београд, број 350-0100039/2020-03 од 27.05.2020. године.
Услови Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови
Сад, број 140-501-542/2020-05 од 08.06.2020. године.
Услови Републичког сеизмолошког завода Београд, број 02-208-1/2020 од 05.06.2020.
године.
Решење Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, број 03-1127/2 од
04.06.2020. године.

Услови за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења, прибављени у поступку
обједињене процедуре електронским путем
6.21.

Услови за пројектовање и прикључење грађевинске парцеле, односно објекта, на
електроенергетску инфраструктуру, дати од Електропривреде Србија, ЕПС Дистрибуција,
Огранак ЕДБ Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.-223772-20 од 18.08.2020. год.

Напомена:
у прилогу ових Услова достављено je упутство за попуњавање, оверу и плаћање по Уговору о пружању услуге за
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, Уговор о пружању услуге за прикључење на
дистрибутивни систем електричне енергије и Спецификацијa трошкова.
6.22. Водни услови дати од ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, број II-927/7-20 од 26.08.2020. г.
6.23. Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са

6.24.

овереним ситуационим планом, дати од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, 09.29 Број 21711282/20 од 13.08.2020. године.
Услови у погледу мера заштите од пожара дати од МУП, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, 09.29
Број 217-11283/20 од 13.08.2020. године.
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Могуће и обавезујуће фазе у реализацији пројекта: предвиђа се фазна изградња.
У складу са приложеним Идејним решењем број ЕН-1660 од августа 2020. године, урађеним од „North
Engineering“ ДОО из Суботице, односно потврђеним Урбанистичким пројектом планира се фазна
изградња производног комплекса:
›

›

›

1. фаза изградње производног комплекса, који су предмет ових локацијских услова,
обухвата следеће објекте: објекат 2 - производни део, и гасна котларница (у објекту 2);
објекат 3 - специјализовано складиште; објекат 4 - административни део (административна
зграда); објекат 5 - административни део (објекат за раднике у фабрици); објекат 8 административни део (канцеларије логистике); објекат 6 - радионица преко 400 m2 (сервисни
објекат); објекат 7 - радионица преко 400 m2 (објекат за тестирање гума); објекат 9 портирница (1); објекат 10 - портирница (2); објекат 11 - пумпна станица за техничку воду,
спринклер и хидрантску мрежу (пумпна станица са резервоарима за хидрантску и спринклер
мрежу); објекат 12 - надстрешница за бицикле; објекат 22 - објекат за опасан отпад.
1. фаза изградње обухвата и следеће објекте: објекат 15 - надстрешница (за пушаче 1);
објекат 16 - надстрешница (за пушаче 2); објекат 17 - надстрешница (за пушаче 3); објекат 20
- рекламни тотем (1); објекат 21 - рекламни тотем (2); објекат 27 - пумпна станица
атмосферске воде; објекат 26 - пречистач отпадне воде; објекат 13 - плато за азотну
подстаницу; објекат 14 - плато за комунални отпад; објекат 28 - плато за дизел агрегат и
техничке гасове; објекат 19 - плато за разводно електро постројење (плато за прикључно
разводно постројење 20 kV), који нису предмет ових локацијских услова.
2. фаза изградње производног комплекса, обухвата следеће објекте: објекат 1А - пријем
сировина, објекат 1Б - ваљара, објекат 23 - објекат за смештај технолошког уља, објекат 24 плато за смештај технолошких силоса за сировине и интерне саобраћајнице, који нису предмет
ових локацијских услова, који нису предмет ових услова.

7. Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити: на парцели нема постојећих
објеката које је пре планиране изградње потребно уклонити.
8. Поступак процене утицаја на животну средину:
у вези са изградњом или извођењем радова у складу са овим локацијским условима, ПОТРЕБНО ЈЕ
покренути поступак прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно
одлуке да није потребна израда те студије.
9. Рок важења:
Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске
дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.
Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

10. Други услови, у складу са посебним законом:
›

Промена намене земљишта из пољопривредног у грађевинско

Увидом у Генерални урбанистички план Инђије који је Скупштина општине Инђија донела 1980. године
(„Сл. лист општина Срема“ број 1/81), као и Просторни план општине Инђија који је Скупштина
општине Инђије донела 1985. године (″Сл. лист општина Срема″, бр. 15/85), утврђено је да се
катастарска парцела број 7949 К.О. Инђија није налазила у границама грађевинског подручја насеља
Инђија које су одређене планском документацијом, односно да парцела није била у границама
грађевинског подручја пре 15.7.1992. године.
Обавезу плаћања, као и висину накнаде за промену намене решењем утврђује Општинска управа –
Одељење за привреду, на захтев заинтересованог лица или по налогу пољопривредног инспектора.
Напомена: У складу са чланом 88. став 7. Закона о планирању и изградњи, накнада за промену
намене пољопривредног и шумског у грађевинско земљиште не плаћа се приликом изградње објеката
од значаја за Републику Србију, као и за изградњу објеката јавне намене у складу са програмом
уређивања грађевинског земљишта када је обвезник плаћања Република Србија, аутономна покрајина,
односно јединица локалне самоуправе, као и јавна предузећа чији су оснивачи Република Србија,
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе.
›

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
→ Применити одредбе Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“ број
61/11) којим се ближе прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних
својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте.
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›

Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу
кроз ЦИС – Централни информативни систем – Систем за електронско подношење пријава.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације;
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина
техничке документације;
3) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о
грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се и:
1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право
уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се
тај доказ не доставља;
2) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању
недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен
локацијским условима;

4) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји
обавеза прибављања енергетске дозволе;

5) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском
земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;

6) доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у

складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно надзиђивање, односно
претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста
радова;
7) услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне
енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у
складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима;

8) доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, односно

шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано
плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе.

Ако је до подношења захтева у катастру спроведена парцелација, односно препарцелација у складу са издатим
локацијским условима или је промењен број парцеле, односно парцела за које су издати локацијски услови, уз
захтев се прилаже и доказ о тој промени (решење, односно уверење органа надлежног за послове државног
премера и катастра о извршеној парцелацији, односно препарцелацији, односно промени броја парцеле, односно
парцела.

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, саставни
део захтева из из члана 16. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19), је и изјашњење подносиоца о начину плаћања
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на
рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 m² и који садржи
више од две стамбене јединице.
Елаборати и студије уз пројекат за грађевинску дозволу
Пројекту за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилажу се:
1) елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким
истраживањима;
2) елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара, чији је садржај
одређен у складу са Прилогом 11. овог правилника, уколико je за објекат прописана израда главног
пројекта заштите од пожара и прибављање сагласности на пројекат за извођење, у складу са
прописима којима се уређује заштита од пожара;
3) елаборат енергетске ефикасности, за зграде за које је прописано утврђивање енергетских
својстава, израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда;
4) студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утврђена потреба процене утицаја на
животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област.
Пројекту за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, се према потреби прилажу и други
елаборати и студије којима се доказује испуњење основних захтева за објекат, израђени у складу са
прописима. Елаборати и студије из члана 58. ст. 1. и 2. Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл.
гласник РС", бр. 73/19) не подлежу техничкој контроли, већ техничка контрола само проверава
примену мера предвиђених елаборатима и студијама у пројектима.
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Такса за издавање ових Локацијских услова плаћа се у складу са тарифним бројем 19. Одлуке о
локалним административним таксама, („Сл. лист општине Инђија“ број 30/17).
Упутство о правном средству: На Локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу, у
року од три дана од дана достављања локацијских услова.
Саставни део локацијских услова су:
1. Идејно решење приложено уз захтев, број ЕН-1660 од августа 2020. године, урађено од „North Engineering“
ДОО из Суботице. Главни пројектант је Дражен Балажевић, број лиценце ИКС 310 8013 04.
2. Закључак Владе Републике Србије, 05 број: 351-1399/2020 од 20.02.2020. године;
3. Потврда Урбанистичког пројекта, од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне
средине Нови Сад, број 140-35-22/2020-01 од 13.07.2020. године;
4. Копија плана издата од РГЗ СКН Инђија;
5. Уверење издато од Одељења за катастар водова Нови Сад;
6. Ситуациони план – прилог из приложеног Идејног решења;
7. Технички услови дати од ЈП за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 35-34/2020-1
од 14.05.2020. године;
8. Технички услови, дати од ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, број 32502-17/2020-2 од 12.05.2020. године;
9. Технички услови за прикључење на електромрежу, дати од „Електромрежа Србије“ АД Београд, број 506-00УТД-048-9/2020-001 од 30.04.2020. године;
10. Услови за потребе израде урбанистичког пројекта, дати од Електропривреде Србија, ЕПС Дистрибуција,
Огранак ЕДБ Рума, број 88.1.1.0.-D.-07.17.-111070-20 од 26.05.2020. године;
11. Технички услови дати од ЈП „Ингас“ Инђија, број 1014 од 08.05.2020. године;
12. Технички услови за прикључење на гасну мрежу дати од ЈП „Србијагас“ Нови Сад, број 06-01-1550/1 од
29.05.2020. године;
13. Технички услови дати од „Телеком Србија“ АД, Одељење Сремска Митровица, број А335-125646/1-2020 од
22.04.2020. године;
14. Услови МУП Сектор за ванредне ситуације, 09 број 217-905/20 од 02.06.2020. године;
15. Услови у погледу мера заштите од пожара дати од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, 09.29 Број 217-6967/20 од 26.05.2020. године.
16. Технички услови дати од „Инфраструктура железнице Србије“ АД Београд, број 2/2020-1390 од 04.06.2020. год.
17. Технички услови дати од ЈКП „Комуналац“ Инђија, број 2090 од 20.05.2020. године;
18. Услови РС Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 8316-2 од
22.05.2020. године;
19. Информација о метеоролошким, хидролошким и лансирним (противградним) станицама и њиховој евентуалној
заштити на подручју Инђије, дати од Републичког хидрометеоролошког завода Београд, број 922-3-40/2020 од
21.05.2020. године;
20. Услови Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, број 413-09-0091/2020-0002 од 19.05.2020. г.
21. Услови „Vip mobile“ ДОО Нови Београд, од 03.06.2020. године;
22. Услови Покрајинског секретаријата за здравство, Одељење у Сремској Митровици, број 138-53-00237-2/2020-14
од 18.05.2020. године;
23. Услови дати од Министарства заштите животне средине Београд, број 350-01-00039/2020-03 од 27.05.2020. год.
24. Услови Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, број 140-501-542/202005 од 08.06.2020. године;
25. Услови Републичког сеизмолошког завода Београд, број 02-208-1/2020 од 05.06.2020. године;
26. Решење Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, број 03-1127/2 од 04.06.2020. године;
27. Услови за пројектовање и прикључење грађевинске парцеле, односно објекта, на електроенергетску
инфраструктуру, дати од Електропривреде Србија, ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕДБ Рума, број 88.1.1.0.-Д07.17.-223772-20 од 18.08.2020. године;
28. упутство за попуњавање, оверу и плаћање по Уговору о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни
систем електричне енергије, Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне
енергије и Спецификацијa трошкова;
29. Водни услови дати од ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, број II-927/7-20 од 26.08.2020. године;
30. Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим
планом, дати од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици,
Одсек за превентивну заштиту, 09.29 Број 217-11282/20 од 13.08.2020. године;
31. Услови у погледу мера заштите од пожара дати од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, 09.29 Број 217-11283/20 од 13.08.2020. год.

Начелница

дипл.инж.саоб. Тијана Дошен
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Сектор за катастар непокретности
Одељење за катастар водова Нови Сад
Број: 956-01-302-10861/2020
Датум: 06.08.2020. године
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Републички геодетски завод - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар
водова Нови Сад, поступајући по захтеву Toyo Tire Serbia d.o.o., БУЛЕВАР МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА 11Г, БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД, на основу члана 161. Закона о општем
управном поступку («Службени лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01) и члана 52. став 1. Закона о
поступку уписа у катастар непокретности и водова («Службени гласник РС» број 41/18, 95/18
и 31/19) издаје
УВЕРЕЊЕ
Потврђује се да сагласно подацима катастра водова за општину/град ИНЂИЈА, НА
КАТ.ПАРЦЕЛИ БР.7949 К.О. ИНЂИЈА, НЕМА СНИМЉЕНИХ ВОДОВА.
Ово уверење се издаје подносиоцу захтева на основу података из службене евиденције
Републичког геодетског завода - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар
водова Нови Сад. Уверење се може користити: За добијање локацијске дозволе и у друге
сврхе се не може употребити.

Ослобађа се плаћања републичке административне таксе на захтев сходно члану ____
Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС», бр. 43/03,
51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12,
93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18 и 38/19).
Републичка административна такса за пружање услуга РГЗ-а наплаћена је у износу од
660,00 динара у складу са Законом о републичким административним таксама («Службени
гласник РС», бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09,
35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17,
113/17, 3/18, 50/18 и 38/19).
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Зорица Ристовић, дипл. инж. геод.
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LEGENDA
POVRŠINA POD OBJEKTIMA 1. FAZE

8

20

ramp

9

POVRŠINA POD OBJEKTIMA 2. FAZE - NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA
INTERNE SAOBRAĆAJNICE 2. FAZE - NISU PREDMET OVOG PROJEKTA
REGULACIONA LINIJA

15

16

GRAĐEVINSKA LINIJA
ZAŠTITNI POJAS ŽELEZNICE - 100m od ose pruge
OGRADA KOMPLEKSA

22

PEŠAČKI ULAZI
KAMIONSKI ULAZ

14

2

23

ULAZ NA PARKING ZA PUTNIČKA VOZILA

3

1B

ULAZ ZA PUTNIČKA VOZILA

32

POLOŽAJ MRS

BROJ PARKING MESTA:
Parking mesta za automobile
Parking mesta za kamione

11

26

1A

374
41

REKAPITULACIJA POVRŠINA PREDMETNE 1. FAZE:
POVRŠINA PARCELE K.P. 7949 K.O. Inđija

24

13
28

17

BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA SVIH OBJEKATA 1. FAZE

m = 90 0 kg

114.131,29 m2 (17,90%)

2. Proizvodni objekat
3. Skladište
4. Adminstrativna zgrada
5. Objekat za radnike
6. Servisni objekat
7. Objekat za testiranje guma
8. Kancelarije logistike
9. Portirnica 1 - Ulaz/izlaz za kamione
10. Portirnica 2 - Ulaz/izlaz za automobile i autobuse
11. Pumpna stanica za sprinkler i hidrantsku mrežu
12. Nadstrešnica za bicikle
13. Plato za azotnu podstanicu
14. Plato za komunalni otpad
15. Nadstrešnica za pušače
16. Nadstrešnica za pušače
17. Nadstrešnica za pušače
18. Kolske vage - u sklopu površina pod saobraćajnicama
19. Plato za razvodno elektro postrojenje 20kV
20. Reklamni totem 1
21. Reklamni totem 2
22. Objekat za opasan otpad
26. Prečistač otpadne vode
27. Pumpna stanica atmosferske vode
28. Plato za dizel elektro agregat - DEA i tehničke gasove

m = 9 00 k g

m e= 24 t (pra zan / emp t y)
m f = 5 4 t (p un / fu l )
D m ax = 3 m
H m ax = 13 . 6 m
V = 3 0 m³ - 3 7 m³
p = 37 ba r( g )

637.455 m2 (100%)

me = 2 4 t (p raz an /e mp ty )
mf = 54 t (pu n/ f ul l )
D max = 3 m
H max = 13 .6 m
V = 30 m ³ - 37 m³
p = 3 7 b ar(g)

K.P. 7949 K.O Inđija

73.393,94 m2
22.596,75 m2
4.073,83 m2
3.498,09 m2
3.514,61 m2
3.442,81 m2
880,23 m2
73,35 m2
73,35 m2
662,33 m2
217,00 m2
85,00 m2
150,00 m2
30,00 m2
30,00 m2
30,00 m2
600,00 m2
10,00 m2
10,00 m2
450,00 m2
60,00 m2
50,00 m2
200,00 m2

OTVORENA RETENZIJA ZA KIŠNICU - ulazi u površinu pod zelenilom
INTERNE SAOBRAĆAJNICE

45.775,00 m2 (7,18%)

INTERNA SAOBRAĆAJNICA OD NABIJENOG TUCANIKA

2.605,00 m2 (0,41%)

POPLOČANJE I TROTOARI

7.100,00 m2 (1,11%)

ZELENE POVRŠINE

27

467.864,25 m2 (73,40%)

NAPOMENE:
Objekti 1A, 1B, 23 i 24 su deo 2. Faze koja nije predmet ovog projekta. U sklopu ove 1. Faze njihove površine su
obračunate u zelene površine.
Interne saobraćajnice 2. Faze nisu predmet ovog projekta. U sklopu ove 1. Faze njihove površine su obračunate
u zelene površine.

15.800m3
h=2.0m
otvorena retenzija
za kišnicu

GRAĐEVINSKA LINIJA
±0,00

SITE PLAN

REGULACIONA LINIJA

APSOLUTNA KOTA

131,20
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napK Pajxna ct>epeHu,a 7
24000 Cvfioruua
Peny6m1Ka Cp61-1ja

V1Hfj!l1ja,8oJ8oAe-~ii~48

Ha OCHOSY411aHa14. OA/lYKe 0 Onurruacxo] vnpasa OnWTl-1HeV1Ht)l-1ja("Cll. 11l-1crOnWTI-1HeCpewa" 6poj 25/08),
1-1411aHOM54. 1-155. Baxoaa 0 nllaHHpal-bY 1-11-13rpaAl-bl-1(Cn.rnacaax PC" 6poj 72/09,81/09 1-124/11), 1-1411.12
OA/lYKe 0 jasHoM SOAOSOAYxao 1-1411aHa22 0 [aauo] KaHall1-13au,l-1jl-1
CO V1Ht)l-1ja(Clly>t<6eHI-1rllaCHHK OnWTI-1Ha
Cpewa 6/2011), re Bawer 3aXTeBa 6poj OS/20 oA AaHa 15.04.2020. rOAHHe, Haw 6poj: 32502-17/2020 oA
AaHa 21.04.2020. rOAHHe, JKn "BOAOSOA 1-1KaHall1-13au,l-1jaV1Ht)l-1jaJfl" V1Ht)l-1ja1-13Aaje:

TEXH~~KE

venose

npeAY3eny "NORTH engineering"
A.O.O., 1013Cy6oTHu,e, napK PajXJIa <l>epeHu,a 6p. 7, sa norpefie H3paAe
Yp6aHHcTH~Kor npojexra, a y CBpXy H3rpaAl-be o6jeKTa.
1113rpaAl-ba npoaasonaor KonMlleKca "TOYO TIRE" ce nnauapa y IIIH1)HjH, ceaepoacro-ma
paAHa 30Ha, Ha
K.n. 7949 K.O. IIIHt)Hja.
1. BO,nOCHA6,nEBAI-bE:
Ha HaseAeHoj lloKau,l-1jH nocro]a H3rpat)eHa Yll1-14Haaonoaonua Mpe>t<a.
BOAosoAHa Mpe>t<aje 1t13pat)eHaoA HDPE u,esl-1npe4HI-1Ka 0200 mm H y napuenasia 5948/3, 5977/5,5979/8,
6009/5,6010/2,6034/2,6035/4
je rpacapasa y 3elleHOM nojacy, ~6 m OA nese I-1sl-1u,e«onoaosa, nocwarpaso
OA <t>a6plt1Ke"Grundfos" Ka >t<elle3Hl-14Koj npvsa.
PaAHI-1npl-1TI-1CaKy Mpe>t<1-1
xpehe ce OKO3,5 6apa ± 10%, Y HopMallHoM eonocsatiaesa-ev 6e3 pecrpaxuaja.
nplt1KfbY4aK OA Yll1-14Heu,esl-1AO sOAoMepHor CKllOHI-1WTanpojeKTosaTI-1 I-1CKfbY41-1S0
y npasoj 11I-1Hl-1jl-1,
ynpasHo
Ha yll1-14Hyu,es. He A03sofbasajy ce HI-1KaKSI-1
XOplt130HTallHIt1HI-1SepTI-1KallHI-1npellOMI-1 Ha AellY nplt1Kfby~Ka AO
sOAoMepa.
nplt1KJbY4aK 1-13SeCTI-1
Ha CllOjy (MI-1H.5 cm) neCKa. Ha AellY npl-1Kfby4Ka I-1cnoA cao6panajHI-1u,e 3aTSapal-be posa
npeASIt1AeTI-1 WfbYHKOM. Ose paAose 1-13SeCTI-1
y cseMY npeMa ynyrcTsy crpY4Hor 111-1u,a
JKn "BOAOBOA 1-1
KaHall1-13a41-1jaV1Ht)lt1jam".
BOAOMep nOCTaSI-1TI-1
y SOAOMepHO CKllOHI-1WTeHa 1,0 m 1-13aperYlla41-1oHe 11I-1Hl-1je
yHyrap npl-1BaTHe napu,eJ1e.
,ll,I-1MeH31t1jesOAoMepHor CKllOHIt1WTa3a cTaHAapAHIt1 BOAoMep KynHor nplt1KyJbY4Ka (03/4") cY 1,20 m x 1,20
m x 1,20 m. BOAoMep ce nocraBfba Ha MI-1HI-1MallHO0,30 m 1-13HaAAHa waXTa. ,ll,I-1MeH31-1jeBOAOMepHor
CKllOHI-1WTa3a ABa 1-1111t1
BHwe SOAOMepa, 3aBI-1CeynpaBo OA 6poja 1-1AI-1MeH31-1ja(npe~HI-1Ka) SOAoMepa.

KOA npojexroaa-sa

BOAOBOAHOr npl-1Klby4Ka

Al-1MeH3l-10Hl-1Cal-beaoziowepa

saxcehax craanapaa aa orpnuue ca
l-15/4". 3a onsojxe npe4Hl-1Ka seher OA 2", npojekrosara
yrpaT)l-1Bal-be aarsapa-ra.

npl-1AP>t<aBaTl-1 ce nocrojehux

BeHTl-1nOMl-1OABOjKOM sa npl-1KJbY4aKOA (/)1/2",3/4"
orpauxe ca OABOjKOM Ha npl-1py6Hl-14Y, y3 ofiaaesao

l-13BPWl-1Tl-1
Ha OCHOBYxl-1Apaynl-14KOr npopasvaa.

TeXHl-14KO-eKOHOMCKO era-se BOAoBoAa y It1HT)l-1jl-1,MaKCIAMallHIA A03BOJbeHIA
mm, KOjl-1,y cIlY4ajy Aa je TO saxreaauo, l-1CnYl-baBavenose
nporasnoscapae 3aWTl-1Te. Ha OCHOBY41laHa 18. Crarvra JKn "BOAOBOA l-1KaHanl-13a4l-1ja" It1HT)l-1ja,YnpaBHl-1
OA6op je aa CeAHl-14l-1OA 17.09.2012. roAl-1He AOHeo 0AllYKY Aa je sa o6e36eT)el-be KOnl-14l-1HeBOAe norpefiae
aa saurnrrv OA noscapa norpefiao l-1HBecrl-1paTl-1y npourape-se l-13BOPl-1WHl-1X
xanauarera - BOAo3axBaTa xao
l-1Y l-13rpaAI-bYTpaH3l-1THl-1Xxanauarera. Bl-1Cl-1Hal-1HBecrl-14l-1jeje jeAHaKa X ueue 6yweHor 6YHapa.

C 063l-1POM Ha axrvenao

npe4HlAK BOAoBoAHor nplAKlbY4Ka 1A3HOCIA
0100

1t13AaTl-1
YcnOBl-1 He Aajy npaao nOAHOCl-104Y3aXTeBa Aa npacrvna 6l-1no KaKBl-1MpaAOBl-1Ma Y 4l-1IbY l-13BoT)el-ba
npl.1Klby4Ka Ha BOAOBOAHYMpe>t<y. npl-1KJbY4el-be ua BOAOBOAHYMpe>t<y l-13BOAl-1l-1CKJbY4l-1BO
JKn "BOAOBOA l-1
KaHanl-13a4l-1ja It1HT)l-1jaIn".
no Ao6l-1jal-bY rpahesaucxe A03Bone l-1HBecrl-1TOpMo>t<e Aa noziaece 3aXTeB JKn "BoAOBOA l-1KaHanl-13a4l-1ja
It1HT)l-1jaJfl", sa cnajaiee ofijexra Ha rpaackv BOAoBOAHY Mpe>t<y.
2.

KAHAJU13AUVlJA:

Ha uaseneao] nOKa4l-1jl-1nocro]a l-13rpaT)eHa ynl-14Ha Mpe>t<a <peKanHe KaHanl-13a4l-1je.
KaHanl-13a4l-10Ha Mpe>t<a je l.13paT)eHa OA PVC 4eBl-1 npe4Hl-1Ka (/)250 mm l-1y nap4enaMa 5948/3, 5977/5,
5979/8, 6009/5, 6010/2, 6034/2, 6035/4 je TpaCl-1paHa y 3eneHOM nojacy, "'6 m OA neBe l-1Bl-14eKonOB03a,
nocMaTpaHo OA <pa6pl-1Ke"Indoadriatic
Industry" Ka >t<ene3Hl-14Kojnpy3l-1.
npl-1nl-1KOMnpojeKToBal-ba HOBor npl-1KJbY4Ka Ha Mpe>t<Y<peKanHe KaHanl-13a4l.1je, npl.1KJbY4el-be nOAPYMCKl.1Xl-1
cyrepeHCKl.1X npOCTOpl-1ja Kao l.16a3eHa Ha KaHanl-13a4l-10Hl.1Cl-1creM A03BOJbaBa ce caMO npeKo conCTBeHor
nocrpojel-ba ca ayroMaTCKl-1M npenYMnaBal-beM. KOA npojeKToBal-ba BOAl-1Tl-1pa4YHa Aa HajMal-ba Bl-1Cl-1HCKa
pa3nl-1Ka l-13MeT)y KOTe AHa KaHana l-1 KOTe npocropl-1je Koja ce npl-1KJbY4yje Ha KaHanl-13a4l-1jy Mopa 6l-1Tl-1
H=I*L+h, rAe je I naA npl-1KJbY4Ka, L pacrojal-be a h Bl-1Cl-1Ha
KacKaAe.
33 OAIlYKe 0 jaBHoj KaHallH3a4IAjIA
"AKo ce o6jeKaT cHa6AeBa BOAOM Koja Hl-1je l-13 jaBHor BOAOBOAa, l-beHO l-1CnywTal-be Y jaBHY
KaHanl-13a4l-1jy, npeAY3ene ne ycnOBl-1Tl-1yrpaAl-boM MepHor ypeT)aja 3a Mepel-be KOnl.14l-1He l-1CnywTeHe
oTnaAHe BOAe.
MepHl-1 ypeT)aj Mopa 6l-1Tl-1nOCTaBlbeH TaKO Aa 4l-1Hl-1caCTaBHl.1Aeo npl-1KJbY4Ka, nocraBJbeH y cKnaAY
ca TeXHl-14Kl-1MycnOBl.1Ma yrBpT)eHl-1M OA crpaHe npeAY3ena l-1npl-1cryna4aH 3a 04l-1TaBal-be."

"IllaH

34 0AIlYKe 0 jaBHoj KaHall1A3a4IAjIA
"fpaT)eBl-1HCKa nap4ena no npaBl-1ny l-1MajeAaH KaHanl-13a4l.10Hl-1npl-1KJbY4aK Ha jaBHY KaHanl-13a4l-1jy.
Y 3rpaAaMa ca Bl.1We yna3a, 3a CBaKl-1yna3 ce no npaBl-1ny, nocraBJba noce6aH KaHanl-13a4l-10Hl-1
npl-1KIbY4aK.
1t13Y3eTHo OA craBa 1 OBor 4naHa, aKO TeXHl-14Kl-1ycnOBl-1 3axTeBajy, yHyTpawl-ba l-1HCTana4l-1ja
KaHanl-13a4l-1je o6jeKTa ce MO>t<e npl-1KJby4l-1Tl-1Ha jaBHY KaHanl-13a4l-1jy npeKO KaHanl-13a4l-1HOr npl-1Klby4Ka
cyceAHe nap4ene, l-1TO y3 nperxoAHo npl-16aBlbeHY nl-1CaHYcarnaCHOCT BnaCHl-1Ka, OAHOCHO KOpl-1CHl.1KaTe
rpaT)eBl-1HCKenap4ene OBepeHe KOA HaAlle>t<Hor opraHa.
AKO je Ha rpaT)eBl-1HCKoj nap4enl-1 l-13rpaT)eHo Bl-1WeHe3aBl-1CHl.1Xo6jeKaTa, 3a CBaKl-1o6jeKaT nocraBlba
ce no npaBl-1ny noce6aH KaHanl-13a4l-10Hl-1npl-1KJbY4aK.

"IllaH

!

Vl3Y3eTHO OA CTaBa 4 osor 411aHa, npexo jeAHor KaHam13au,1-10HOr npl-1KJbY4Ka, MOry ce npl-1KJby41-1TI-1
ABa 1-1111-1
BI-1Weofijekara, aKO ce TI-1YCIIOBI-1uanase y OKBI-1PYonpebeuor KOMnlleKca, 1-1111-1
aKO ronorpaoaja 1-1
APyrl-111oKallHI-1 YCIIOBI-1oHeMorynaBajy
nocraarsaiee nojeAI-1Ha4HI-1X KaHa1l1-13au,1-10HI-1X
npI-1KIbY4aKa."
npeAMeTHI-1 YCIIOBI-1 Aajy TeXHI-14Ke nOAaTKe 1-1 MorynHocTI-1 npl-1KJbY4el-ba YHyrpawl-bl-1x I-1HcTallau,l-1ja
KaHall1-13au,l-1jeHa rpaACKY KaHa1l1-13au,1-10HY
Mpe>+<y, a He 1-1APyre MorynHoCTI-1 Mel)y Kojl-1Ma cy 1-1I-1MOBI-1HCKOnpaBHI-1 OAHOCI-1aa 41-1je peure-se Hl-1je HaAlle>+<HO OBO JaBHO KOMYHallHO npenvsehe. MeCTO 1-1Ha41-1H
npl-1KlbY4el-ba 06jeKTa (1-1111-1
BI-1Weofijexara] peurasa ce TeXHI-14KOMAOKYMeHTau,l-1joM (npojexrora},
npl-1KlbY4el-be arwocdiepcxe
<t>eKallHe KaHaIl1-13au,l-1je.

KaHall1-13au,l-1je 1-1ApeHa>+<HI-1XOABOAa 06jeKTa

Hl-1je A03BOJbeHO aa CI-1CTeM

KOA 1-13paAeTeXHI-14Ke AOKYMeHTau,l-1je KaHa1l1-13au,1-10HI-1X
npl-1KJbY4aKa npl-1AP>+<aBaTI-1ce nocrojehnx CpnCKI-1X
CTaHAapAa 1-1nponuca (CpnC). 3a npl-1KJbY4el-be BI-1We 06jeKaTa 1-16110KOBCKe rpamee 06aBe3HO Tpa>+<I-1TI-1
nocetiav carnacaocr JKn "BOAOBOA 1-1KaHlI1-13au,l-1jaVlHl)l-1ja mil.
Ksanarer ornaAHI-1X BOAa xoje ce I-1cnYWTajy y rpaACKI-1 KaHa1l1-13au,1-10HI-1
CI-1CTeMMopa Aa ONOBapa 3aKOHY 0
BOAaMa Peny6111-1Ke Cp61-1je (CII. rllaCHI-1K PC 46/91), 411aH 56, Ta4Ka 3, KOjl-1M ce y u,I-1Jby 3aWTI-1Te BOAa
nponacv]e cnenehe: "3a6pal-beHO je ucnvurraeee y jaBHY KaHall1-13au,l-1jyOHI-1XornaAHI-1X BOAa xoje canpsce
onacue 1-1WTeTHe MaTepl-1je 1-13HaAnpOnl-1CaHI-1XBpeAHOCTI-11-1111-1
xoje MOry WTeTHO AelloBaTI-1 Ha MorynHoCT
npe-ururhaaa-ea BOAa 1-13KaHall1-13au,l-1je1-1111-1
xoje Mory WTeTI-1TI-1KaHalll-1cal-bY 1-1nocrpojerev sa npe-nnuhaearee
BOAa".
npl-1KlbY4el-be rapasca, CepBI-1Ca1-1APyrl-1x 06jeKaTa, KOjl-1I-1cnYWTajy BOAe ca caAP>+<ajeM YJba, MaCTl-1,6eH31-1Ha
I-1TA.- BPWI-1TI-1npexo TaIlO>+<HI-1Ka1-1cenaparopa (oaaaja-ra) MaCTI-11-1ylba.

Ynorpefirseaa

BOAa xoja ce vnvurra y jaBHY KaHall1-13au,l-1jyMopa Aa I-1cnYl-baBa YCIIOBe nponucaae 411aHOM 21.
OAllYKe 0 jasso] KaHall1-13au,l-1jl-1(Clly>+<6eHI-1 III-1CT OnWTI-1Ha Cpewa", 6p. 6/2011 1-114/2014),
Kao 1-1Aa
3aAoBolbaBa rpaHI-14He BpeAHOCTI-1 eMl-1cl-1je 3a oApel)eHe rpyne 1-1111-1
KaTeropl-1je 3aral)yjynl-1x MaTepl-1ja 3a
TeXHOIlOWKe ornaAHe BOAe, npe I-bI-1XOBOrI-1cnywTal-ba y jaBHY KaHall1-13au,l-1jynpl-1l1ora 2. rllaBa III. YpeA6e 0
rpaHI-14HI-1M BpeAHOCTI-1Ma eMl-1cl-1je 3aral)yjynl-1x MaTepl-1ja y BOAe 1-1POKOBI-1Ma3a I-bI-1XOBOAOCTH3al-be ("CII.
rllaCHI-1K PC", 6p 67/2011, 48/2012 1-11/2016), OAHOCHO nponHcaHe 411aHOM 5. 0AllYKe 0 1-13MeHaMa 1-1
AonYHaMa OAllYKe 0 jaBHoj KaHall1-13au,l-1jl-1(Clly>+<6eHI-1III-1CTOnWTI-1Ha CpeMa", 6p. 14/2014),. VlCnl-1TI-1Bal-be
KBallHTeTa ornaAHl-1x BOAa je nOTpe6Ho 1-13BPWI-1TI-1
y cKllaAY ca npaBl-1l1HI-1KOM 0 Ha41-1HY1-1YClloBI-1Ma 3a
Mepel-be KOll1-141-1He1-1HCnHTI-1Bal-be KBallHTeTa oTnaAHI-1X BOAa H caAP>+<HHI-11-13BewTaja 0 1-13BpWeHHM
aHall1-13aMa ("CII. rllaCHI-1K PC", 6p. 33/2016).
Vl3AaTI-1YCIIOBI-1He Aajy npaBO nOAHOCI-10U,y3aXTeBa Aa npl-1crynl-1 61-1110KaKBI-1MpaAOBI-1Ma Y u,l-1lby 1-13Bol)el-ba
npl-1Klby4Ka Ha KaHaIlH3au,1-10HY Mpe>+<y. npl-1KlbY4el-be 06jeKTa Ha rpaAcKY KaHaIl1-13au,HoHY Mpe>+<yBPWH
I-1CKJbY41-1BO
JKn "BOAOBOA 1-1KaHall1-13au,l-1jaVlHl)l-1ja mil.
no A061-1jal-bY rpal)eBHHcKe A03Bolle I-1HBeCTHTOpMo>+<eAa nOAHece 3axreB JKn "BOAOBOA H KaHall1-13au,Hja
VlHl)l-1ja m", 3a cnajal-be 06jeKTa Ha rpaAcKY KaHa1l1-13au,1-10HY
Mpe>+<y.
/

3a TeXHI-14KYclly>+<6y

Tenerov Cp6rajo
ilpcgy:elLe :at

Tef ar.)My,it KOIIrrle (r.,II.

SeorpaA, Taxoacxa 2
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Cy6omu4a
TIPEAMET: YCflOBI 3A nPOJEKTOBAIbE
BE3A: 3axreB sa rsgaearse 06/20

llocrynajyhr no:arreay 6poj 06/20 o,q 15.04.2020. a y cxnagy ca 3aKoHoM o r43MeHaMa u AonyHaMa
3axora o enefipoHcK!4M xorvryxrxaqnjaua "Cnyx6exr rnacHux PC" 6poj 62/14, 3axoxor'rr o nnaHhpalby
r3rpaAr6r "Cnyx6exn rnacHhK PC" 6poj 13212014, 14512014, 83/2018, 3112019 n 3712019 l'lpaaunxnxa
o saxrea!4Ma 3a yrBpnHBal'be 3auJrrlrHor nojaca aa eneKrpoHcKe KoMyHrKaqhoHe Mpexe r nphnaAajyh[x
cpeAcraBa, paAuo Kopr4Aopa ta 3a[.ul4THe soHe 14 Hai{[Hy rsaof;ersa paAoBa npunhKoM h3rpaArbe
oSjexala "Cnyx6enn r,racHhK PC" 6pcj 16/12, flpaau-nxhKa o rexH[qKr4M r,r Apyr]4M 3axreB]1Ma np]r
n3rpaAt614 nparehe rx$pacrpyrrype norpe6xe 3a nocraBrbalbe eneKrpoHcKr4x KoMyHHKaLlrloHr4x Mpexa,
nprna4ajyhnx cpeAcraBa I eneKTpoHcKe KoMyHr4(aqhoHe onpeMe nprnrKoM r{3rpaAr6e nocnoBHr4x
crau6exux o6jexara, "Cnyx6eHn rnacHrK PC" 6poj 123112, Ypeg6e o o4pelraaruy ycnoBa 3a
npojerroaar+e h nphxlbyqelbe xoju ce o6aaesxo npn6aeruajy y nocrynKy [3AaBatba noKaqrjcKr4x ycnoBa.
Kao r o caApxhHh, nocrynxy h Haq!4Hy r43AaBaEa ycnoBa 3a npojeKroBabe H nphKjbyqelbe r4Manaqa
jaaxrx oanau:helba I cagpxuHr4, nocrynKy r HaqrHy r3AaBarba noxaqrjcrrx ycnoaa, a y Llrrby 3auJTure
TK o6jexara ty'sapLuHe jeguxnqe Hoer4 Cag, l'lpegyaeha 3a renekoMyHraKaqrje "TEIIEKOM CP61/JA'A.A.
6EOIPA.Q, HaKoH r43BplleHor nperne.qa AocraBJbeHe rexHrq(e AoKyMeHTaqrje !43Aajy ce:
14
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YCNOBT 3A NPOJEKTOBA}bE
3a h3paAy Yp6aurcrrvxor npojerra
,,TOYO TIRE" na x.n. 7949 xo lulHilrja.

r floxaqujcxrx ycnoBa 3a r3rpaArby npo[3Bo,qHor

KoMnneKca

O6jexar xoju ce o6palyje oBHM ycroBl4Ma nphnaAa ra6noacxorr noApyqjy, npr4crynHe rx Mpexe
flpr4ntaKoM raapa4e npojerrHe AoKyMeHraLlule, capa\uaarr ca npegy:eheu aa
reneKoMyHr,rKaLluje "Tenexorra Cp6uja" a.9., Cnyx6ou 3a nnaH!4parbe h h3rpaAlby rupexe Hoara Cag,
OAenetsen,t 3a nnaHupaue h [3rpaA[by rupexe Cpenacxa MhrpoBuLla, paAA ycarnauaBalsa ca
nnaHupaHhM AoKyMeHruMa "Tenexoua Cp6rja" a.4.. llpojexar ypa4lttl y cKna4y ca 3arogorvr o
nnaHhpa$y r rsrpapruu o6jeKara, ynycrBhMa, npontachMa r! npenopyKaMa 3JI-1TT rojra Baxe 3a oBy Bpcry
AenarHocrr4. llpe noverra [3BoReBa pa4oaa norpe6xo je, y capaArbr ca HaAflexHoM cnyx6orvr
,,Tenexour Cp6rja" rsapLuul'n ngeanu$nxaqlrjy r o6enexaaalse rpace nocrojehnx nogseuHux TK
xa6noga y 3oHl4 nnaH[paHhx paAoBa (noMohy [HcrpyMeHTa rparaqa ra6nosa r no norpe6r npo6xnu
L4cKonhMa xa rpacu), raxo 6u ce yrapptao r.bt4xoB raqaH nonoxaj n gy6una r peQat 6canv KoHaqHh ycnoBn

t4H[rja ,,|-{exrap"

1

llpe4ysehe 3a reneKot yH[Kaqurje ,,Tenexou Cp6uja" a.a, 11000 SeorpaA, Taroacxa 2
I\4arr,rHr4 6poi. 17162543, nhE 100002887

3aurury u o6ea6eleue nocrojehurx TK o6jexara h xa6nosa rpe6a n:apu:urn npe
noeerKa 6nno raxarx rpaleerxcxrx paAoBa r npeAy3err cee norpe6xe x oAroBapajyhe Mepe
npeAocrpoxHocrh KaKo He 6q, aa 6nno rojn xavrr, Aolrtno Ao yrpoxaBalba MexaHhqKe cra6nnxocrn,
TexHnqxe ncnpaBHocrr4 H onrrqKr4x KapaKrephcn{Ka nocrojehnx TK o6jerara I xa6noaa. TaKoRe npe
noqer(a r:aofiersa 6r4no raxarx rpaflearxcrux paAoBa r4HBecrrrop tan!4 raeolav paAoBa je y o6aBe3r4
Aa 7 paAalx AaHa npe noverKa paAoBa y nr,rcaxo.j Qoptvrtt o6aeecru OAeruetse 3a nnaHhparbe H
r43rpaAt6y rupexe ,,Cper'acxa Mrrpoarqa" ca ceA[[xreM y ynnqn Kparua flerpa I 6poj 2, y Cpeucxoj
MhrpoehLlh, paAr Bpurelba crpyqHor HaA3opa. lrlcxon u ocrane 3eMJbaHe paAoBe Ha MecruMa
npn6nrxaaaua 14 yxprlTa*a ca nocrojehr4M TeneKoMyHr{Kaq}ioHhM r4Hcranaqrjanaa rpe6a n3BoAt4Tt4
r4cxlbyvr,lBo pyqHr4M nyreM n y cKnagy ca aaxehnm rexHht{Kt4M nponhc}iMa, y3 npeAy3hMa}be cBhx
norpe6urx Mepa 3auJrure (npo6Hh lunhqeBh, o6e36eFjege oA cnera]ba r cn.).
3auJT Te TK xa6noea.

Texxlr.{xu ycnoBx 3a npr,rKruyqerse Ha TK Mpexy
Mecro npraxruy,ret+a Ha onrhqKy Mpexy Hana3[ ce ucnpeA nocnoBHor o6jerra FPYHAOOC.

3a npuxruyverue o6jerra Ha reneKoMyHuxaLl,'roHy Mpexy rHBecrurop je y o6aeesr Aa n3rpaAr

oA
qeBu
Mt4HtaMaflHor npeqH!4Ka 40mm 4o
rpaHuiqe napqene xa6noacry KaHanta3aqujy nonara[6eM noce6xe
opMaHa 3a reneKoMyHrKaLlnje ceaxor o6jerra PEK co6a. Y oaotvt opttany/npocropnjn cBecrr cBe
yHyrpaurbe urucraraqnje (o6H.1Ho y xony o6jerra).yHyrpauJrby 14Hcranaqt4jy y o6jeKry npenopyvyjenilo 4a

/

h3BeAere crpyfiypHrM xa6nupauena cBaKor craHa unr xaxqenapnle F/UTP xa6nosrrvra, xojr wopajy ga
6ygy rareropraje Mr4HuMyM 5e n ne 4yxu oA 90m (He pavyxajyhra patch Ka6noBe). [lpenopyxa xa6nutpaua
je ga ce cBaKa npocropr,rja y o6jerry onpeMr4 ca r'arxuuanro je4xr4M npr4KlbyqHnM MecroM, rj. gaa xa6na
3aBpureHa Ha Asa RJ45 KoHefiopa, a npocropnje vrja je je4Ha gutaexsrja Beha oA 3,7m ca Asa
nphKrbyqHa Mecra, tacro Kao h y noKanrMa - nocnoBHhM npocroprjauta. IlpeAar'tAerra pe3epBe Ka6na (y
KanaLlhrery !4 Ayxr4Hr4) aa cnyvaj norpe6e 3a HaKHaAHTM taxrepeexllhjar\ra, Kao !4 pe3epay y rnaanoj
npocropnjra. ,l3paAy ycnoHcxor (aepruxannor) onrn,rxor pa3BoAa npeABrAerh xa6noarMa xoju no
Kanaqnrery peuaaajy legxy rnr Btauie eraxa. Ka6n uopa 6]rrta saul4heH yBnaqerueM y caBrrrbnBy
(pe6pacry) 14 HerophBy PVC qee rnh KaHaflr4qe. [o caaxe xaxqenaprje nnaHhpart4 nonaralbe
hHcranaqnoHux xa6noea y qeBh y 3v1y vnn y rexH[qke KaHane, yKonuKo cy npojerrou o6jerra
npeAB[DeH[. 3a yHyrpauue nncranaqrje npenopy,{yje ce nocraBJba}be pe3epBHe qeBh (QIl 16n,ttt). Ha
MeCTnMa npece(a BepTr4KanHhX 14 XOpyl3OHTanHrlX qeBri Ha CnpaTOBtlMa npeABhAeTn OnTh'lKe CnpaTHe
ryrrje, urxruanxnx 4urrrrex:nja 400mm x 300mm x 200mm (B x tU x A), xoje 6u ce hHcranupane y 3hA.
Y o6aeesr hHBecrr4Topa je nsrpa4rua reneKoMyHhKaqroHhx Beprr4KanHrx, MeiycnparHhx r(opt4Aopa.
llpegr.,terxe Kopr4Aope peanh3oBarh norraohy Hajuau,e jegne qean, MhHhManHnx gnuexsnja 32123,7O
HAL.FREE oA opMaHa 3a reneKoMyHr,'rKaqr,rje o6jerra / PEK co6a Ao cno6oguor raaaHcKor npocropa.

Hanounseuo 4a je uuaecrurrop, y 3aBrcHocl4 oA Ar4HaMnKe H3rpaA[be, y o6aaesvt Aa HaM ce y
nrcaxoj Qoprur jaar aa nprrruy\rebe nnaHr4paHrx o6jexara xa TK napexy, Mr4Ht4MyM tlecr Meceqr4 npe
ycerberba y o6jexar ca raqHo Ae$uurcaxurvr norpe6aua 3a reneKoMyHr4KaqhoH!4M ycnyraMa xaxo 6n ce
6naroapenaexo ge$uHucanh KoHaqHr4 ycnoBri !4 HaqhH nprlKlbyqersa o6jerra xa TK upexy.
IlpeAcraexnqvr Tenexoru Cp6nja aesaxo 3a oBaj npeAMer cy Axlenra Mapxoauh, hHxebep 3a
nnaHr4palbe 14 r43rpaAlby Mpexe, rene$ox 0221610-639 n llerpoarh Bnago, oneparnBHn hHxe[6ep 3a
nnaHr4pa|be 14 h3rpaArby napexe, reneQot 0221561-141.

Cnyx6a 3a nnaHhpalbe ,r
x3rpaAgy upexe Hoen Cag

,f*ffie&k^*

6po1'. 02-2A8-112020

,[aryrrlt: 05.06.2020.

Seorpag

NORTH Engineering d.o.o.
Park Rajhl Ferenca 7
24000 Cy6orNqa

[uperropy

Ilasapy Maproeuhy,Ailnn. rHx. rpal.
NPEEMET
3axree 3a H3AaBaFbe rexHilqKilx ycnoBa
Ior-uroeaHil

15.05.2020. Peny6nuvxona ceilsMonourKoM 3aBogy cre AocraBunil
3axreB 3a il3AaBaFbe rexHur{Kr4x ycfloBa y rMe v Ha nue klueecrrropa TOYO
TIRE SERBIA d.o.o.

[aHa

Kaxo je y cKfla4y ca qnaHou 45a. r qflaHoM 48. 3axona o nflaHnpa*y v
u3rpa4hbr4 ("Cnyx6eHn rnacHVR PC" 6p. 72109, 81/09 - ilcnpaBxa, 64110oAnyKa yC,24111, 121112, 42113-o4nyxa yC, 50/13-o4nyxa YC u 9812013 -

o4nyKa

yC,

132114, 145114

r

83/18)

y

HaAnexHocn4 Peny6nrvror

cer3Mo.nouJKor 3aBo,qa h3,qaBatbe ceusMonowKux ycnoea sa norpe6e u3paAe
nnaHcrxx AoKyMeHTa, o.qHocHo
norpe6e npocropHnx u
yp6anracur{Kux nraHoBa, 3aaog je gaHa 05.11.2019.. roAt4He Ha 3axreB

3a

o6pafiuaava Jn ,,3aBog 3a yp6aHil3aM Bojeoguue", Hoeil CaA, h3Aao
CeuguonouKe ycnoBe 3a norpe6e l4sMeHe H Aonyxe llnaxa AerarbHe
perynaqrje pa4xe 3oHe - Aena noxaqraje 15 y KO An\uia.

OemM nyreM noraplyjeMo Aa oA AaHa r34aBaFba Ao ,qaHac Huje goulno go
il3MeHe noMeHyTl4X CeU3MOflOIUKI4X yCfl OBa.

C'noLUroeaFbeM

rc[rtk
ruveeuh,gH nn. r Hx. reo$.

I l0O0 Beorpaa, TaLumajaaHcKx napK 6.6.,nO l6

re,r., 3zzr-ot3,3030-696,3o35-74o,3o34-227,3a35-718,to34-zz5;cpaxc:33-486-oo

E-mail:seismo@seismo,gov. rs:

http://M.seismo.gov.rs

ll[b:102328899 M6: 7032617

LtlA: 751 l0

HANOMEHA

y

AoKyMeHry CeusMonowxu ycnoeu xoje ra4aje Peny6nrvxr
ceh3Mo.noulxr abao,q ce Kophcre Kao Mepe orpaH[qeba ynorpe6e npocropa y
nocrynKy npocTopHor nnaHrpaFba.

llapannerpr

Ha npocropy o6yxaara n.flaHa nph npopaqyHy KoHcrpyxr-paje o6jexara nnopajy ce
nprMeHhrl4 o4pe46e xoje ce o4Hoce Ha npopaqyH a caApxaHe cy y llpaernHrxy*.
t{naxoat4 7. n 8. flpaarrxrxa. o6aeeayjy Ha r3paAy ceh3Mr4r{Ke MrKpopejonNsaqrajeceh3MhqKor MhKpo3oHhpaFba y nphnpeMil TexHr4qKe AoKyMeHraqnje xao noAnore 3a
h3paAy r,raBHor npojexra.
Ha ocuoay

Ilpaeraxrxa. o6jexrr xojr cy npeAMer

n.naHcKe AoKyMeHrar-paje ce nnory

pa3Bpcraril y cae4ehe xareroprje:

o6jexrr

BaH

xareroprje,

o6jexrra I xareroprje,

o6jexla

Hnfi<ux xareropNja.

Ha ocHoey q.flaHa 20. l-lpaara.nHhKa*, sa o6jexre I u anxux xareroprja Moxe ce
cnpoBo4hrh nocrynaK AhHaMhqKe aHanh3e h eKBhBa,neHTHor crarhr.{Kor onrepeherua
a sa o6jexre BaH xareroprje ce rcK.rbyqhBo nprMeruyje nocrynaK AhHaMt4qKe
aHa,nh3e.

Cersrutaqxa MuKpopejoxraaaqnja:a norpe6e npopaqyHa ceh3MhqKhx napaMerapa 3a
h3paAy rexHhqKe AoKyMeHTaqNje sa fnaelln npojexar cxoAHo qnaHy 119 crae 2 raqxa

2 3axoxa o nnaHrpalby h h3rpa gwn (Cn.rn

o

PC 6poj 72/09\ Mopa Aa o6yxearr:
penp$eHmomuenoe(ux)
zeodunontuuxoe(ux) r,nodeno
,QeQunuccr,.be
.noKa.nHor raa (rsxa4 ocHoBHe creHe Ao Hl4Boa $yn4rparua, oAHocHo Ao

ycaojeHe noBptuhHe repeHa) KoHcrpyhcaHrx Ha ocHoBy cBr4x pacnonoxABAx
pe3ynrara hcrpalxuBarua (reoQra3hqKtax h ceh3MhqKhx Kaporax 6yuorrxa,
peQpaxqronrax npoSrarcKr4x AcnnrnBat+,a, reorexHhqKmx hcrpaxvlalt,a vl

hcrpaxHor 6yuer+a). l-eo$rsrvxhM r4crpaxhBaFbhMa Ao Hl4Boa ocHoBHe
creHe "bedrock" yTB1AVTV 6paraxe npocrhpalba canrvyhrx ra,naca h FbhxoBy

o

npoMeHy ca 4y6rnonn.

Axaargy AhHaMhqKor oAroBopa ,roKanHor r,na 6asr,rpany Ha BpeAHocrhMa
MaKchMa,nHor xopr43oHTa.nHor o6psama PGA Ha ocuoenoj creHh ca Kapre
ceh3Mr4qKor xa3apAa 3a noBparHh nepiloA 475r., nPilflOf 2. n petyntarhMa
npopaqyHa nhHeapHor/uennneapHor oAroBopa noKanHor r,na Ha oqexrBaHy

ceh3MhqKy no6y4y.
Ceugilu4qxl4 vcaoeh xaeeaexh

v oeoM aoxvMexw HE MOfy npeacraerbarta aeo
rexxr.{xe aoxvMexrauuie -ocxoe ga npopaqvx v dagu raaexor npoiexra ga o6iexre
Bax xareroprie n o6iexre I xareroprie.
. llpaarlxux
(Cn.

nncr

o rexHhqKuM HopMarhBHMa 3a h3rpaAFby o6jexara Br4coKorpaAbe y ceh3MilqKilM no4pyvjrarvra
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Б ЕогРдп. 1дсд{°NнaBn у~Э
„ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд

Огранак Електродисrрибуција Рума

Рума , индустријска 2А, 22400 Рума, тел.: О2ц479-б66~акс: 022/47i-581

ЦЕОП: ROP-IND-19910-LOC-1/2020

ОПШТИНСКА УПРАВА ИНЋИЈА, ОДЕТ6Е1-6Е
ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ

Наш број: 88.1.1.0.-D-07.17.-223772-20

Цара Душана бр.1

Рума, 18.08.2020.

22320 ИНЋИЈА
L

Одлучујуfiи о захтеву надлежног органа од 10.08.2020. године, поднетог у име ТОУО T1RE
SEABIA D.O.O., нОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МИЛУТИNА МИЛАНКОВИЋА бр. 111" на основу
члана 140. Закона о енергетици („Сл, гласникј РС° бр. 145114), 8 и 86 Закона о планирању и
изградњи (.Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и
145/14), издају се
УСЛОВИ ЗА ПFOJEKTOBAFbE И ПРИКlbYЧEFbE
објекта: ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС "ТОУО T11RE" - 1.ФА3А, класе 122012, 125102, 125103;
125222, 221420, 222100, ИНЋИЈА парцела број 7949, К.О. ИНЋИЈА.
Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексry: ОДС)
одреF}ује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и
начин мерења електричне енергије, рок принључења и трошкове прикључења.
Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС.
На основу увида у идејно решење бр. EN-1660 од 08.2020, копију плана за катастарску
парцелу и иэвод из катастра водова, издајц се ови услови ..
1. Услови које треба да задовољи објекат да бн се могао изградити прикључак
Напон на који се прикључује објекат: 20 kV
;
Макс 4мална снага: 15000 kW
Фактор снаге: изнад 0,95
Опис nростора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикл учка објекта:
Стра н~ ка је обавезна да предвиди простор изгрању грађевинског објекта ПРП 20кV "ТОУО
T1RE" за смештај 20 kV постројења и остале опреме, минималних дименэија 10 т 18 т, висине
минимално 3,4т (унутрашње мере).
Неопходно је од јавне површине до ПРП изградити присryпни пут коЈим Fie бити обеэбеТјен
несметан приступ овлашћеним лицима Дистрибутера, водеТiи рачуна 0 мОryhности проласка
воэи а са мвханичком руком, као и ватругасних возила у слкладу са важеfiом регулативом.
~
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптереfiења и пренагtона: У објекту
је потре6но обезбедити эаштиту од напона кОрака и додира и эаштиту од електричног удара
у скл~аду са важећим прописима и стандардима. Комплетну унутрашњу инсталацију иэвести
са посебним заштитним (ПЕ) проводником, који треба повезати на главно изједначавање
потенцијала (према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације
нискОг напона, Службени лист СФРЈ 53188 и SRi'S f ЕС 60364-4-41). Као ваштитни уређај
прим~нити заштитни уређај прекомерне струје (осигураче), који морају vбеэбедити
искљ чење напајања у случају квара за мањеl од 0.4 секунде. Ако то није могуf,е обевбедиrи
(пре~а тачки 5.1.3.4. SRPS 1ЕС 60364-4-41), мора се применити эаштита пом0і,у заштитног
уређаја диференцијалне струје (заштитна струјна склопка).
i

I~

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза
прнкључка: Изградити
будуt,у/е ТС одговарајуће инсталисане снаге у предметном
комплексу. Трафостанице треба да поседује 20 kV разводно постројење са одговарајуhим заштитним
цреFјајима и енергетске трансформаторе за прилагоFјење напона потребама Објекта. Заштитни уреfјаји
треба да обеэбеде одговарајуFiу заштиту инсталација Објекта и будуhих ТС 2б/0,4kV од оштеfiења
услед мoryFiиx хаварија, преоптереfiења, кратког споја, земљоспоја и сл. Намотај енергетских
трансформатора са стране ДСЕЕ се везује у троугао. У оквиру 20 kV разводно постројење TS 20/0,4kV
је потребно обезбедити эаштитц енергетских трансформатора.
Од нviсконапонског раэводног ормана у новој/им ТС до разводних ормана (РО) на објекту
странке обезбедити потребан број водова одговарајуТiег типа и лресека уважавајући
Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 53/88 и 54/88 - испр. и 'Сл. лист СРЈ°, бр. 28/95). У РО обезбедити прикључне
стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3), заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника.
3аштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним
инсталационим осиryрацима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким
прописима.
странка жели непрекидно напвјање својих уреТјаја неопходно је да обеэбеди
У
колико:
алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуfiе блокаде од
продора напона агрегата у ДСЕЕ.
2. i'ехнички опис принључка
Врста прикл~учка: индивидуални
КарактЈр прикључка; трајни
Место прикључења објекта: увод кабла у водну hелију за потрошача постројења 20 kV у
будућег ПРП 20кV "ТОУО T1RE" .
ilCiecтo везиван~а прикључка на систем: 20 kV изводне ћелије у ТС 110/20кV "ИнFјија 2".
Опис прикључка до мерног места:
Од месУа прикључења до будућег~ ПРП 20кV "ТОУО T1RE", полажу се 4 кабловска вода
20 kV, Tuna XHE 49-А Зк(1х240тт-) и своде у доводне i;елије будуl;ег постројења 20 kV у
буДућем ПРП 20кV "ТОУО TIRE". Такође се од ТС 110/20кV "Инfјија 2" до буДућег ПРП 20кV
"ТОУО T1RE" полаже и оптички кабл.
Построј~ње 20 kV је намењено за секундарну дистрибццију, а састоји се од fiелијв за
унутрашњу монтажу, које имају моryfiност двљинског управљања. Ћелије се монтирају у новој
згради намењеној за уградњу расколопне олреме у надлежности ОДС-а.
Постро)ење 20 kV је конфиryрације: водна ћелија - ,доводна Fienиja - доводна Fiелија спојно водна henuja - додатак спојке - доводна Rелија - доводна Fieгiиja - fiелија куfiног
трансформатора - спојна hелија - мерна hелија - водна fiелија за потрошача - водна fiелија за
потрошача.
Постројење се изводи слободностојеfiим металом окпопљеним Fiелијама.
- доводне Fiелије, водна и спојно - водна Fienиja су са вакуумским прекидачима (1к = 16 kA; 1п =
630 А), са електромоторним погоном и са тропаложајном раставном склопком у SF6 гасу (1к =
16 kA; In = 630 А), са електромоторним погоном.
- Спојна flелија, је са троположајном раставном склопком у SF6 гасу (1к = 16 kA; !n = 630 А), са
електромоторним погоном.
- Ћелија кцhног трансформатора је са троположајном раставном склолком у SF6 гасу (1к = 16
kA; jn = 630 А), са електромоторним погоном, са високоучинским осиryрачем , чије деловање
је спрегнуто са троположајном раставном склопком.
- Водне Fiелије за потрошача су са троположајном раставном склопком у SF6 гасу (1к = 16 kA;
(п = 630 А), са електромоторним погоном.
- Спојно - водна ћелија и Fienиja додатка спојне су повезане каблом
- Ћелија додатка спојне садржи само шинску веэу измгђу доњег дела Fiелије и сабирница.
- Мерна hелија садржи 3 струјна трансформатора и 3 напонска трансформатора за
обрачунско мерење.
Напомена: Код Fienиja које су опремљене вакуумским прекидачима (доводне, водна и спојно водна fiелија) постоји више варијанти прихватљивих решења:
• Вакуумски прекидач и тропОлОжајна склопка се налазе у истом суду са SF6
гасом;
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iроположајна склопка се налаэи у суду са SF6 гасом, а фиксни вакуумски
прекидач са уздужни распоредом полова је монтиран независно — дозвољено је
да троположајна склопка буде до сабирница, а прекидач ислод;
• тропОложајна склопка се налаэе у суду са SF6 гасОм, а вакуумски прекидач са
уздужним распоредом је монтиран неэависно (у „plug in" варијанти — може брзо
да се одвоји, али нема права капица) — дозвољено је да трополОжајна склопка
буде до сабирница, а прекидач испод;
• Само извлачиви вакуумски прекидач са попречним распоредом попова, са
припадајуFiим колицима, а меtаі ciad' hелија је опремљена ножевима за
уэвмљење.
:
Комплетно постројвње је у једном реду, и'ма једноструке главне сабирнице. Командно
сигналне каблове положити у кабловске канале у поду.
Пред~идети вакуумске прекидаче који су способни за брзо и споро поновн0 укључење, са
моторноопружним погонОм са мoryfiнowfiy ручног навијања. ТрОпОлОжајне раставне склопке
су такође опремљене моторноопружним погоном са могуfiношFiу ручног навијања.
У доводним Лелијама, у водној, у спојно ' водној предвидети струјне трансформаторе
преносног односв 300( 2х150/5 А(5 Р 10; 15 VA) класиине конструкције, или кабловски типобухватни. У водној и водно — слојној hелији предвидети и обухватни трансформатор за све
о

три жиле кабловског вода, а за потребе эемљоспојне заштите 250/5 А(5 Р 10; 15 VA). У
fiелијама воднviм за потрошача предвидети струјне сензоре 300А1225мV,неопходне за

индикацију земљоспојева и кратких спојева.
Ћелије су опремљене индикаторима напона, од којих се информација о.присуству напона
прослеђује до даљинске станице. Доводне fienиje, спојно - водна и спојна >•iелија имају
индикаторе присуства напона у све три фазе на сабирничком и квбловскОм (дОњем) депу.
Водна hелија, водне за потрошача и ћелија кућног трансформатора имају индикаторе напона
у свејтри фаве само у кабловском делу.
Предаидети изградњу јединственог система заштите и управљања (ЈСЗУ) целокупним ПРП.
ЈСЗУІ има дистрибуирану струкryру, а интегрално функционисање свих елемената у систему
обезбеFјује се оптичким и жичаним везама. Размена података измеfју епемената ЈСЗУ треба
да сеІреализује протоколом 1ЕС 6850.
Предвидети уградњу микропроцесорске заштите - 6 ком. (за доводке fiелије, водну и спојно
водну). Доводне hепије имају диференцијалну эаштиry. Заштита за 20 kV постројење fie бити
смештена у нисконапонски одељак Fiелија 20 kV. Поред четири микропроцесорска эаштитна
ypeFjaja (МПЗУ) са подужном диференцијалном заштитом, за потребу уградње у доводним
ћепијама у ПРП 20 kV, потребно је обезбедити још четири МП3У идентичних карактеристика
за по~ребе уградње у надреfјеној ТС 110/20 kV „ИнFјија 2".
Предвидети укључење ПРП у постојеfiи систем даљинског надэора и управљања (Инстиryт
„Михајло Пупин - Аутоматика", Београд) имплементиран у ПДЦ Рума, преко оптичке
комуг~икационе везе реалиэоване између ПРП и ТС 110/20 kV „Инђија 2" и постојеfiе Тк веэе
измеТу ТС 110/20 kV „ИнFјија 2" и ПДЦ Руиiа (гnавни преносни пут) и преко радио линка
између ПРП и Погона ИнТјија (резервни преносни пут).
Превидети виэуепизацију процеса и командовање расклопним елементима на нивоу ПРП са
локалног управљачкvг места (ЛYiVI-а).
Предвидети сву неопходну опрему, материјал и радове за прилагођење ПРП за укључење у
система даљинског надзора и управљања.
Лока јіну аутоматику у ПРП урадити у свему према Техницким препорукама.
ЕлекТрична спречавња урадити у свему према
техничким препорукама. Блокадама
онемоryТiити евентуалне погрешне манипулације које би могле угрозити сиryрност људи и
опреме.
Пред~идети приказ свих показних мерења на ЛУм-у.
Предвидети беспрекидно напајање коришћењем инвертора 110 VDC на 220 VAC минималне
снаrе 1 kW. Инвертор се уграТјује у 7К ормар.
Предвидети раэвод помоћног напона. Предвидети обрачунско мерење куЋне потрошње.
Обрачунско мерење куhне потрошње извести 'мерним уреFјајем смештеним у орману развода

помоfiног напона — наизменични развод, постављеног у командној просторији.
Опис мерног места:
ДОвод НН кабла са кућног трансформатора довести на постоље NVO осигураца 80 А.
Бројипо мора бити предвиfјено за 1п= 80 A, Un 3 х 2301400 V.
За обрачунско мерење протока елекrрицне енергије за куhну потрошњу на једној мерној групи
мери се активна електрична енергија, реактиlвна електрична енергија и вршно оптереFiење
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бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 1 адносно класе Ц и бројилом
реактивче електричне енергије најмање класе тачности 3.
Мерна група за мерење електричне енергије је трофаэна, тросистемска (четворожичмо
прикључење), двосмерна (четворо-квадрантана), вишефункцијска, електронска. Мерна група
мора бити у скаду са „Функционалним эахтевима и техничким спецификацијама AM1/MDM
система", свеска 1, верэија 4.0. Мерна група мора бити опремљена GPRS модемом у складу

са спецификацијама дефинисаним помвнутим документом.
Предвидети уградњу куТiног транасформатора (КТ) 20/0.4 kV, снаге 50 kVA, no моryfiству у 20
kV ћeny куfiног трансформатора (суви трансформатор) или у посебну Тiелију или у посебну
просторију у оквиру зграде РП, са посебним спољним улазом.
Ради обезбеђивања непрекидног наизменицног напајања 230 V, 50 Нг предвиfја се ypeFjaj за
непрекидно напајање - инвертор.
Лредви,~ети извор једносмерног напона са стационарне акумулаторске батерије и аутоматски
реryлисаног исправљача, са главним разводом и подразводима 110V jcc. Батерије
дименэионисати тако да моry у случају нестанка наизменичног напона снабдевати нужну
потрошњу према ТП 4. Акубатерије формирати тако да се искључи могу%ност оштеflења од
сеизм,и~ких удара. Предвидети акумулаторске батерије које не морају бити смештенз у
посебнојпросторији.
Предви'ети да се за функционисање ПРП обезбеди:
• Главни преносни пут - широкопојасна оптицка веза остварена преко новог оптичког
кабла од 96 влакана (72xG.625D+24xG.655D) са заштитом од глодара од стаклених
вr~акана, за спољну уптребу, односно подэемно полагање. Оптички каблови треба да
б~ЈДу изграi7ени без мегалних конструктивних елемената, ојачани арамидним влакнима,
који Fie се полагати уз напојни кабел 20 kV од ТС 110120 kV,, ViнFjиja 2" и постојеhе ТК
везе измеFју TC 110/20 kV „ИнFјија 2" и ПДЦ Рума. За реализацију главног преносноr
пуlта предвидети набавку нове активне мрежне опреме - једног свича типа Cisco Catalyst
29~60X-24PS-L и два Cisco SFP модула са минималним дометом 10km.
• Реэервни преносни пут — широкопојасни радио линк минималног протока 2 mbps између
ПРП и nocrojeFier ТК цворишта ЕПС Дистрибуције у Погону ИнFјија. За реализацију
резервног преносног пута предвидети набавку једног пара радио релејних линкова
минималног протока 2 mbps, произвоFјача Cambium Networks.
° Прелазак са главног на реэервни преносни пут треба да буде аутоматски.
• Предвидети постављање цевног антенског носача за радио релејни линк минималне
висине 2м иэнад крова эграде ПРП, са одrоварајуfiим улазом за антеноке каблове.
• Предвидети простор за смештање ТК опреме у оквиру ормана даљинске станице.
Уг~олико је то немогуFiе предвидети набавку и монтажу ТК ормана минимално 30U за
смештај ТК опреме и за терминирање оптичких и других ТК каблова (у просторији РП-а).
• Набавка и монтажа новог оптичког печ панела и нових оптичких печ каблова.
Сви наsедени системи морају бити кампатибилни са веТi уграFјеном опремом и системима у
центриtла управљања, тако да омоryhавају удаљени приступ, надзор и управљање у
центрима управљања, коришfiењем пocrojefie опреме уэ евентуалну доградњу (проширивање

капациТета или додавањем нових модула).

Наведена опрема• треба да буде у складу са концепцијом ОДС, у складу са важеhом
техничком реryлативом и у складу са пројектним задатком број 00.100.-Д.08.01.-185691/1-20
од 03.0~7.2020.год..
ПРП 20кV "TOYO T1RE" граFјевински и електро део је део ДСЕЕ и представља место
прикључења на ДСЕЕ.
ПРП 2ркV "ТОУО T1RE" је власништво ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд - Огранак
Електр~одистрибуција Рума и чини његово основно средство и као такво fie се водити у
пословiiим књигама ЕД.
Опис мерног места: Обрачунско мерење измеFју корисника и ДСЕЕ извести са .мерним
уређајем смештеним у орману мерног места постављеног у командној просторији у ПРП.
Орман мерног места за тросистемско индиректно мерење садржи: индиректну мерну групу,
мерно-прикључну кутију са мoryћнoшFiy пломбирања са уграFјеним нисконапонским,
високоучинским осиryрачима 6 А за напонске гране (3 ком.)
Мерни pefjaj је прикључен на одговарајуhе струјне и напонске мерне трансформаторе.
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Мерни уређај: Индиректна мерна група за мерење електричне енергије је трОфазна,
тросvстемска(четворожично
прикључење),
двосмерна
(четворо-квадрантана),
вишефункцијска, електронска. Мерна rpyna мора бити у скаду са „Функционалним захтевима
и тех іичким спецификацијама АМ1/MDM система°, свеска 1, верзија 4.0. Мерна група мора
бити опремrаена GPRS модемом у складу са спецификацијама дефинисаним поменутим
докуntентом.
За мерење протока електричне енергије са одобреном снагом преко 1600 kW на свакој
мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енерrија и вршно
оптереfiење бројипом активне електричне енергије најмање класе тачносзи 0,23 и бројилом
реактивне електричне енергије најмање класе тачнОсти 2.
У мерној ћелији предвидети СМТ преносног односа 2х25015/5 А(кл. 0,2; FS 5; 15 VA / кл. 0,5;
FS 5; 15 VA), лри чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју.
НМТ су преносног односа 20N3/0,1/ѕ,Ј310,1/3 kV(кл. 0,2; 15 VA 1 113Р; 15 VA).
Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600
kW н једнОј мерној групи мора да буде најмање класе 0,5, а за мерење количине енергије са
одобреном снагом преко 1600 kW најмање класе 0,2.
Ynpaiљвчки ypeFjaj: у сколопу мерн4г урsђаја.
3. 1Vесто испоруке електричне енергије
МестoI испоруке електричне енергије: увод кабла у водну fiелију за потрошача пОстројења
20 kV' у будућем ПРП 20кV "TOYO TIRE" .
4. 9сновни технцчки подаци о ДСЕЕ на месту прикључења
Максимално
I
дозвољена субтранзијентна (Sк') снага трополног кратког споја на сабирницама
20 kV у TC 110/20 kV/kV иэноси 500 MVA, време трајања кратког споја t=0,2 s.
Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 kV напона је ограничена
на вр~дност 300 А.
3а елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:
— једнопОлни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
— земљоспојна заштита на иэводном прекидачу са временом трајања до 0,5 s,
-- на изводима 20 kV у TC 110/20 kV/kV се примењује аутоматско поновно укљуиење
(АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом
(трајање) од 0,5 sec. Ако је квар и даље лрисутан, врши се други покушај укљуцења
после безнапонске пауве (трајање) до 3 min (споро АПУ). Укопико је и надаље присутан
квар, эаштита иэвршава трајно искључење 20 kV иэвода, након чега се лриступа
локализацији квара и његовом отклањању.
Уколико рад ypei7aja странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим
корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду
дистрибутивног система ~ЕЛС Дистирибуција" д.о.о. Београд, може странки да обустави
испоруку електричне енерrије.све док се не отклоне узроци сметњи.
5. Накнада за прикључењв
Обра аун накнаде за прикључење иэвршен је у складу са Методологијом за одреFјивање
трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник
РС", бр. 109115), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања
трошіова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.
Лроцењена накнада за трошкове прикључења износи:
1 tрошкови прикључка:
204.000.000,00 РСД.
2 Део трошкова система насталих због прикључења објекта:
29.519.700,00 РСД.
Укупно (без обрачунатог ПДВ):
233.519.700,00 РСД.
G. Рок за изградњу прикључка
Лланирани рок за изградњу прикључка је 12 месеци по измирењу финансијских и других
обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог иэмеfју странке и
имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција" д.0.о. Београд. Уговором о пружању услуге за
прикгучење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.
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7. Захтев за прикључење
Захтев за прикључење упуfiује надлежни орган у име странке. Уэ Захтев се доставља
дºкуме~тација из тачке 8.
Пº захтеву надпежнºг органа nЕПС Дистрибуција° д.о.о. Београд иэдаје одобрење које је
извршно даном доношења, а које садржи коначни ºбрачун трошкова прикључења.
Рок приiсључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени

услови дефинисани овим дºкументºм.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ
Накºн сходовања грађевинске доэволе, лрипикºм пријаве радова потребно је нвдлежном
органу ~соји спроводи ºбједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и
електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у
прилºry ових услова.
не вршити ллаfiање пре доСтављања пºпуњеног и потписанºГ Уговора о пружању
услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органц уз захтев пријаву радова и дºбијања
пријаве радова.
Странка се, након исходовања граТјевинске доэволе, може дирвктно обратити "ЕПС
Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електрºдистрибуција Рума ради закључивања уговорв
о исхºдовању инвестициºно-техничке документације.
Странка име право да по овлашfiењу „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд изгради лрикључак
(део прикључка) о свºм трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања
граfјевvlнске дозволе, директно обратити "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак
Еnектрºдистрибуција Рума ради закључивања новог Уговора којим Fie бити дефинисана
меFјусобнв права и обавезе а који се разликује од понуfјеног типског Уговора.
У случају одсryпања трошкºва у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање
Анекса IУговора.
Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након иэмирења финансијских обавеза дефинисаних
Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ 1Анексом уговора о пружању услуге за
прикљу~чење на ДСЕЕ, эавршетка иэградње лрикључка и достављања комппетне
документације потребне за прикључење.
Докуме-Ітација потребна за приклаучење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за
прикљу~чење):
1. Улотребна дозвола за објекат који се прикључује;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијºм или Информација од иэабраног
снабдевача о склопљеном Уговору о снабдевању елекrричном енергијом;
3. {ђ1нформација да је за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна
одговорност;
Техничка докментација за ТС која се прилаже уз захтев за технички преглед и
приfсrbучење на дистрибутивни елекгроенергетски систвм на подручју „ЕПС Дистрибуција"
д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Рума, мора да садржи следеfiа документа:
1. ђSдејни лројекат или пројекат за граFјевинску дºзволу за трансформаторску станицу
(електромонтажни и граГ7евински део);
2. ешење о одобрењу за извођење радова или граFјевинску доэволу за
трансформаторску станицу;
3. Употребну дозвола за ТС у случају да је издата граFјевинска дозвола;
4. Извештај о мерењу раднºг, заштитког иlили здруженог уэемљења ТС;
5. Vlзвештај о командном испитивању средњенапонског блока ( постројења) — СН блока;
6. Извештај о комвндном испитивању нисконапонске табле — НН блока по SRPS EN
61539-1:2010;
7. Комплетна атестна документација за енерегетски трансформатор која поред осталог
садржи:
- Извештај о ВН испитивању енергетског трансформатора (ЕТ);
- Извештај о контроли диелектричне чврстоhе уља дистрибутивног ЕТ;
8. Сиryација изведеног стања на геодетској подлози ТС;
9. Потврда — Изјава о геодестском снимвњу ТС и геодетски снимак;
10. Изјава У1звоТјача радова да је објекат урадио према важеfiим техничким прописима;
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9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски
услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека
важења грађевинске дозволе.
10 Ови
Услови
обавезују
„ЕПС
Дистрибуција"
београд, Огранак
д.о.о.
Електродистрибуција Рума само уколико у целости, у истоввтној и идентичној
садржини чине саставни део локацијских услова.
11. Значење појединих израза
Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место
разграничења одговорности над објектима измеFју ОДС и корисникг система.
Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се
налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На мвсту прикључења се
обавзза испорукг електричне енергије.
Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.
Прикључак је скуп водова, опреме и ypef7aja којима се инсталација објекта крајњвг купца
физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења
одговорности за предату емергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење
технички, енергетски и правно магуhе, укључујуhи и мерни ypeFjaj.
Сагласан
ДиректорsгЕр
f ~ка Рума

~ /%

Драган Марин, Д пл. инг. ел.

Директор Дирекције за планирање и
ин~естиције
Слијепчевиh Ал к

дар, дипл. ►,hr ел.

Доставити :
1. Служби за енергетику;
2. Писарници.
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ПР-ЕНГ-01.128/01

УПУТСТВО
за попуњавање, оверу и плаћање
по Уговору о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ
Након исходовања Решења о грађевинској дозволи / Решења о одобрењу за
извођење радова лице, односно лица у својству носиоца грађевинске дозволе
попуњавају недостајуће податке (УГОВОРНЕ СТРАНЕ и податке у члану 1. –
катастарска парцела, број и датум издавања Решења о грађевинској дозволи /
Решења о одобрењу за извођење радова) и својеручно потписују Уговор о пружању
услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен уз Локацијске услове.
Попуњен и својеручно потписан Уговор се скенира, оверава електронским потписом и
доставља надлежном органу који спроводи обједињену процедуру уз захтев за пријаву
радова.
Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге
за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев за пријаву радова и добијања
пријаве радова.
Приликом уплата, обавезно се позовите на број за уплату наведен у члану 7. Уговора.
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ПР-ЕНГ-01.127/02

О ПРУЖАF6У УСЛУГЕ ЗА ПРИКГbцЧЕF6Е НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕ!'ГИЈЕ
УГОВО НЕ СТРАНЕ
1.

Оп ратор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција° д.о.о. Београд, Масарикова .1-3, ПИБ: 100001378,
магични број 07005466, којег заступа Директор дирекције за планирање и инввстиције Александар Слијепчевиh,
дипл.ел.инж. (у даљем тексгу: ОДС), на основу Одлуке директора nЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд о преносу
o8nawfieњa и утврРјивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0:08.01.-14730211-17 од 07.06.2017, у својству
инвеотитора
2. . I
I

пИS:

(за правна лица)

ЈМ5Г:

(за физичка лица)

ПИ :

(за правна лица)

ЈМБГ:

(за физичка лица)

ПИБ:

(за правна лица)

ЈМБГ:

(за физичка лица)

3.

4.

Лице, односно лица која у својству носиоца граFјевинске дозволе потписују овај уговор (у даљем тексту: Странка).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим угIовором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у
даљем tексту: ДСЕЕ) објекта: ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС "ТОУО TIRE" - 1.ФАЗА, к.п.
К.О. ИНЋИЈА,

(у даљем тексry: објекат) према издатим усповима за лројектовање и прикључење број
88.1.1.0.-D-07.17.-223772-20 од 18.08.2020 (у даље тексry: УЛП), а на основу издатог Рвшења о грађевинској

дозволrl 1 Решења о одобрењу за иэвоfјење радова број
• `
године, које је накнадно издато на странку на основу УПП.

од

Према Iрсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.
Прикључак се састоји од:
1.
изградње новог граFјевинског објекта ПРП 20кV "ТОУО T1RE",
2.

3.

испоруке и изградње:четири 20kV кабловска вода типа ХНЕ 49-А Зх(1н240тт2), дужина трасе око 7,5 км,
од ТС 110/20 kV/xV „Инfјија 2" до новог ПРП 20кV "ТОУО T1RE",
испоруке и изгрвдње оптичког кабла, дужини трасе око 7,5 км, од ТС 110120 kV/кV „Инfјија 2" до новог ПРП
20кV "TOYQ T1RE",

а

4,
5.
б.
7.
8.
9.

испоруке и уградње постројења 20 kV конфиryрације: водна hели}а - доводна hелија - доводна белија спо но водна Fienиja - додатак слојке - доводна Fienиja - доводна Тiелија - fiелија куТiног трансформатора спојна Fienиja - мерна fiелија - водна hелија за потрошача - водна Fгелија за потроiиача,
испоруке и уградње развода помоТiник напона,
испоруке и уградње опреме за даљински надэор и комуникацију,
испоруке и уградње комплетно опрвмљеног ормана мерног места са мерним уређајвм-индиректном
мерном групом, са ГСiИ модулом за даљинско очитавање,
комппетне инвестиционо-техничка документације,
эакi+па снаге.

Прикључак 'се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојеhи ДСЕЕ у складу са издатим УПП.
iPOWKOBV УСSIУГЕ
Члан 2.
iрошковв услуге у смислу овог Уговора чине трошкови прикључења објекта на ДСЕЕ, које је странка у обавези
исплатити фДС, а у које су, у складу са техничком спецификацијом опреме, уреТјаја, материјвла и радова, укључени
следеflи трошкови:
— израде пројекта, прибављања потребне документвцијв и стварања других успова за иэградњу прикључка;
— опреме, ypehaja и материјала;
- извоhења радова;
— интерногтехничког прегледа, дозволе за употребу и пуштања прикључка у функцију;
— дела трошкова система насталих због лрикључења, а у зависности од одобрене снаге.
Детаљна сrецификација трошкова услуге за прикључење, састављена је у складу са Методопогијом за одреhивање
трошкова п икључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије (Cn. гласник РС" бр. 109/15) и дата
је у прилогу овог Уговора.
233.519.700,00
РСД
18.08.2020.
године
изнасе
на
дан
ycnyre
трошкови
Укупни
(двестотинетридесеттримилионапетстотинадеветнаесгкиљадашестстогинадеведесетшест и 0/100 динара)
(без обдач~iнатог ПДВ).
Члан З.
носе:
Цена (РСД)

рпио

204.000.000,00

1. Трошкови градње прикључка
2. Део Трошковв система насталих због прикључења објекта

29.519.700,00

3. Порејз на додату вредност

46.703.940,00
УКУПНО:

МЕЋУСОБНА ПРАВА Q6ABE3E

280.223.640,00

Члан 4.

ОДС патвр~ује да опрема, уреFјвји и материјал дати у техничкој спецификацији одговарају прописаним стандардима
и обезбеi7у'е надзор над уградњом опреме, уређајв и извоFјењем радова.
Члан 5.
ИзграТјени рикључак по овом Уговорује основно средство ОДС.
Члан б.
Лрава и обавезе ОДС у пружању услуге из члана 1, овог уговора су да:
а) врши све дужности и оствврује сва лрава инвеститора при изградњи прикључкв;
б) изгради прикључак;
в) испостави Странки коначни рачун услуге за прикључење;
г) у уговор~ном року пусти прикључак у погон;
д) у случају повеfiаног обима радова у односу на радове предвиFјене према спецификацији трошкова изради Анекс
овом уговору са ценама важеfiим на дан обрачуна;
1) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног налајања електричном енергијом
објекта Странке.
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Члан 7.
Права и вбаввзв Странке су да:
а) уз пријаву радвва прека органг нг;длежнвг за спрвввРјењг вбједињвне повцгдург достави оДС пвтписан
примерак овог Угвввра;
fl) нвкон што се ОДС двстави пвтписан примерак вввг угвввра, уплати укупан износ фингнсијских г,редстава из
члана 3. овог уГоввра, на послввни рачун „ЕПС Дистрибуцијг'" д.в.в. Бевгаад, брвј ргчуна 160-920015-б3 који се
води квд "Банца Интвса" а.д" Београд. са обавеэнига пазивом на брвј 223772-20-цГП;
в) омвгуби ОДС да уведе изваfјача рвдввг у пвсгд за мвryfјнаст несмзтане изградње прикључкг из члаиа 1, овог
Угвввра (уквликв се прикључак гради на пгрцвли Странке),
г) у случају да одустане од изградње угвввреног принл,учка, надокнади стварне трвшкове ОДС, насталв дв писанаг
втказа овог Угвввра,
д) у случају пввеГтанвг обима радвва или промене цене потпише Анекс овог угввºра са ценама важећим на дан
вбрачуна
) обезбеди сву документацију пвтребну за прикљvчење објекта која је наведгна у нздатим УГ1П
РОК ПОЧЕТ(А И 3AE3f'ШЕТКА РАДОВА И ПРИКlbYЧEF6A ОБЈЕКТА
Члан 8.

Планирани пвчетак радвва је 30 дана вд извршења вбавгзе из тачке а) члана 7. уз услкiв да су измирене
финансијске обавезе из члана 3, лввг Уговвра.
Рвк за изградњу уговврвнвг прикључка је 12 месгци, вд дана пвчетка радвва из прелсвднвг става.
Завршвтак радвва из стгва 2 се продужује у спучају више,сила или непвввљних временских услова за граflевинскЕ и
елгк~грвмвнтажне радаве и тв за оналико дана, колико су такве вквлнвсти трајале.
Рвк за прикrbучење вбјвкта Странке је 15 дана вд дана када надпежни врган који спрвввди вбједињену прдцедуру
двстави захтев за прикључењв, уколикв су испуњени успови наведени у УПП.
Уквликв се вбјекат не прикључи на изграђени прикључак у рвку важења граf7евинске дозввле, по истеку важења
граFјевинске двзввле ОДС fle демвнтирати изгрвђени прикључак о трвшку странке.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
На вве однвсе квји настану међу уговгзрним стргнама, а к о'I ји нису регулисани одрвдбама оввг угвввра примвњивапе
се звквЧски и други првписи који регулишу вву материју. ,
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да свs узајамне епврвве реше мирним путем, а ако не пветигну споразум, спвр fle
решити пред надлежним Привредним судом у С{земскрј митравици.
Члан 11.
Овај Угвввр ступа на снагу даном потписивања вд стране ввлашпених прздставника ОДС и Странке и двстављања
вверенвг цгвввра надлежнвм вргану који спроводи обједињену процецуру, уз услов да је Странка пвпунила
исправно ева пвља.
Члан 12.
бвај Угвввр је сачињен у електрвнскв} фвргли и угввврне стране су га потписале сввјеручнв и преввле у електронски
фврмат у складу са заквнвм који ypeFjvje електцанскв послввање.
„ЕПС Дистрибуција" д.в.о. Београд
Директвр Дирекције
за планирање и инвестмцијв
t

СлиЈеп~{еуfп Афксандар. дипп. trt~r: ел.

Странка

1.
2.
3.
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Ogranak Elektrodistribucija Ruma

18.08.2020

Ruma
SEKTOR ZA ENERGETIKU I INVESTICIJE
PRILOG: SPECIFIKACIJA TRO[KOVA
PRILOG UZ UGOVOR: 88.1.1.0.-D-07.17.-223772-20
KARAKTER PRIKQU^KA: individualni
Fiksni tro{kovi / tro{kovi prikqu~ka
1
2
3
4
5
6

Opis
Prikqu~ni kablovski vod 20 kV
Opti~ki kabl
Gra|evisnski objekat za sme{taj PRP
20 kV blok , orman mernog mesta, razvod pomo}nog napona
Oprema za daqinski nadzor i upravqawe
Kompletna investiciono-tehni~ka dokumentacija i vo|ewe investicija

UKUPNO
160.000.000,00
5.000.000.00
2.000.000,00
33.300.000,00
2.500.000,00
1.200.000,00
UKUPNO
PDV 20%
IZNOS

ED
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

204.000.000,00
40.800.000,00
244.800.000,00

0,00
0,00
0,00

Tro{kovi sistema zbog prikqu~ewa
Opis
1
2

UKUPNO
0,00
29.519.700,00

Prethodno odobrena snaga
Odobrena snaga

ED
0,00
0,00

UKUPNO
PDV 20%
IZNOS

29.519.700,00
5.903.940,00
35.423.640,00

0,00
0,00
0,00

SVEGA

233.519.700,00

0,00

PDV 20%
IZNOS

46.703.940,00
280.223.640,00

0,00
0,00

Ukupan iznos
UKUPNO

ED

Cp6uja
MI4HTTCTAPCTBO YHYTPAIIIITI4X NOCIIOBA
Cexrop 3a BaHpeAHe caryaquje
OAe,neme 3a BaHpeAHe curyauraje y Cpelrcxoj Mnrponnqu

Peny6nr.rr<a

Olcer

3a rrpeBeHTr.rBHy 3arrrrr4Ty

09.29 Epoj 2 17 -1 1282120
Aasa 13.08.2020. foAr{He
ROP-IND- I 99 1 0-L O C H-I /2020

CPEMCKA M14TPOB14UA
Muuzcrapcrno yHyrpalrilblrx rocJroBa Peuy6nuxe Cp6uje, Cexrop 3a BaHpeAHe cu'ryaguje,
Ole,reme 3a BaHperHe cl.myaquje y Cpeucxoj MurpoBlrqv, Olcex 3a npeBeHTr4BHy 3arrrrLrry ,Ha
ocHoBy q:r. 54 3aroHa o nnaHl4pany Lr ri3rpa4rru (,,C1. rJracHraK PC", 6p.72109,81/09, 2417I,
12lll2, 42113,50/13, 98113, 132114 u l45ll4), qr. 16 cras 2 Ypea6e o noxaqujcKr.rM ycnoBr{Ma
(,,Cr. rracHI4K PC", 6p. 3512015 u l14l15) u llpanu:rur.rKa o nocrynKy cnpoeolema o6je4ramene
rpolreAype eneKrpoHcKIIM rlyreM (,,C1. uacul4K PC", 6p. 68/19) peiuanajyhu rro 3axreny Onruruue
l4u\uja, Olurrunct<a yilpaBa, Orererre za yp6anuzaM, KoMyHaJrHo craM6ese nocroBe 14 3amrr4Ty
)KI4BorHe cpenxHe, I4uTluja,I{apa .{yurana 6p.1, 6poj 353-12612020-IV-02 oa 07.08.2020. rolraHe,
nocraBrbeHoM y I4Me "TOYO TIRE SERBIA" IOO, Eynenap Mulyruua Murauxoeraha 6p.llr,
nyreM nyuotr,tohHurca ,,NORTH ENGINEERING" A.o.o. u: Cy6orn{e, yn. llapx Pajxn Oepeuua 6p.
7, rj. oarauhenor luqa I4ropa Kona.ruha r.i: Cy6orr.rqe, y [ocrynKy u3ftaBaqbanoxaqujcrux ycnoBa
y oKBr4py o6jeanmene npoireAype eneKrpoHcKprM rryreM ROP-IND-I9910-LOCH-IIZIZL, ussaje:

3,4 EE3EEAHO IIOCTABJbAIbE y tIOfJIEAy MEPA 3AIIITI4TE On
TIO}KAPA I4 EKCTIJTO3IIJA CA OBEPEHI4M CI4TYAIII'IOHI'IM TIJIAHOM

vcJIoBE

oAoEPABA

6es6eAHo nocraBJr,arbe - r4HrepHor pa3BoA raca p=3bar noA3eMHo oA
eeurrzra MRS, rreJrlrqHr4M ueBr{Ma DNl50 3a KornapHLrrry u DN32 3a Kp(r4rby u MRS
3a KyxIrH,y MaKcI4MaJIHor KarlaIII4Ter 50 Nm3/h u npocropraje :a clrerirraj olacHor 3arraJ6r.rBor
orIIaAa (eru.rr aJIKoxoJI, MpaBJba KIT9eJII{Ha, xeKcaH, ToJIyeH, qr4KJroxeKcaH,MeraHoJl, rlopo$opu,
yfJbI4KoB TerpaKnopuA, arreroH,H3onporraHoJr, xculeu)
y Konr.rrrr4Hu 12000 I (600 llm})
3anaJbl4Bax reqHocrl4 xareropuje 2, 16000 I (8001/m2) , 3ailaJbvBvrx rer{Hocrr.r xareropraje 3 vnja je
raqKa narberra Marba oA 38oC u 320001 (8001/m2) 3arraJr,r4Br4x reqHocru rareropuje 3 uujaje ravxa
rlaJ'belba Marba od 60oC, y oKBHpy nporr3BoAHor KoMrrJrexca "TOYO TIRE SERBIA" Ha Kar. [apq.
6p. 7949 K.O. Irlufzja rpeMa nocraBJr,eHou ulejuonr peuerby Lr cvryarryroHoM nnaHy p: 1:250, jep
Cy I4C[IyI+'EHI'I ycnoBl4 npeanraleuu o4pe46ana qr. 6. 3axoua o 3anaJbHBuM rr fopr4BrrM
Ter{Hocrl4Ma 14 3arIarI{BI4M racoBr4Ma (,,C1. fJracHr4K PC", 6p. 54115), Kao v o4peg6aua,
flpaazluuxa o ycnoBl{Ma 3a HecMeraHy u 6e:6e,quy tucrpulyuujy npvponHor faca facoBoAr4Ma
lpI4rI'IcKa ao l6 6apa ("C.n. fJIacHHK PC",6p. 8612015), llpanziruuxa o rexHr4qKr.rM HopMarLrBr4Ma
:a 6es6elHocr oA nox(apa u erccn,roruja nocrpojema ra o6jexara 3a 3anaJbaBe 14 ropuBe reqHocru 14
o ycKnaluuraBalLy I4 [peraKarby 3anaJbr.rBr4x ropHBr4x reqHocrr4 (,,C1. r.nacHr4K", 6p.11412017),
llpanuluuxa o rexHI{qKI4M HopMarHBr4Ma 3a r43fpaArLy HaA3eMHux eneKTpoeHeprercKr4x BoAoBa
Ha3r4BHor HarroHa I kV ao 400 kV (,,C1. lucr COPJ,,, 6p. 65/88 14
,,Cr. ru.rcr CpJ,,, 6p. 1glg2),
llpanuluuxoM o rexHI4r{KI4M HopMarllBr{Ma 3a r43rpaArLy Hr4cKoHarroHcKlrx HaA3eMHHX BoAoBa (."Cr.
:rprcr C@PJ", 6p. 6192) u noce6uo HafJrarrraBaMo:
nojurraa ce
r43na3Hor

flfi

1.o6jexru, orpeMa, ypet'pju 14 nucra,raqraje xojn cy [peAMer otsr{x ycnoBa uopajy
I4cryrbaBarll 6es6elHocna pacrojatua y orHocy Ha nocrojehe u nlasr4paHe o6jexre np"n*u"a
nu
oBepeHoM cI'IryaIII4oHoM nnaHy P:1 : 100 u: u4ejnor peuerba, xoju je cacraBHr4
oBr{x
ycnoBa.
Aeo

2.Onepeur,r cIITyauI4oHI4 tIJIaH I43 oBI4x ycnoBa uopa 6urra cacraBHr4leo roxauujcKr{x ycnoBa.

MuHucrapcrBo yHyrpalmbl4x IIocJroBa Peny6nzxe Cp6uje je, upexo osramhenr4x paAHr4Ka Cexropa
3a BaHpe.qHe curyaqraje, ogerena 3a BaHpeAHe crzryaquje y cpenacnoj Mnrponuqu, o4cer :a
rIpeBeHTI4BHy 3aIIrrI4Ty, I43Bprlrr4no lperner rocraBJbeuor raAejuor peuerba u:pafeuor o.[ crpaHe
,,NORTH ENGINEERING" A,o.o. ns Cy6orrarre, yr. llapx pajxn (Depeuqa 6p. 7u npelrroxeHor
Mecra 3a rrocraBJr,an e o6jerra [aHa 12.08.2020.

Llzgaru ycnoBl4 sa 6es6elHo flocraBJbarre ca oBepeHHM cr{TyaurzoHzM rrJraHoM cy cacraBHr.r Aeo
loraqujcxux ycJIoBa, Ha ocHoBy rojux ce rz:laje peruert,e o rpafeauncr<oj .uo:nolu, xoje je norpe6no
AocraBuru onoj Ynpau4 y cKJraAy ca qn. 138 3axoua o nnaHr.rparty r.r H3rpaArbrz (,,C1. rJracHrrK PC", 6p.
7 2109, 8 /09, 241 | l, l2l I 12, 421 13, 501 13, 981 13, l32l I 4 u 1 45 I | 4).
1

Cxomto qil. 123 3axosa o [naHl4parby u LrcrparruL4 a y cKJraAy ca olpea6anaa ilpanurHr{Ka o nocryrKy
cnponofema o6jeanrreHe rlpoueA)?e eneKrpoHcKr4M rr)"TeM (,,C1. rrtacrrnx PC", 6p. 1l3ll5,96116 u
120/2017) u \r. 34 3axona o 3arrrrr4rrr o.4 noxapa (,,C1. ruacur.rK PC", 6p. 1 I ll09 u20lI5) lorpe6no je,
rtpe orrtotrlzll'arr'a fiocryrlxa:a yrnpfrzearre no4o6Hocrr4 o6jerara:a ynorpe6y, opraHy HaAne]KHoM 3a
IlocnoBe 3aulTr'Ire oA nox(apa AocraBr4rr4 Ha carnacHocr npojexre 3a zsnoferre o6jexara, .rrzjra je
cacraBHr.r Aeo u |rlaeHIl npojer<ar 3arrrrr4re oA rrox(apa.

Taxca y l{3Hocy 33530,00 ru*apa yrnplena/uau;raheua je cxo4Ho rapu(fHovr 6p, 46a 3axoua o
peny6nravxlrM aAMHHLicrparriBHr4M raKcaMa (,,C1. rJracHr4K PC", 6p. 43103,51/03, 53104, 42105,
61105, 101/05, 42106,47107,54108,5109,35110,5011r,70111,55112,93112,47113,65113,57114,
45115,93/15, 112115, 50/16, 61117 , It3l1,7 3/19, 50/l g, 95/19, 3 g/19 u ggl20\.
IA}KI

I4K ONEJbEILA

r noruquje

Peny6,'rnr<a Cp6u.ia

MI4HI4CTAPCTBO YHYTPAIIITbI4X TIOCJIOBA
Cerrop 3a BaHpeAHe o.rryaquje
OAerserse 3a BaHpeAHe cnryaqaje y Cperrlcrcoj Mllrpoeuun
Oacer 3a npeBeHTr4BHy 3alurury
09.29 Fpoj 217 -I 1283 120

laua

3.08.2020. roAI,IHe
ROP-rND- l 99 I O-LOCH -r 12020
I

CPEMCKA M14TPOBI,IIIA
MuuncrapcrBo yHyrpaurmnx nocroBa Peny6ruxe Cp6uje, Cenrop 3a BaHpeAHe crzryaunje, Orerlerre ga
BaHpeAHe crzryaquje y Cper',rcxoj Murpoeuqu, OAcex 3a rIpeBeHrI.IBHy 3aurary ,Ha ocHoBy qn. 54 3axosa o
rrraHnparby v torpa1rr,r4 (,,C1. macunrc PC", 6p. 72109,81/09, 24lll, 12lll2, 42113, 50113,98113, l32l14 u
145114), q,r. 16 crae 2 Ypea6e o JroKarrr4jcKuM ycJloBlrua (,,C1. TJIacHHK PC", 6p. 3512015 u 114115) u
flpanununxa o rrocrynKy cnponolersa o6je4r.tseHe rrpoueAype eJreKrpoHcKpIM rlyreM (,,C1. uacHnx PC", 6p.
68119), peuraaajyhn ro 3axreBy OnunnHe Vntlwja, Onunaucna ynpaBa, OAererre :a yp6auraaaM, KoMyHaJIHo
crau6ese nocroBe H 3arxrrrry )r(HBorHe cpeAHHe, Vln\uja,I{apa fiyruaua 6p.1, 6poj 353-12612020'IY-02 ol,
07.08.2020, roArHe, AocraBJ.beHoM y HMe "TOYO TIRE SERBIA" AOO, Eyrenap MulyrnHa MIaraHItoeuha
6p.1 1r, ryreM rryHouohHuxa ,,NORTH ENGINEEzuNG" A.o.o. ras Cy6ornue, yl. flapx Pajxn @epenrla 6p. 7,
rj. oanaurheHor Juiqa I4ropa Kosaquha r.rs Cy6orr.rqe, y nocryrKy H3AaBalba loxaqnjcxux ycnoBa y oKBHpy
o6je4rameHe npoueAype erreKrpoHoKHM rryreM ROP-IND-19910-LOCH-112020'vsgaje:

ycJIoBE y rlorJlEtry MEPA 3AruTI,ITE OA TIOXAPA
$ase [poH3BoAHor KoMnJreKca 3a rIpoIi3BoArLy nHeyMut:ana:a ayrornto6zne "TOYO TIRE
SERBIA" Ha Kar. napu. 6p, 7949 K.O.kIat1uja, ilpeMa AocraBrbeHoM nAejnou peuremy, n:pafenula oA crpaHe
,,NORTH ENGINEERING" A.o.o. ue Cy6oruue, yr. flaprc Pajx,r @epeHua 6p'7.

3a H3fpaArby npee

V eesh l{3AaBaBa oBHX ycJroBa, o6aeeurraBaMo Bac Aa oeaj opran HEMA noce6nnx ycJIoBa y rIofJIeAy Mepa
3aurure oA roxapa, Kao 14 aa je y Sa-:ra npojeKroBalLa H H3rpaArre rpeAMerHor o6jexra ca cBHM
npr,rnaAajyhHM r4Hcruulaqujava, onpeMoM u ypefajnrrla, norpe6uo rpHMeHI4TLr Mepe 3arlrHre oA [o]Kapa
yrnp[eue naxehnlr 3aKoHuMa, TexunrrKnM nporrucuMa, craHAapAI{Ma rr ApyrHM aKTIrMa nojr.Iua je
ypelena odlacr 3arrrnTe oA roxapa.
l4s1aru ycJroBH y [orreAy Mepa 3arurure oA no)Kapa cy cacraBHu Aeo lorcaLlnjcnnx ycJIoBa, ua ocuoey nojnx
ce n:aaje peuerbe o rpafearaucrcoj Aoseoln, xoje je norpe6uo AocraBI,IrIr osoN{ OAeJberby y cKJIaAy ca qn. 138
3arcoHa o rrnaHHparby u a3rpaArbu (,,Cn. rJracHIrK PC", 6p. 72109,81/09, 24111,121112,42113,50113,98113,
132114

n 145114).

CxoAuo ,il.123 3arcoHa o nrraHnparby H rr3rpaAtbzi, a y aKJIaAy ca olpe46ama flpaaulHl4Ka o nocryrtKy
cnpoeofena o6je4urueue rporreAype eJreKrpoHcKr.{M rryreM (,,C1. rlacHI,IK PC",6p. 113/15, 96116 u 120117)
u'il.34 3arcona o 3arrurn oA nox(apa (,,Cr. macHHK PC", 6p. I I ll09 w 20115) norpe6uo je, npe ornorlr4rbalba
nocryrKa:a yrnpfuearre noAo6Hocru o6jercara 3a ynorpe6y, Aocraenrr4 Ha carJlacHocr npojercre sa u:noferse
o6jercara, vraju je cacraBHH Aeo H frasHr.r npojexar 3arlrnre oA [ox(apa.
Taxca y H3Hocy 17370,00 AHHapa yrspleHa/Hanlahenaje cxoAHo rapr$noll 6p.46a 3arcoua o perry6luut<tztt
aAMHHHcrparHBHnM raKcaMa (,,Cr. rlacHnk PC", 6p. 43103,51/03, 53104, 42105, 61105, 101/05, 42106, 47107,

54/09, 5109,35110,50/l l,'/01t|,55112,93112,47113,65113,57114;45115,83115,112115,50116,61117,113111
3/18, 50/18,95118, 38/19 w98120).
IA}KI

HK O,4EJbETbA
K noJrrzuHJe
H
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crpaHa 1 on

1

PENYETIHKA CPEI4JA
ONUITl4HCKA YNPABA
ONUTIHE UH-FJUJA
Ogeruerue ea yp6axrrau,
koMyHanHo-crai,t6exe nocnoee u
3aurlrTy xuBoTHe cpeAuHe

Epoj: 35-91/2020-lV-02
flaryu: 02.06.2020. rog.
H

xflrja

J.A
,,NORTH Engineering" A.o.o.
l-lapr Pajxn OepeHqa 7
24000 Cy6oruqa

|IPEIMET: Ogroaop Ha 3axreB 3a n3gaBar+e ycnoBa 3a uepagy Yp6axracruvxor npojerra
yp6axucrnvxo-apxrreKroHcKe pa3paAe noxaqrje 3a h3rpaAl+y npor43BoAHor KoMnfleKca Ha
K.n 7949 KO LlHRnja

Ha ocnoey BauJer 3axreBa o.q 01.06.2020. roguue, xojrna og Ogeruersa sa

yp6aHu3aM, (oMyHanHo-craM6eHe nocnoae 14 3aujThry xhsorHe cpeArlHe Onu.lrrxcxe
ynpaBe onuJr[He lzlulnja rpaxure ycnoBe 3a h3paAy Yp6axuorvxor npojeKra
yp6axrcruvro-apxHTeKToHcKe pa3paAe noxaqraje 3a h3rpaAlby nporj3Bo,qHor KoMnreKca Ha
x.n. 7949 KO l,'lxfluja, o6aeeuraeaMo Bac Aa oBo oAeJbebe xeua noce6xrx ycnoaa.

je

Ycnoar Koje
norpe6xo hcnoulroBarr4 np[nr4KoM t43paAe npeAMerHor
Yp6axucrnvxor npojerra caApxaHr4 cy y l4nQopruaqraju o noraqn.jr, 6poj 3S-2-1gl2O2O-lV02 op 17.O1.2020. roArxe, xoja je raagara oA crpaHe oBor oAeEeEa.
l-lnaxcxr ocHoB Ha ocHoBy Kojer je uznata klxQoprriraqraja o noxaqrajra jecre
llpocropxr,r nnaH onr.url,lHe l4x[raja ("Cnyx6eHr4 n!4cr onurrhHe Aalyja,, 6poj7t12 u27l1g) n
flnau geraruxe perynaqr4je paAHe 3oHe-Aena noKaqr4je 15 y KO t4n[raja (,,Cnyx6eHH nhcr
onurrt4He tzlttfinja" 6poj 16113 u 3112019).
3a rspagy nperxoAHo HaBeAeH[x nnaHoBa, osaj opraH je rsgao ycnoae, a xojn cy

hHKopnop[paHh y r4cre.

C nou:roea*eu,

aqenHIqa
9A (i,

et
Trjaxa [oLuex

A
t
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OnUJTIIHA t4HTrt4JA

OAerEetbe 3a yp6aHu3aM , KoMyHanHo-craM6eHe nocnose n
3aurnry x[BoTHe cpealHe

PENYEII14KA CP514JA
ONUJTT4HCKA YNPABA

ONUJT]4HE 14Hb]4JA

Ogerueue 3a yp6aHx3aM,
KOMyHaTTHO-CTaM6eHe nocnoBe x
3aurTxry xrBoTHe cpeAxHe
Spoj:

501 -40/202O-lV -O2

fiaryu: 19.05.2020. rog.
14x[rja
J.A

,,NORTH Engineering" g.o.o.
Ilapx Pajxa Oepexqa 7
24000 Cy6orxqa

IIPEIMET: O4roaop

Ha 3axreB 3a MruJrben,e o

norpe6x noKperarsa nocrynxa npoqeHe yrr4qaja

Ha xhBoTHy cpeAxHy

Y seg[ aauJer 3arreea 3a Muulrbebe o norpe6h noKpera]sa nocrynKa npoqeHe yrr4qaja Ha
xr4BorHy cpeA[Hy 3a ,r3rpaAt6y flporsao4xor KoMnneKca ,,TOYO TIRE" rHBecrhropa ,,TOYO
TIRE SERBIA" xojr cre noAHenn Ogeruersy 3a yp6aHri3aM, KoMyHanHo crau6exe nocnoBe I
3auJTr4ry xtaBorHe cpeAxHe, AocraBrbaMo aau cne4ehr oAroBop.
Ha ocroey 3axona o npoqeHh yrr4qaja Ha xr.tBorHy cpeArHy (,,Cn.rnacHrar PC" 6poj 13512004
r 36/2009) 3axreB 3a oAnyr.l!4Babe o npoqeHr4 yruqaja na xrsorHy cpeAuHy ce noAHoch Ha
nponucaH[M o6pacll]4Ma a Ha ocHoBy l',lpaarnnrxa o caApxl4Hr4 3axreBa 3a oAnyqhBalbe o
norpe6H npoueHe yrutp1a u caApxr4Hh 3axreBa 3a oApennBa|be o6nua u caApxaja cry.qrje o
npoqeHh yrrqaja ua xHBorHy cpeAr4Hy (,,Cnyx6exr rnacH[K Peny6nuxe Cp6rja", 6poj 69/05).

Y: saxres nphnaxe ce

r

cnegeha 4oxyruexraqnja:

1) hsaog h3 yp6aHhcn4qKor

2l

3)
4)
5)

nraHa unu noreplexr yp6aHucrhqKu npojexar
VAejao peuelbe nnu upelau npojexar
Fpa$rvxu npxKa3 Mu(po 14 MaKpo noxaqraje
floraqujcrn ycnoBr4 ca ycnoB[Ma 14 carnacHocn4Ma Apyrux HaAnexHxx opraHa

opranr:aquja
loxae o ynnarta peny6nuvre.4

O4eruerse

sa yp6anraau,

HaAnexHo je
caMoynpaBe.

onuJrr4HcKe

I

raxce

KoMyHaflHo crau6exe nocnoBe

A 3aurtAry xhBorHe cpeA[He

sa npojerre sa xoje ogo6perbe 3a hBohebe pa4oBa H3Aaje opraH noKanHe

C nouroaarsela

c

Havenrurqa
o6. Tnjaxa

e4

OAer6ebe 3a yp6aH{3aM, (oMyHanHo-craM6eHe nocnoBe n 3aurlry xxBorHe cpeAnHe

louex

