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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

На основу чланова од 61. до 64. 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, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19, 09/20, 52/21) и чланова 73., 74., 82. и 83. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. Гласник РС,
бр. 32/19), израђен је:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СА ЈЕДНИМ СТАНОМ, НА
К.П. БР. 148/2 К.О. ИНЂИЈА

1. Правни и плански основ
1.1. Увод
Подносиоци захтева за израду Урбанистичког Пројекта и инвеститори
предметног објекта су Новаковић Милорад и Нада из Инђије, који на предметној
парцели имају право својине- заједничка имовина супружника.
Урбанистички Пројекат је урађен као урбанистичко- архитектонска разрада локације за кат. парцелу бр. 148/2 к.о. Инђија, која се налази у грађевинском подручју
насеља Инђија.
План генералне регулације насеља Инђија (Сл. лист општина Срема, бр. 14/06
и 30/11 и Сл. Лист општине Инђија, бр. 18/19) и Урбанистички Пројекат представљају
основу за исходовање Локацијских услова.
Овим Урбанистичким Пројектом ће се ближе дефинисати услови за изградњу
објекта, услови прикључења објекта на инфраструктуру као и уређење парцеле.
1.2. Правни и плански основ за израду Урбанистичког Пројекта

Правни основ за израду Урбанистичког Пројекта садржан је у одредбама чл. 61.,
62., 63. и 64. Закона о планирању и изгардњи (,,Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), као и у
одредбама чланова 76., 77. и 85. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. Гласник РС, бр. 32/19).
Плански основ за израду Урбанистичког Пројекта је План генералне регулације
насеља Инђија (Сл. лист општина Срема, бр. 14/06 и 30/11 и Сл. Лист општине Инђија,
бр. 18/19).

1

1.3. Извод из Плана генералне регулације
На основу важеће планске документације, предметна парцела бр. 148/2 се налази
у грађевинском подручју насеља Инђија, у делу блока бр. 28, у зони која је намењена
централним функцијама. Како предметна парцела испуњава услове за градњу објеката
породичног типа становања, овде је могућа изградња једног или два објекта породичног
становања као и свих врста помоћних објеката у функцији становања- летње кухиње,
гараже, оставе и сл.
Поред становања, на наведеној локацији (зони) могу се дозволити и пословни
садржаји (објекти) из области: трговине, угоститељства, услужних и занатских
делатности. Обављањем наведених делатности не сме се угрожавати постојеће и
планирано становање, односно, ове делатности се могу дозволити уз обезбеђење услова
заштите животне средине.
Максимално дозвољена спратност стамбеног објекта је до П+2+Пк. Изградња
сутерена је могућа ако не постоје сметње геомеханичке и хидротехничке природе.
Индекс заузетости парцеле је до 40 % док је максимални индекс изграђености до
1,2.
Минимална површина грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је 300,00
2
m , док је минимална ширина парцеле 10,00 м.
Минимални однос зеленила на природном тлу је 30%.
Планирани објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију
која се поклапа са регулационом, уколико у датој улици преовладавају објекти
постављени на регулациону линију. Грађевинска линија може бити увучена у односу на
регулациону линију.
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне,
односно, западне оријентације.
Основни габарит главног слободностојећег објекта може да се дозволи на
минимално 1,0 m, од границе парцеле северне, односно, западне оријентације и
минимално 3,0 m од границе парцеле јужне, односно, источне оријенатције.
Минимална удаљеност између породичних стамбених објеката не може бити
мања од 4,0 m.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м односно,
регулациону линију више од 1,20 м и то на делу објекта вишем од 3,00 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,20 м онда се она поставља на грађевинску, односно,
регулациону линију.
Отварање отвора на просторијама за становање на бочним фасадама може се
дпзволити ако је међусобни размак између објеката (укупно са испадима) једнак или
већи од 4,0 м. Ако је међусобни размак од 3,0 до 4,0 м дозвољено је отварање отвора на
просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор не буде
мања од 1,80 м.
Грађевинска парцела се може ограђивати оградама максималне висине до 1,8 м уз
услов да ограда буде транспарентна. Ограде на регулационој линији могу бити
транспарентне или комбинација зидане и транспарентне ограде с тим да укупна висина
ограде од коте тротоара не сме прећи висину од 1,4 м.
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1.3.1. Потреба израде ПДР или Урбанистичког Пројекта
Планом Генералне регулације насеља Инђија (Сл. лист општина Срема, бр. 14/06
и 30/11 и Сл. Лист општине Инђија, бр. 18/19) утврђена је обавеза израде Плана детаљне
регулације за блок 28.
На појединим грађевинским парцелама предметног блока, за који је овим Планом
утврђена обавеза израде Плана детаљне регулације, а који имају директан приступ на
регулисану јавну површину- саобраћајницу и за које постоје услови прикључења
објеката на инфраструктуру, до доношења одговарајућег Плана могућа је градња
објеката у складу са условима и наменом дефинисаном Планом генералне регулације, а
уз претходну израду Урбанистичког Пројекта којим ће се ближе дефинисати предметна
градња.
Напомена: За потребе израде овог Урбанистичког Пројекта исходована је Информација о локацији издата од стране надлежног Одељења општинске Управе, под бројем
35-2-211/2020-IV-02-2 од 26.06.2020. године.
1.3.2. Посебни услови
За потребе израде овог Урбанистичког Пројекта, Инвеститор је прибавио следеће
Услове од стране надлежних институција и комуналних предузећа:
-

Технички услови за потребе израде Урбанистичког пројекта, бр. 35321/2021-1 од 08.03.2022. год., издати од стране Ј.П. ,,Инђија пут” из
Инђије,
Услови за пројектовање и приључење бр. 88.1.1.0.-Д-07.17.-92383-22 од
28.04.2022. год., издати од стране оператора дистрибутивног система
”ЕПС Дистрибуција”, огранак ЕД ”Рума” из Руме,
Технички услови бр. 32502-15/2022-2 од 09.03.2022. год., издати од
стране ЈКП ,,Водовод и канализација” из Инђије.
Технички услови бр. 671 од 04.03.2022. године, издати од стране Ј.П.
,,Ингас” из Инђије.

Сви наведени посебни услови су саставни део овог Урбанистичког Пројекта.

2. Обухват Урбанистичког Пројекта
2.1. Граница обухвата Урбанистичког Пројекта. Постојеће стање на парцели
На основу важеће планске документације, предметна парцела бр. 148/2 к.о.
Инђија се налази у грађевинском подручју насеља Инђија, у зони која је намењена
централним функцијама.
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Положај предметне парцеле, као и приказ суседних парцела, је дат у графичком
делу, у Прилогу бр. 1. Предметна парцела се са своје северозападне стране граничи са
к.п. бр. 1785 - улица Занатлијска, са своје југоисточне стране се граничи са к.п. бр. 156,
са своје југозападне стране граничи се са к.п. бр. 148/1; док се са своје североисточне
стране граничи са к.п. бр. 149, све у к.о. Инђија.
На основу Преписа листа непокретности бр. 4147 к.о. Инђија, предметна парцела
се третира као остало грађевинско земљиште у приватној својини. На предметној
парцели уписан је спратни стамбени објекат, бруто површине 85 m2, који се задржава.
Подаци о постојећој парцели су дати у табели бр.1:
Табела 1: Подаци о постојећој парцели
Бр. парцеле
Култура
148/2
Зграда
Земљ. уз зграду
Укупно

Класа

Површина (m2)
85
268
353

Граница обухвата Урбанистичког Пројекта, са приказом суседних парцела, је дата
у графичком прилогу бр. 1 овог Пројекта.
Површина обухвата Урбанистичког Пројекта износи 353 m2.

3. Услови изградње
3.1. Намена и карактер простора
Према важећем Плану, предметна парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Инђија, у зони која је намењена централним функцијама, где је на једној парцели
дозвољена изградња једног или два објекта породичног становања, стамбено- пословног
објекта и чисто пословног објекта, као и неког од помоћних објеката у функцији
становања или пословања.
По постојећем стању, на предметној парцели већ постоји један објекат породичног становања са једним станом, спратности П+1, који се задржава.
На суседној грађевинској парцели бр. 149 изграђен је један стамбени објекат док
је на суседној парцели бр. 148/1 изграђен један пословно- угоститељски објекат; оба
лоцирана ка југозападним границама својих парцела.
3.2. Врста и намена објекта
Овим Пројектом се предвиђа изградња Стамбеног објекта са једним станомиздвојене куће за становање; захватајући к.п. бр. 148/2 к.о. Инђија.
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Предвиђа се да дати објекат буде са предњом грађевинском линијом на
регулационој линији у улици Занатлијска, правилне правоугаоне основе габарита 8,00 x
6,00 m, спратности П+2+Пк. Објекат ће по својим карактеристикама бити у потпуности
прилагођен конкретној намени.
Носећи елементи конструкције објекта (стубови и кровни носачи) се предвиђају у
виду хоризонталних и вертикалних армирано- бетонских серклажа, са испуном у виду
гитер блокова или пуне опеке; као материјала којима се задовољавају услови енергетске
ефикасности и противпожарне заштите.
Детаљи око планиране изградње, са приказом броја, намене и распореда просторија и са приказом предвиђених материјала, су дати кроз Идејно архитектонско решење у
саставу овог Пројекта и кроз Технички опис.

3.2.1. Изградња других објеката на парцели
Планираном изградњом која се предвиђа кроз овај Пројекат, омогућава се градња
породичног стамбеног објекта као другог објекта на парцели, уз већ постојећи објекат
породичног становања. Сходно томе, на парцели ћемо имати укупно два објекта
породичног становања, сваки са по једном стамбеном јединицом- укупно два стана.
Поред овога, на парцели се не планира градња додатних садржаја (објеката) као
што су гараже, оставе и сл.
Планирани стамбени објекат се предвиђа да буде на растојању од око 9,40 м чиме
је испуњен услов о минималном растојању између два објекта на истој парцели.
3.3. Регулација, нивелација, приступ локацији и начин решења паркирања
Предметна парцела бр. 148/2 се граничи са парцелом бр. 1785- улица Занатлијска
у насељу Инђија.
Планирани Стамбени објекат је предвиђен да својом предњом грађевинском
линијом буде постављен на регулациону линију у улици Занатлијска. У односу на
остале суседе, објекат се својим грађевинским линијама поставља на растојању од око
1,00 m у односу на међну линију са суседном парцелом бр. 148/1 (југозапад); односно, на
растојању од око 3,60 m у односу на међну линију са суседном парцелом бр. 149
(североисточна оријентација).
Начин саобраћајног повезивања парцеле бр. 148/2 са окружењем, предвиђа се да
буде остварен директним излазом на јавни пут у улици Занатлијска, преко једне
прилазне колско- пешачке рампе (задржава се постојећа), са могућношћу паркирања два
аутомобила на сопственој парцели; и дефинисан је у тачкама 6.1. и 6.2.1. овог
Урбанистичког Пројекта.
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Паркирање се предвиђа на сопственој парцели и то за потребе путничких аутомобила. Планираним бројем паркинг места мора се задовољити критеријум да имамо једно
паркинг место по стану на парцели.
План нивелације
Према постојећем стању, терен је релативно раван, са благим падом од
Југоистока (са котом 114,52 m) ка Северозападу (са котом од око 114,01 m).
Урбанистичким пројектом се предвиђа интерна саобраћајница на предметној
парцели. Атмосферска вода са интерне саобраћајнице се одводи попречним падом од 1,5
% ка зеленим површинама на парцели, односно, попречним и подужним падом ка улици,
у једном свом делу.
Атмосферску воду са крова објекта свести олучњацима до уређених платоа око
објекта које се даље, попречним падом од 1,5 %, сливају до зелених површина на самој
парцели или до решетке (каналете) за пријем атмосферске воде, такође на сопственој
парцели.
Кота пода приземља објекта се планира да буде око 50 cm виша у односу на коту
заштитног тротоара и најближих саобраћајних површина.

4. Нумерички показатељи
Након планиране изградње датог објекта високоградње на к.п. бр. 148/2, индекс
заузетости парцеле (заузеће под планираним и постојећим објектом) ће бити 37,67%,
док ће индекс изграђености бити око 1,02.
Узимајући у обзир све садржаје датог простора- планирани и постојећи објекат,
саобраћајне површине и поплочања; индекс заузетости ће бити 68,55 %.
Основе са изгледима будућег објекта су дате у графичком делу Урбанистичког
Пројекта као Идејно архитектонско решење са Техничким описом.
У Табели бр. 2 дат је упоредни приказ правила градње из Плана и пројектованог
решења пословног објекта.
Табела 2: Упоредни приказ правила градње на к.п. бр. 148/2:
Правила градње предвиђена
Параметар
Планирани објекат
Планом
37,67 % (објекти)
Индекс заузетости у %
40% (заузеће под објектом)
68,55 % (заузеће свих
максимално
70% (заузеће свих садржаја)
садржаја на парцелама)
Индекс изграђености
1,2
1,02
максимално
Спратност
до П+2+Пк
П+2+Пк
Зеленило на природном
тлу у %

30%

31,45 %
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Удаљеност између
суседних парцела
Површина грађ. парцеле
минимална
Ширина грађ. парцеле
до улице- минимално

мин 3,00 m (источна оријен.)
мин 1,00 m (западна ориј.)

3,60 m (СИ фасада)
1,00 m (ЈЗ фасада)

300 m2 (становање)

353 m2

10,00 m

12,62 m

Табела 3: Биланс површина на парцели- к.п. 148/2
Намена
Површина (м2)
133
Објекти
90
Саобраћајне површине
19
Поплочања
111
Зелене површине
УКУПНО
353

Заузеће (%)
37,37
25,50
5,38
31,45
100 %

5. Начин уређења слободних и зелених површина
Да би се постигао повољан ефекат у сваком годишњем добу, потребна је комбинација лишћара и четинара. Комбиновати се могу високи и ниски лишћари, ниски
четинари, зимзелено и листопадно жбуње, разне врсте цвећа и трава.
Зеленило, осим декоративне улоге, има и улогу изолације објеката од околних
парцела. При избору биљних врста водити рачуна о томе да оне нису отровне, да немају
бодље и да одговарају условима станишта.
Послови озелењавања се деле у две групе: припремни радови и само озелењавање. У припремне радове спада скидање и транспорт ископане земље, хумусирање и
испуна жардињера (уколико се исте користе). Код озелењавања је потребно водити
рачуна о томе да садни материјал испуњава одређене услове квалитета и година старости.
Забрањена је садња инвазивних врста зеленила на парцели.

6. Начин прикључења на инфраструктуру
6.1. Постојећа инфаструктура
Предметна парцела бр. 148/2 граничи се са појасом регулације улице Занатлијска,
на к.п. бр. 1785.
У појасу регулације дате улице изграђен је коловоз са савременим коловозним
застором, ширине око 7,40 m; као и НН и ТТ мрежа, и мреже водовода, гасовода и
канализације употребљених вода и гасовода.
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На предметној парцели бр. 148/2 изграђен је објекат породичног становања, који
поседује прикључке на НН електроенергетску мрежу и мрежу водовода и канализације
употребљених вода.
Предметна парцела бр. 148/2 поседује изграђену колско- пешачку прилазну рампу
у северозападном делу парцеле, ширине око 3,85 m; као и интерну саобраћајну
површину, ширине око 3,00 m у склопу које је могуће паркирање једног аутомобила.
Постојећи стамбени објекат поседује једно бројило електро-мреже, одобрене
снаге 17,25 kW (трофазно).
6.2. Планирана инфраструктура
6.2.1. Саобраћајна инфраструктура
Саобраћајно повезивање предметне парцеле бр. 148/2 са окружењем се планира
да буде са коловозом у улици Занатлијска и то преко једне колско- пешачке прилазне
рампе, ширине 3,85 m (задржава се постојећа); са, такође постојећом саобраћајном
површином на парцели, ширине око 3,00 m. У склопу саобраћајног решења планира се
мања ,,Т” окретница на парцели, ширине 3,00 m којом би се омогућио маневар
путничких аутомобила на парцели.
Саобраћајно повезивање парцеле на коловоз дате улице је у надлежности
локалног ЈП ,,Инђија пут” из Инђије, које је, према условима издатим под бројем 35321/2022-1 сагласно за саобраћајно повезивање описано у претходном ставу.
Саобраћајним решењем се омогућава простор за паркирање два путничка возила
(аутомобила). Датим бројем паркинг места испуњава се услов да имамо једно паркинг
место по стану на парцели.
Ширина приступа, полупречници кривина и коловозна конструкција се димензионишу за путнички аутомобил, као возило које се може наћи на парцели.

6.2.2. Електроенергетска инфраструктура
Да би се омогућило напајање будућег објекта, неопходна је уградња и монтажа
типског ормара мерног места ПОММ-2x на јавној површини у улици Занатлијска,
испред планираног стамбеног објекта. Такође, потребно је постојеће трофазно бројило са
главним аутоматским осигурачима пребацити са фасаде постојећег објекта у нови
ПОММ-2x ормар. Постојећи подземни приукључни вод, изведен каблом типа PP00 4x 10
mm2 потребно је трасирати, расећи и наставити каблом истог типа и пресека и увући и
увезати на излазне клеме трофазног бројила које се пребацује у нови ПОММ-2x ормар.
Орман мерног места је димензија 665x320x235 mm. Од ормара мерног места до
разводне табле (РТ) у објекту, обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16
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mm2 и одговарајућег типа. У разводној табли обезбедити прикључне стезаљке за
увезивање фазних проводника, заштитног и неутралног проводника.
Место везивања приукључења на систем је најближа КПК ЕВ-2П на јавној
површини; док се као прикључни вод користи 1 кV кабловски вод PP00-А 4x 50 mm2 у
дужини 33 м мерено од подножја најближе КПК ЕВ-2П све до прикључне клеме у новом
ормару ПОММ-2x.
Напон на који се прикључује објекат је 0,4 кV, док је максимална снага 17,25 kW.
Као заштитне уређаје користити ЗУДС- заштитни уређај диференцијалне струје.
Главни разводни ормар поставити на приступачном месту у складу са претходним условима надлежне електродистрибуције.
Све унутрашње инсталације извести према важећим нормама и стандардима.
6.2.3. Водовод и канализација
Прикључење планираног објекта на мрежу водовода и канализације ће се извршити на основу Техничких услова издатих од стране ЈКП „Водовод и канализација“ из
Инђије, бр. 32502-15/2022-2 од 09. 03.2022. године.
Прикључење планираног стамбеног објекта на водоводну мрежу ће се извршити
преко уличног вода у улици Занатлијска, који је изграђен од PVC цеви, пречника ф110
mm и који је постављен у зеленом појаса на непарној и парној страни улице.
Прикључак од уличне цеви до водомерног шахта пројектовати искључиво у
правој линији, управно на уличну цев, максималног пречника ф 100 мм, који задовољава
и услове противпожарне заштите, при чему нису дозвољени никакви хоризонтални нити
вертикални преломи на овом делу.
Изнад трасе прикључака није дозвољено постављати приступне рампе или
путеве. Ако се ово не може избећи, предвидети постављање заштитне цеви.
Димензисање водомера извршити на основу хидрауличног прорачуна. Водомер се
поставља у водомерно склониште на 1,0 m унутар регулационе линије и то у посебан
метални ормар или нишу, потребно је поставити одвојене водомере за хидрантску
(уколико је потребна) и санитарну воду. Димензије водомерног склоништа за најмањи
водомер су 1,2 x 1,2 x 1,2 m. Кроз шахт водомера није дозвољено провлачење друге
инсталације.
Пројектовање и извођење новог прикључка на градску водоводну мрежу је искључиво у надлежности ЈКП ,,Водовод и канализација”.
У зони обухвата Урбанистичког Пројекта постоји изграђен систем за одвођење
употребљених вода и то у виду PVC цеви, пречника ф315 mm и који је постављен у
зеленом појаса на парној страни улице.
Пројектом се предвиђа задржавање постојећег канализационог прикључка и
повезивање планираног објекта на исти, поштујући на тај начин правило да на једној
грађевинској парцели, без обзира на број објеката, може постојати само један прикључак
на канализацију отпадних (употребљених) вода.
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Атмосферску воду са крова објекта свести олучњацима до уређених платоа око
планираног објекта који се даље, попречним падом од 1%, сливају до каналета и даље до
зелених површина на самој парцели или ка улици. Како се на предметној парцели не
очекују радње као што су прање, сервисирање возила или претакање горива, овде се неће
предвидети сепаратори уља и масти за третман атмосферске воде пре испуштања у
реципијент.
6.2.4. Гасовод и грејање
У зони обухвата Урбанистичког Пројекта, у појасу регулације предметне улице,
изграђена је насељска гасоводна полиетиленска мрежа, димензије ПЕ 63, притиска 1-3
bar.
Прикључење планираног објекта на дату гасоводну мрежу извршити према
Техничким условима бр. 671 од 04.03.2022. године, издатим од стране надлежног ЈП
,,Ингас” из Инђије.
Максимално дозвољена количина природног гаса износи 10 cm3/h, са мерачем
протока гаса који се поставља у металном ормару на фасади будућег објекта.
6.2.5. Телекомуникациона инфраструктура
У појасу регулације предметне улице изграђена је подземна ТТ мрежа.
Како се код планираног објекта не планира његово прикључење на дату мрежу,
то овде нису тражени Технички ислови надлежног Ј.П. ,,Телеком” из Сремске
Митровице.

7. Инжењерско-геолошки услови
Простор обухвата Урбанистичког Пројекта налази се на геолошки стабилном
терену, повољном за изградњу објеката и овде нема посебних услова за изградњу са
аспекта стабилности тла.
Према сеизмолошкој карти публикованој 1987. године која приказује очекивани
максимални интензитет земљотреса, подручје општине Инђија налази се у зони
интензитета 70 MCS и 80 MCS за повратни период од 100 и 200 година.

8. Мере заштите животне средине
На основу одредби Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник
РС, бр. 135/04 и 36/09) као и Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину, предметна изградња стамбеног објекта не спада у групу објеката за
које је обавезна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
Изградња објеката, односно, извођење радова, може се вршити под условом да се
не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне
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средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштити вода, ваздух и
земљиште од деградације. Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим Законима и Правилницима којима се регулише дата област. При пројектовању и извођењу
радова на објектима треба имати у виду специфичност функционалне намене објекта са
становишта коришћења, одржавања, односно, обезбеђивања санитарно- хигијенских
услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите. Такође, приликом изградње објеката треба водити рачуна о
обезбеђивању услова заштите у погледу геотехничких и сеизмичких карактеристика тла
и статичких и конструктивних карактеристика објекта.
8.1. Услови за евакуацију комуналног отпада
У датој зони у којој се гради објекат породичног становања, врши се
организовано одвожење комуналног отпада од стране надлежног ЈКП ,,Комуналац” из
Инђије.
У погледу сакупљања и одвожења комуналног отпада код породичног становања
нема посебних услова за потребе планирања и пројектовања. Комунални отпад се у овим
случајевима сакупља у посебним стандардним кантама (посудама) које се налазе на
сопственој парцели власника објекта, на месту које одреди сам власник; док се у дане
одношења отпада те посуде износе на јавну површину испред објекта.

9. Мере заштите непокретних културних добара и природних добара
На простору обухвата Урбанистичког Пројекта нема заштићених културних ни
природних добара.
Уколико се приликом извођења грађевинских радова на датој локацији дође до
налазишта од културно- историјског значаја, потребно је обуставити радове и о томе
обавестити надлежни Завод за заштиту споменика културе из Сремске Митровице.

10. Технички опис објекта
ИНВЕСТИТОР:

Новаковић Милорад и Нада
Инђија, Змај Јовина бр. 51

ОБЈЕКАТ:

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+2+Пк
Издвојена кућа са једним станом
Класификациони број: 111011, Категорија: ,,А”
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Опис објекта: Планира се изградња Стамбеног објекта породичног становања,
спратности П+2+Пк, бруто развијене грађевинске површине 48.00 m2, димензија у
основи 6.0 х 8.0 m на грађевинској парцели бр. 148/2 к.о. Инђија.
Објекат је фундиран на армирано- бетонским тракастим темељима. Темељне
стопе су армиране арматурном мрежом Q335 и АБ контрагредама. Подна плоча је
армирана мрежом Q188, са дебљином плоче 12 cm.
Зидови објекта се предвиђају да буду у виду термо- блока, са термоизолационом
демит фасадом. Зидови свих етажа су укрућени хоризонталним и вертикалним АБ серклажима, армирани са 2RФ12 узен Ф6/200 и 2RФ14 узен Ф6/15.
Међуспратна конструкција је полумонтажна ФЕРТ конструкција.
Кров објекта је прост двоводни дрвени кров ослоњен на АБ столице.
Кровни покривач је фалцовани цреп.
Лимене опшивке су у виду пластифицираног бојеног лима, као и олуци.
Фасадна столарија је од ПВЦ профила, застакљена термостаклом са три стакла.
Унутрашња врата су од медијапана пресвученог 3Д фолијом или од пуног дрвета.
Сви зидови и плафони су завршно глетовани, малтерисани и бојени полудисперзивним бојама.
Подови се предвиђају у виду паркета (собе) и керамичким плочицама.
Купатилсака опрема је од фајнаса, стандардног квалитета.
конструкције који ће

11. Степен инфраструктурне и комуналне опремљености и други услови
Према подацима добијеним од стране надлежних комуналних предузећа, констатује се да је степен инфраструктурне и комуналне опремљености веома висок.
Парцела обухваћена Урбанистичким Пројектом има директан излаз на јавну
површину- улица у насељу, где је изграђен коловоз са савременим коловозним застором,
као и НН електроенергетска мрежа, ТТ мрежа као и мреже водовода, гасовода и канализације употребљених вода.
За прикључење планираног објекта на поједине мреже инфраструктуре потребно
је у свему применити Техничке услове надлежних комуналних предузећа.
11.1 Услови противпожарне заштите
За потребе планирања и изградње предметног објекта потребно је применити
мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.
Мере заштите од пожара се одређују кроз Елаборат заштите од пожара, уколико
се његова израда одреди кроз Решења и одлуке надлежних државних Органа.
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12. Смернице за спровођење Урбанистичког Пројекта
Урбанистички Пројекат је урађен у четири истоветна примерка и садржи:
1- Услове изградње на грађевинској парцели, са свим посебним условима;
2- Идејна решења и скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на
спољну мрежу;
3- Опис, технички опис и објашњења решења из Урбанистичког пројекта;
4- Идејна урбанистичка и архитектонска решења објеката и пејзажног уређења.
Два примерка Урбанистичког пројекта се уручују инвеститору, један примерак се
уручује Органу општинске Управе на даље спровођење, а један задржава предузеће у
својој архиви.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Јанко Крстић, д.и.а.
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E-02

90
2,10

1

90
70

E-04

E-03

1

1,20
1,30

3
3

1
2

60
60

60
60

1

2

2

S-02

90
1,50
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SR
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br. lic.: 200 0400 03

Darko Bašić, d.i.s.

broj lista

3

PRESEK S02-S02 R=1:100

25°

SR
,,Bašić Projekt"
Inđija

Investitor

Urbanistički
Projekat

odgovorni
urbanista

Br.
projekta

UP-01/22

obrađivač
(saradnik)

Razmera

1:100

Projekat

april, 2022.

Novaković Milorad i Nada iz
Inđije
Janko Krstić, d.i.a.
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Projekat
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Inđije
Janko Krstić, d.i.a.
br. lic.: 200 0400 03

Darko Bašić, d.i.s.
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Projekat
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Inđije
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Darko Bašić, d.i.s.
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Br.
projekta

UP-01/22

obrađivač
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3. ДОКУМЕНТАЦИЈА

F-

eA*/l@uf 1r,r/{tuo//&
operueruesayp6anueau,*fgffiTffi::ffii!ff::

ONUTTHA t/'IHbI/JA

PENY6,I]1/IKA CP6I4JA

An

BOJBOAkTHA

On[UT14HA |/IHT)IAJA
ONIUTLIHCKA YNPABA
O4eruerue sa yp6anrsam,
KoMyHanHo-crau6ene nocnoBe

14

3AUTilTV XI4BOTHE CPCAhHC

!

35-2-2LL|2O2O-[V'O2
h x _E u_-Ll
6poj:

Aaryu: 26.06.2020.
H.3.

o nnaHilpaFby r,r u3rpaAFbN ("Cnyx6eun rnaclnK Peny6nrre Cp6rje" 6p. 72109,
yC,98/13-OAryxa YC, L32lt4,
B1/09 - ilcnpaBKa, 64lLO-yC,24ltt, t}tl12,42lt3-Oanyxa VC, 50/13-Ognyxa
ynpaBe (,,cn. nuct
LlflaHa
onwrnncKe
o
18. OAnyxe opraHil3aquju
l45lt4, 83/18, 3Lltg, 37119 n 912020) N
Ha ocnoey .{naHa 53. 3axona

onrurr,iHe
LAHbnja,

l4n[rja" 6p,231t7), a y

BesN 3axreBa A.O.O."HoBaxoBt4h 3M" t43

Aaje ce:
1/

llnancxr AoKyMeHr

"

Vln\nje,3a napqefly 6poj 148/2 K.O'

HOOPMAU]/JA O AOKAUI4J

Ha ocHoBy Kora ce rlsgaje

14

rH$opt"tqryfa o noxaquilt

Ilnan reHepanHe perynaqnje Hacerba l'lnbrja
lrcr onurilHa cpeua" 6poi Mfi6 v 3Al11 H "cn. rilcr onurilHe v1nfiuja",6p. 18/19)

(..cn,

4ennHa, oAHocHo soxa y

rojoj ce npetrMerxa napqena

xanasr,t

nraHcKyt AoKyMeHr - ilnan reHepanHe perynauraje Hacelba Anllnja ("Cn. nrcr onurilHa
14 "Cr. ,tr4cr onurr4ae Vlnf1nja",6p, 18/19), KoHCraroBaHo je aa ce npeAMerHa
napqeaa 6pojl4Sl2 K,O. lzlH[raja Hara3rr y rpaHhqaMa rpafe.arncxor no4pyqja Hacerba V*$1nja, y6noxy6poj 28

yan4ou

y yceojeHr

CpeMa" 6poj 14/06 u 30llt

qeHrpanHhr"r Qynxrlnjar'ra (ynpaea, nocroBabe, craHoBaFbe). fleo je naueruen KoMnneKcy
uKorer Aeo KoMnnexcy Aevnje ycraHoBe h Aeo KoMnfleKcy BepcKor o6jerra. Y 6nory ce Hafla3il npornalueHil
cnoMeHilK Kynrype kl eBtaAeHTilpaHN cnoMeHnqil Kynrype N ruenoprjanur KoMnreKch, cnbuenrqr n
cnoMeHrKqKa o$enexja. 3au:rrra HenoKperHilx KynrypHfix Ao6apa epu.llthe ce npeMa ycaoBhMa sauJTrre
HenoKperHlrx KynrypHilx go6apa fi3 oBor Ihana.
xojra

je

HaMeFbeH

I-lpe 4aruer ypeferua npocropa o6ae$Ha 4arua yp6anilcl4L{Ka pa3paAa/ oAHocHo l43paAa llnaua AerarbHe
perynarlraje n yplaancruvrrx npojexara. [o r43paAe nrel{a Ha noje4rnavunu rpafeerncKilM napqenaua uoryha
je ,asrpa4iua o6jexara npeMa ycnoBfiMa 4eQNHrcaHrM oBt4M nraHoM ya o6aeesy

u3p11:lp6lIEEPI

nooiexta.
J?-+
HaMexa.3eMrIrrtuJTa
Hauena: 3oHa qeHTpa

vnruy /
v/

Eeo 6roxa vs 3aHarnilicxy
Creneu rsrpafeuocrv: Max,40o/o

IzlHAexc rcxopuruheHocrr: uax. 1,2
Cnparnoo'o6jerra: Max. n+2+l-lx (npr:erurue

"F .qBe

eraxe + norrponrue).

l4srpaqrua cfrepeHa r.loryha aKo He nocroje cMerFbe reomexanftqxe il xhAporexHrqKe npilpoAe'

raja (agpeia: 3anarnrajcxa
npey3er il3 3eM/bt4ulHe runre).

t4BlZ'K.O.'Vnf

6p. 24) eehAeHrrpaHa nopoahqHa

je

je

Ha npeAMerHoj napqenr
c-rara6eHa grpaaa (85 uz; o6jerar

l-lpoeepoN y eneKrpoHcroj 6asr,r noAaraKa Karacrpa HgnoKperHocna, yrepfeno

4,a

HAI'IOMEHA:

R.O, lAn\wja He ilcIyFbala ycnoB 3a ,43rpaflbv Fl4uenopo[]4qHor craM6-eHO:
pa3flora
uJTo Cy rur/rpHHa il noBpLxilHa npeflMeTHe napqefle MaFbe OA Ml4llilManHo
nocnosHor o6jej(ra rc
ilnaHopt reHepanne perynaunje Hacerba Vlnfuje'
npe4arafene
nponl4caHilx BeflhqhHa xoje cy
npeAMerHa napllena L4Bl2

l-laprlena l4}l2 K.O. Vln\nja ilcnyFbaBa ycnoBe 3a ilsrpaAFby o6jexara nopoAl4qHor rilna craHoBaFba.
hnfiopuatluja

o

noxaquju

/

OAe:.e=g

OnUTI4HA l/HTTNJA

:z' :iz-,' iz',t xoN'lyHanHo-crav6eHe

nocn

Ll 3aLlTt4Ty xt4BoTHe cpeA

I-lpaeilra rpaDeFbqJ soH4lopoAhqFiece ipair'l.'/:
napuelr uauerueHoj nopoAl4LlHoM cTaHoBaFby l'4ory
o6p*u', cTaN'16eHo-i:CJOtsHl'1 O6JeKar' nocIoBHO-Crau6eHn
ocHoBHt4 O6jexar: nopoAt4tlHl,l o"uro"rr
H3rpaAFba Apvror o6jerra: nocroBHr4 o6jerar'

Ha rpaleeNHCrOj

"

:ffi8:i:l:;:J'X.%i}1ilffi'3ffi1 ..

"

nrurroar,

'1

ocraBe eehe o4 20ltz;
crau6eur o6jerar, rlerFba Kyxt4Fba' rapaxa-il

jaua (npena3Ho peueFbe Ao
M2, orpage,6yHapr h cenrHqKa
qraoHy r'l pexy) ;
npil KrbyL{eFba Ha Ha ceJbcKy Ka H anH3a
rpaAFba Aea craNa6eHa
napuenil y t43y3erHilM'Cnyuajeanva MOXe ce Ao3BonrrH

.

noprohHr o6jerrr,r: ocraBa

.

Ha rpafearHCxoj

*u*" oo-lo

o6jexra, noA ycnoBfiMa Aa cy ilcnyFbeHil

car'r

VO61n11fiqKl4 r{p/rep4YMV;

"nopoAt4llHrcrarq6euno6jexarMoxeAarMaMaKCilManHoAoqeT/pl4crav6eHejeArHrqe;
napqena noclloBHe AeIlarHoCrH xoje Ce MOry AO3BoIulrA
Y SoHr4 nopqAt4tlHor CTaHOBal-ba y Crau6eHov Aeny
uEo6nactu',TproBilHeHaMaflo,yroCTilTeJbCTBa/ycnyxHl,lxil3aHaTCKilXAeI]aTHoCTl4'

Cy

:a
(nopograunor'r) o6jexry 4eo o6jexra xoju ce naueruyjy
cnyvajy Aa ce nocnoBaFbe nnaHilpa y ocHoBHOu
noapLlure'
noarorru cappxaje He Moxe npehra noaoBt,tHy 6pyro

v

l-pafearxcrr o6jeKar ce Moxe

nocraBr,rn4 npeAFboM SacaAora

ua rpafeenncxy

ce noK'rlana ca
Ha perynaqnoHy

nranraiy xoja

.tur6"Y.._{.1-:,,:sut^"Hh
perynaqiloHoM nhHilJoM.(yxonrro y- Yn,lqv npeo"nabvjv
perynauhoHy nuHLlJy'
y
Ha
oAHocy
yByqeHa
6rrr
niiiia uoxe
|uinifi.l-pafearncra
l-nagHt4

nperexHo ceBepHe (o4rocHo
o6jerar ce Ha napqenil rpaAr y3 rpaHhqy napqena cnegehuM ycnoBl4Ma:

oprajenraUraje. l4arpa6rca

,

o6jerra

aana4ne)

Ha napqenut Moxe ce Ao3Boarrll noA

Ha MilHilMarHo
cno6oAnocrojeher o6jerra ca ucnaflrMa MOxe Aa ce Ao3Bonr
oprajenraurie;
'aoapri-isHor
napuena npeTexHo ceaepHe (oAr+ocs-o sanaAHe)
1,0 u o4 rpaHilqe
uoxe Aa ce ,qo3Bonil Ha MilHttMarHo
(6es
rcna,a)
o6ierra
ocHoBHr4 ,.aoapr-i .|j"*f cro6oAnocrojeher
jpxHe (ogHocHo l4croqHe) oprajenraurje'
3,0 u ofl rpaHMUe napuena nperexHo

ocHoBHH

"

ffoeeon exa cnparHocr n r;ncuna o6jexra
6noxa 28 ys 3auarnnjcxy ynuUy
uax. I-l+2+Ilx (nprseurue + ABe eraxe + norKpoBJbe) ,Qeo
il XilAporeXH'lL{Ke nprpo4e'
cyrepeHa Noryha aKo He nocroje CMerFbe reoMexaHrqKe
klsrpa4rua

,

(naerrue), raa je pacrojaFbe oA.Hynre Kore Ao KOre H[Benere
Ha crpMoM/ repeHy ca naru6ou npeMa YnvAV
jeAnaxo
2,0 u - Bt4CuHa je pacrOjarue oA Hynre KoTe 8O Kore
jaBHor ut1vl np1(;rynHor nyra MaFbe hnil
nyra
KoTe Ao KoTe HilBeaeTe jaeHor VnA npvc'rynHor
cIeMeHa, OA*oaro'"aHtta. rcaaa je pacrojarue oA HynTe
yMaFbeHo
(eenua)
cneMeHa
,rr"n"," jaeHor nyla Ao KoTe
eehe oA 2,00 r,l Bt4CVHaje pactojaru" o^
ofl y,lt4qe (HaHrxe), KaA je Hyflra Kora

*"
repeHl .:
crpr,tou
Ha
u.
z,oo
np"*o
3a pa3nrKy
T:fo,
"r.rr"
o6jerraH]4xaoArorejaenor,lnvlnp{CrynHorn}rraBVcAHajepacrojarreoAKoTeHilBeneTen}fiaAoKoTe

.

cfleMeHa leenua).
u rapaxa) MaKcrManHe cnparHocrl4 l'l (npraseurue) a
Ilorqohnra o6jerr.ra Ha napLlent4 (ocraea, nerlba Kyxr4Fba
o6jerra Ao BeHLla'
MaKct4ManHe BHc14He ao'3,0 M oA Kore 3auJTltrHor rporoapa

Ycroer sa o6roey r peKoHcrpyKuniy o6jerara
nuTu no1 cne1ehuv y cnoeuua:
O6goea il peKoHcrpy*U;ia noaroj enux o6jexala Moxe ce Ao3Bo
:"';;#;"&";Eii"i6o1"*u ,orr* o61e*ro,, Moxe ce Ao3lonnrn v oxau?v vc'oBa Aarux npaeunl4Nla'
na o6ienv

.

,

"
"

. g6jexara ,;; a tttttg(fi( K(
{
nocrojehrax
p.*orttpyrurja
I

!n11s11qr,..

ffiffi1ffiS( (((ou'

i*r-,UtJff::X.*HffX|r":ff1[*ui,rrpo"*o*hl-1?^,3aAoBorbaBa
aoipua*u nocrojeher o6iexra'

vcnoBe

n3

uehe

oBr4x npaerna

peKoHcrpyKttt4joM ce He Moxe Ao3Bonhrt,l
t'an'e*a Aarhx oBl4M [lnanou'
ce MOXe AO3BOny|Tyl y oKB]/py
aAanrauraja nocrojehux o6jerara

Me[yco6xa

.

C€

i
Yna,beHocro6jerara
nopo,hr{Hnx crau6eHrx o6iexara

Mefyco6Ha y,arbeH.Cr
He Moxe

orr, t"*a

(ceu nonyarpniyucxrax

oa 4,d r'l (ocHoeuu ra6apnr ca ucnagot't)'

t4 HQop M

auui a o

na

Ka

qu1 u

il y HenpeKhnyroru

nrasy)

onrrrro

rrorro

oo"t"u*"

t",pu""t""' *of::ffio;11[3?X! l3#ii3

y3 rnaBHr
yAarbeHocr rasvefy r'laBHOr u nouohnor o6jerra
Ygarueuocr raaruefiy rnaBHor r Apyror o6jerra,
o6jerar He Moxe 6uru uarua oA 4,0 u'
pa3MaKy oA 0'0 M' aKo cy 3aAoBo'beHvl
MOry Aa ce rpaAe na rueflyco6noM
Apynr o6jexar r nouohnr o6jerar
ruefyco6Hr pa3MaK He Moxe 6rrr uaru,
caHilrapHkl, nporhBnoxapHr h Apyrr rexHrlrKr.l
?lr,cr-ro
re cTpaHe' rj' uefycooHfi pa3MaK He MOXe 6nrr uarsn oA
op 4,0 M aKo nocJloanh O6jexar HMa oTBOpe ca

,
"

y-rjll

noroBilHe Bhcl4He Biluer o6jerra'

3a napKupa]be Bo3l{[a
O6ee6e[nea]be npncryna napuen[ x npocropa
Ko'lcKoy oKBl4py 3OHe nopoAhqHor craHoBaFba Mopa cey o6es6eA[rt4
" 3a ceary rpafeBhHcKy napllene
rpaf€ar'trcre
oKBt4py
Bo3ilnu ,u iont ,"ne norpe6e
neuaqKil nprna3 uhpilHe u,n 2,5 u. 3a naprnpahbe
jeAan cran
',l.
3a napKilpaFbe Bo3t4',ra no npaBilny
npoqrop
recro
napLlena MOpa ce o6es6eAilrli napKrHr
jegno naprrHr Mecro,
.^ ^^^<^-haiun-M2urrn\/^arLr
npocropa'
, y orerpy nupu"nJr-opa ce o6es6eAyrrr norpe6Ha uhpilHa cao6pahajno-MaHhnyaarilBHor
Mecra' y
naprNnr
6poj
norpe6an
Ha rpabeevrncxoj napqenil o6es6eAhrr
o6jexre/npocrope
nocnoBHe
3a
"
cKnafly ca nponrcilMa 3a ogpebeHy HaMeHy'

cycegHnx o6jexara
"klsrpaAFbao6jeraraynpeKilHrroMHl43yMoxeceAo3BonilT]4y3ycnoBAaceHeHapyult4rpaHilqanapqena
ocl4M
He Mory npefla3rrm rpaHvlqy cyceAHe napqefla'
Ao xoje Ce rpaAil o6jerar. Crone TeMerba

3aurrra

opraHa ynpaBe HaAaexHor
ropvcailKa napqena, oAHocHo y3 carnacHocr

y3
3a

carnacHocr BflacHilKa nnrt
nocroBe yp6anusua r crau6eno-KoMyHarlHe AenarHocrt4'
I a r, ^nu^.r peryaaqfioHy nilHh]y
nnnniy Bt4ue oA 1'6 v oAnocHo
Vlcnagn na o6jerry He Mory npururrr^'-rfub.u,nt*y
npoierqnja rcnaga eeha oA 1'2
g,O
N. Aro iu
!,2 r,ri r,tro Ha AeIly o6jerra rr*6r tA

,

Bilue oA

not ur^u

M oHAa ce oHa

'op'uo"anHa
r,a rpiXe"'ancKy oAHocHo perynaqhoHy nvnniy'

.oraaparueoTBopaHanpocTopl4jauasacTaHoBabeKaofiaTejbe[MailnocfloBH],lMnpocToprajauana6oqnNu
ca rcnaAraua) jeAuar
je ue|yco6rrra pa:1aK rasruefy

aro
QacaAaua Moxe ce Ao3BonrTr
eehvt oA

^nn
npocroprjaua

.

ehuJe oA 1,8

"6j:I:]lJfIr.Ho
je oreapaFbe orBopa
M
4,0 u. Aro je ruetryco6nr-#*u* og 3,0 u Ao 4,0 AO3BoJbeHo oreop 6yAe je4nara rnr
rojy ce ocraBJba
necrau6ene HaMeHe y3 ycnoB Aa AoFba xoia na

Ha

I'4.

nuania cyceAHe napllena, a oABoAFba aruocQepcxrx
l4srpagruoM KpoBa He cMe ce Hapyut4rh Ba3AyuHa
peuhrvl y oKBl4py rpafeeuncre napLleaa na xojoj ce rpaAlt
naAaBnHa ca KpoBHl4X noBpulHHa MOpa ce

o6jerar.

nvanjy (pauyttajyhr oA ocHoBHor
eneMeHrr Ha HrBoy npr3eM/ba .ryy-^l?:ll. rpafeerncxy
riou prru o6ierra Ao xopt43oHran n e n pojex'l'j: .T1?1u)
y 3oH14 nprceMHe eraxe uarue o4 2,0 r',
l-pafeer,rr-rcxra

,:*ifr:,###;:ffiI#;"?;r,j;;il";io.,p"rrrue
1:;
_
-

3'0 u'
no uaroj u:raprnr o6jeKra c Bilcl4Hot'l ueua4
KoHcrpyrqrjou Mahbe oA 1,0 tq oA cno'bHe
6pieapcKoM
.u-riarenorv
nnarHeHe HaAcrpeuHr,l"
nlaqerporoapa Ha BrcilHY r3nag 3'0 u'
Bncnln ngna4 3'0 u'
KoH3orlHe peuaMe MaFbe oA 1,2 t'l Ha
6es cry6oea' Ha HrBOy npBor

HaAcrpeuJHl4qe
[pafeerncxr ereMeHTr Kao.epKepil, AOKCaTil,6anronlt,.yJIa3He
ra6aprra o6jerra Ao xopl'l3oHranHe
ocHoBHor
oA
cnpara Mory Aa npe[y rpafeBfiHcKy ,,t*Ht*]Y tpaq,naiynia

npoierur'rje':nu*XI?v

-

oo:"*ra npeMa

ffi*l;i;;;;;,, ;;;;

npe,FbeM

lroB1Hrv_y::.*:l-1,3-:.::l"JJSa

noBp*rilHa

1 l-0'/: Ilra 1u^9::31" ::: :: #' i: If*
:ffiI' lX'J# ;ilil'i"o,;, ^;" -il;tr-r' : . :: :" ::
:T T:H
:il ::X;l
rpareerncrrx
noBp,t4Ha
^,,(,:.1i"'::
* f,i{ 9f}:11^TIy'
li,:3iilu,i?'il.;,;ffi*rd9
30o/o 6oque cDacaae ranaa.nprc,eYl_?l

ft

D.;

- e'M

oxe

n

oeh

o

;;i,,;;

;"'ro*"

npehra

u""
- ::'ffi::1j:tl'#il'ffi ;;#,*,,rff;;;1tyy:l:*:*1.T:ll"l"oiJ5:f
,^ a^F^,,,,,ua
eneMeHara He
rpafeeuncxrx eneMeHaTa
lb,g , urr'y*vn*u
noepu'una rnahanuHakr,ry
r- - -J--'
il.jt:';;;=a;iff;;;;;;j
Noxe npehr 300/o 6oqHe $acane 'tHaA npil:elryi:l
- Hiili:H.#ffi ;.J;ffi,';;i{ilitG.iG::rr1:,r:::na?rffi
ereMeHara He
,l:17i,'ui"yxynna noBprrrHa rpafeanxcxnxJ:::,;"ffiTX:
n

I;.ffiJ#/il;r-#
uoxe npehn

"]o:i,o
30olo crpaxFbe
oacaAe rchlaA npil3eM'ba'

nojeguH[x eT eMenara o6jerra
ApxnrerroHcKo, oflHocHo ecrercxo o6nnxoeare
npnpoAHor
xeruvr t/r-reecr'4ropa' oA QacaAne oneKe'
" oacaAe o6iexara uory 6nrruurr"pr.unu,-V?"i|4 ""
t4flil BeuraqKor KaMeHa hrA'
oa 20-350' Kpoenr noKp[BaL{ y
KpoBa ca naru6ot'l KpoBHe ronffpyxqt4je
je
Kocor
il3paAa
o6aeegHa
"
3aBilcHocrl4 oA narr6a KpoBHe xoncrpyrqrje'
l4n$opuauuja o noKauu|Lt

Ogenerae sa yp6ar near, xonyHan Ho-cra

i, 6eHe

n

ocn

o

ee

Buc*tua Ha.43t'!rKa cTall6eHe rCITxpoBHe e',?xe H3Hoctl HajBHUe 1,6 la pauynajyhfi
oA Kore noga norKpoBHe
KpoBHe Bnc,tH'e, a oapefyje ce npeMa KoHKperHoM cnyvajy,
'r'"i^',^

eraxe Ao raqKe nperroMa

;r;;p.;

*u ycnocTaB/baFby

jegrncreeHe e€rercK, Bh3yenHe qen,He y oKBHpy rpalesuucre nipqena.
Oreopene cno.rbHe crenei,,*e ..,1-. :: -::-as.Barh Ha npeAFbH
4eo o6.1exra axo je rpafesrHcxa nunnja
yByqeHa y oAHocy Ha perf,.-a*,j)*. ,-,,*t,tt :a 3,0 r,4 ,4 aKO Te
CreneHnlle caanafyly B,/1CnHy oA 0,g M.
CreneHrqe xo.le caanafy;)tBVCvl;;,3.4*. l!, 0,9 r"r yna:e y ocHoBH14 ra6aprr o6jeRra.
lzlsrpa4ruou creneH14ua Ao BrichHe oA 0,9 i1 He clre ce oMeraril npona3 r gpyreeyirxqrje6eoprura.
llocnoeHu o6jerrra (o4HocHo nocnoBrz noocropr) HaMeFbeHr jaeHolr xopr,ruheruy
Kao n npvna3h Ao ticrvx
uopajy 6m',t ypaleun y cKrtaAY ca flpaeunauKor4 o ycnoBhMa 3a nnaHfipaFbe r
npojexroearue o6jexara y
Be3il Ca HecMeTaHhM KperaFbeN4 Aeqe/ crapfix/ xeHAHKenilpa{ux t4 t4HBannAHVx
!
nw)a.

Yc,oel, 3auITl{Te xHBorHe cpeAHHe, TexHHqKe, xmrujeucre, 3alurHTe o,q noxapa,
6es6egnocHe }l
f,pyre ycnoBe
' l4srpa4rua o6jexara, oAHocHo nseoferue paAoBa Moxe ce Bpwvlrv nog ycnoBoM Aa ce He u3asoBy rpajna
ollteherua, sarafrearse nnh Ha ApYrv HaqvH AerpaAilpaFbe xilBorHe cpeAHHe.
3aurzra xilBorHe cpe4/He
o6p<aara vepe rojrua he ce gaurrrnrv BoAa, Ba3Ayx 14 3eMJbr4r.ure oA
AerpaAarlrje.

"

Ha ceaxoj rpafeauHcxoj napqenh Mopa ce o6ea6egrrr 6eronrpauu
npocrop 3a nocraB/barse xourejuepa
(xaHfla) 3a KoMyHanHn ornaA. floqrparse 6eroHrpanor npocropa
aa xoHrejHepe Ha napqenh Mopa Aa 6yAe
raKo Aa ce ouoryhu naK np[cn/n HaAnexHe KoMyHanHe cnyx6e,
Ca[ o6jexrr ruopajy 6utn wsrpatleHr (pexoucrpyucaau) y cKnaAy ca saxehhNa
3axoHrua u llpaaunuvtquva
xojn perynuLry KoHKperHy o6nacr. l-1pr npolexroBaFby
paAoBa ,u o61"*rry a r44arv y i^,ay
cneqrOnvHocr $yr-rxrlraoHaflHe HaMeHe o6jexra (npofiopa)
^seolewy
ca craHoBr4r.llra xopruheFba/ oApxaBaFba,
oAHocHo o6es6ef rearua caHilrapHo-xrrrjeHcxrx ycaoBa.

'

,

"

l4s6opou r'lareprjana BIArr'V paqyHa
3alxT]4Te.

o rsrxoeoj ornopHocl,r ca acneKra

rexHilqKe

fi

nporrBnoxapHe

ROIpeQ! {3patre nraHa AerapHe perynaq,je rn}r yp6aH,qr,qKor npojeKra
l-1pe 4aruer ypeferua npocropa o6aeesHa
4arua yp6an ucrvlqKa pa3paAa/ oAHocHo rcpapa lhaua AerarbHe
perynaquie u yp6auucrnvxrx npojexara.
flo ilspaAe nnaFra Ha nojeArHavHru rpafeerHcKrM napqenaua uoryha

jeilsrpaAFbao6jexaranp.eMaycnoBilMa4e$unncannMoBl4M,nIaHoM
npoierra.

Axo ce rpafeerncra napqerla y oKBl4py 3oHe craHoBarua uauersyje
3a Lrrcro nocnoBaFbe/ oAHocHo npo,l3oArby,
o6aeesHa ja raspa4a yp6aHrcruvror npojerra y3 ycnoB
4a o6jexir ceojou 4enarHouhy He yrpoxaBa xilBorHy
cpeAnHY'Ycnoau 3a LBrpaAH,y o6iexara Ha napqenil cy ycnoBn
Aarv oBtAM nnauov sa nojenranarr"
vl
HanoMeHy 4a cy Ao3Bo/beHh yp6anucruw<t4 noKa3areJbil
creneH say3erocn4 MaKc[MarHo soo/o, a nHAeKc
rsrpafeHocril MaKcfiMarHo 1,6. l-paleB[HcKa napqena Moxe
Aa ce orpaAil orpaAoM Ao Buc11euaxcrnarHo 2,0
M y3 ycnoB 4a je orpa4a rpaHcnapeHrHa.

or"f"ri

Ynyrcrso o norpe6xom nocrynxy sa eopmrparbe rpaDeslrncxe napqera
Ilpeua unany 2' raqxa 20. 3axoHa o nraHfipalby.n n3rpailHJra ("cnpx6euv
rnac{n| peny6rrre cp6raje,, 6p.
72109,81/09-ilcnpaBKa,64ltO-yC,Z4lt7,; 721./12,42,B- Oniy*a yC,SO/13-O4nyra yC,g}l73-O4nyxa
yC, 7321t4, 145114,83/18, 3Utg,
37/19 n gtZOZO) rpaSeer,rHo<Jnaplte.na jecre Aeo rpafearHcxor
3eMrb,urra,
ca nphcrynou jaeuoj cao6pahajxoj noBptul4Ht4, xoja je nsipafleua
nnu nnaHoM npe4erfeua 3a rcrpa,Fby.
Ycnoer sa o6pasoaarue-rpafeerHcKe napqene nponHcaHh llnaxou
reHepa.nHe perynaqraje HaceJba lhnlnja (,,cn.

Jil4cr onuJl4He cpeMa" 6poj 14/06

'

u 30111) y

30Hu nopoAr4qHor craHoBaFba:

3a cno6oanocroiehn o6iercar MhH[ManHa unpvHa napuena je
10,0 u (uayserxo 9,stri), uugur\4arHa
noBpLxhHa napqene je 300,0 uz; sa aeoiHh o6ierar
MilHilMaflHa uvpnHa napLlene ie tb,0'l,1 (z x g,0 M),
Mr4HhMaflHa noBpuJrHa je 500,00 r"tz (2 x 250,00
M2), 0 caMo y r€y3erHilM cnyviieanua ooo ,i
1z'i
200,00 rvz); sa o61e1a1 y npeKrHiroM Hr43y MnHollanta-unputa
napqena je 12,0 Mt

BenwtvHa napqena je 200,0

Mt4HnManHa

rqz.

.r

npoierm npenaouena
flpena vnaHy 65, 3axoxa o nnaHilpaFby

tA u3rpau+Jr,l ("c-nyx6eH u rnacilnK peny6nnxe cp6r,rje',
6p. 7210g, BU[g
rcnpaBKa, 64110 -yC,24lt7, t2UtZ,42lI: O,4lyxa yC,
50/13 _ O4nyrca'VC, g1ti3-- Ognyxa yC, L3Zlt4,
745/74, B3l18, 3U79, 371r9 u gl2o2o), tra eeher4 opojv *arrcr.p.*r*
,.pqura
erue rpafeBHHcKl4x napqena Ha ocHoBy no!i9.ya nienapqenallqe, Ha HaqrHMoxe ce o6pasoea ru jegta nnvr
noA ycnoBrama yrepfenr,rru y
n'naHcKoM AoKyMeHry, a yKonilKo n/laHcKl4
floKyMeHr urje goner, obpasoeahe a" ,a il"bry noA3aKoHcKor aKra
rojru ce rrBpbyjy onura npaBfina napqenaqrje, perynaulnie il r3rpaAme. Ha jeanoj
xaracrapcxoj

-

r

napqenr

14

u$opuaquja o noxa

u,uj

u

ONUJTI/HA L4HbLAJA

O4erueue ea yp6ariusanll, KoMyHanHo-crau6ene nocnoee
h 3auJTr4Ty xr4BoTHe cpeAuHe

Moxe ce o6pa3oBaril Behr 6poj rpabeBr4HCKr4> !.;-efa, KoJe ce Mory Aenhrfi napqenaqiljoM Ao Mt4HNMyMa
yrapfeHor ilpt4MeHoM npaBhna o napuenauq/ /.-,' .:a/-tr,t4rt/ npenapuenauhjoM, a npeMa nnaHvlpa{oj nnL4
nocrojehoj il3rpabeHocl4, oAHocHo/ nnaHrpaHoj rrr nocro;eho; HaueHr rpabeBilHcKe napl{ene, Ha ocHoBy
npojercra napqenaqrje, noA ycloBt4Ma il Ha HaqhH npoti4caHrM y craBy 1. oBor L{raHa,
I-lpojexar npenapllenaqurje, o4uocHo napLlenaLprje r:pafyje oenauheHo npilBpeAHo ApyrxrBo, oAHocHo Apyro
npaBHo nilLle vfiu npeAy3erHrlK xoje je ynficaHo y ogroeapajyhn perilcrap. CacraeHh Aeo npojeKra
npenapqenaquje, oAHocHo napqenaqrje je r npojexar reoAercKor o6enexaBaFba. lzlspa4ou npojeKra

npenapllenaqrje, ogxocno napqeraqrje pyKoBoAr4 oAroBopH14 yp6aHr,rcra apxL.lreKroHcKe crpyKe. !
l-lpojexar il3 craBa 3. oeor L{raHa norBpDyje opraH je4ranrqe noKanHe caMoynpaBe HaArexaH 3a nocnoBe
yp6ann:ua, y poKy og 10 lana.

l-paAcxil qeHrph ca rqpexoM jaeHhx o6jerara
Aelarnocru xoje ce Mory nnaHhpaTn Y 3oHt/ jaanrx Har'4eHa, y cMony o6jexara nnaHilpaHilx 3a 3oHy hnil y
caMocrarrHr4M o6jexrrrva cy rs o6nacrr:
, rproBilHe (rproarue, npoAaBHrqe I rp)x+t4 ueHrpr.l/ po6ne r<yhe vi Ap.),
, ycnyxHor saHarcrBa (nexapcxe, nocnacr/qapcxe, o6yhapcxe, xpojavxe, Spr:epcxe, Sororpa$cxe r
Apyre 3aHarcxe pa4rue),

,
,
)
,
,
,

ycnyxHt/x AenarHocru (xrrrxape/ Konr4pH/ue, BhAeoreKe/ xeMhJcKe qr4crr4oHr4qe n Ap.),
yrocrilrerbcrBa il rypil3Ma cBHX Bpcra u o6vya (xorelu, pecropaHil, xaQerz n Ap.),
colliljanHe 3aul4Te (ceparcr 3a qyBahbe AeLle, epnahvt, o6paauuta/ ilrpaoHnlle 3a Aeqy
Kynrype (raneprje, 6ta6rrorexe, LrHTaoHilUe, 6rocxoncre h no3opt4txHe caae v Ap.),

v1 Ap.),

3a6aee (6nnn1ap, canoHvlt canoHkt Bn1eo t4rapa, KnaAmoHt4t_le n Ae.),
I-'iocroBHo-aAMhH14cTpaTilBH14x AenarHocTt4

,
i
)
>

(6aHxe, nouJTe/ npeAcraBHiltuTBa/ arenqrje, nocfloBHil

6npou u Ap.),

o6jexrr ycnyxHl4x cepBilca (saje4Hravxe !4flh LleHrpaaHe rapaxe n Ap.),
BepCKr4 o6jerrr,
cao6pahajnr,r o6jexla v reput4Hanvll
tA ApYru o6jexru, y3 ycnoB Aa ce Hil na xojH HaqHH He yrpoxaBa SyHrrlilonrcaFbe soHe il Aa ce y
cKnaAy ca HaMeHoM il KanallhTeTilMa Moxe o6eg6eAilrr norpe6aH, nponilcaH 6poj napxmHr Mecra 3a
KOpr,{cHHKe.

Y sonama jasne HaMeHe Hrlcy Ao3Bon eHe HHKaKBe npo[3BoAHe unn np[Bpe4He AerarHocrnt Hnrvt
ycrtyx(Ho-3aHarcxe AenarHocrr,r xoje oKonHHy Mory Aa yrpo3e 6yxor'r, racoBuma, orna4ou 6rno
xoje spcre lr crrr{Ho.

Y:our

craHoBaFba BenvtKttx rycrt/1la (:ona qenrpa) rpaferue ce yc[4epaBa Ha peanh3aLlmjy r-re4ocrajyhr,rx
nparehllx cagpxaja craHoBaFba 14 caApxa]a nphMepeHhx 3a LleHrpanHy 3oHy: nocnoBaFbe cBhx Bpcra, jaanu,
xouepqvtjanHvs cappxajn, cnopr r/ peKpeaqfiJa, ujKoflcKrl o6jeKTh, o6jexrN Kynrype/ BepcKt4 o6jexrr, KoMyHanHH
o6jexrm il Ap., Kao r ypeferue npocropa 3a napKr4pahbe n rapilKvipaFbe Bo3ilna.

Ycnoen npuKrbyqeha xa ytH0pacrpyxrypy

-

Y

csaAy ca ycnoBrMa HaAnexHhx jaenrx npe4yseha.

Eneprercxn 3axreBu 3a HoBe u nocrojehe o6jexre

-

llpu npojerroearuy nprMelbtaBarm o4peA6e flpaernnrKa o eHeprercxoj eQrxacnocrm 3rpaAa ("Orpx6enr
6p. 6t/20L1 oA 19.8.2011,) xojut'r ce 6nnxe nponracyjy eHeprercKa ceojcrea r HaL{laH
il3paqyHaBaFba ronnorHr4x ceojcraea o6jexara elrcoxorp6grue, Kao il eHeprercKu 3axreBil 3a HoBe Lt
rflacHHK PC",

nocrojehe o6jexre.

l4xxerepcro

-

-

reonouKl,t ycnoBu

Koncrpyrqrjy o6jexra npnnaroqnru ocqunaLlujava nsaseaHrlM seMrborpecom
Kapra 3a noBparHLr nepiloA oa 50 roANna, CerallolorrJKr 3aBoA Cp6rje).

jaurne 7"MCS (Cersuonouxa

cao6. Trjana flouen
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