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На основу чланова 38 и 62 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)
доносим

РЕШЕЊЕ
О О Д Р Е Ђ ИВ А Њ У О ДГ О В О РН О Г У Р Б А Н ИС Т Е
ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА (По+П+3), У БЛОКУ 38, НАСЕЉА ИНЂИЈА, НА КАТАСТАРСКИМ
ПАРЦЕЛАМА 2043/1, 2043/2 И 2044/1 К.О. ИНЂИЈА
За потребе израде урбанистичког пројекта одређује се одговорни урбаниста:

Небојша Савић дипл.инж.арх. ..................... Лиценца ИКС 200 1447 14

Именовани је дужан да се при изради наведене техничке документације придржава
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), прописа и стандарда.
Именовани испуњава услове из Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).

за АРХИПРОЈЕКТ ИН:
__________________________
Миливоје Симић
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На основу члана 38 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) дајем

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


да је Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта (По+П+3), на
катастарским парцелама бр. 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија, усаглашен са
елементима Плана генералне регулације насеља Инђија (“Службени лист општина
Срема” бр. 14/06 и 30/11 и “Службени лист општине Инђија” бр. 18/19 и 9/21) и
подацима из Информације о локацији бр. 35-2-412/2021-IV-02 од 28.07.2021. године



да сам се приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног
објекта (По+П+3), на катастарским парцелама бр. 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија,
за потребе инвеститора, привредног друштва АТОС НИКА д.о.о. из Инђије,
придржавао одредби Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и
52/21) као и важеће законске регулативе, стандарда и правила струке.

У Инђији, јул 2022.

___________________________
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Небојша Савић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 1447 14
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2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
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2.1. ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Потреба за израдом урбанистичког пројекта је проистекла из намере инвеститора на
катастарским парцелама бр. 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија, привредног друштва АТОС
НИКА д.о.о. из Инђије, да на предметним парцелама, у циљу продаје стамбених јединица,
изгради вишепородични стамбено-пословни објекат.
Циљ израде урбанистичког пројекта је анализа предметне локације у архитектонскоурбанистичком смислу и дефинисање услова за израду пројектно-техничке документације,
а везано за изградњу предметног објекта.
За предметну локацију већ је исходована грађевинска дозвола за изградњу првог
дела предметног објекта. Први део објекта је тренутно у изградњи.
Идеја је да се, до завршетка грађевинских радова на првом делу, исходује измењена
грађевинска дозвола за изградњу комплетног објекта. Предметни објекат ће имати 2 улаза.
Даном потврђивања овог урбанистичког пројекта практично ће бити стављен ван
снаге претходни урбанистички пројекат за парцелe 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија
2.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у следећој законској
регулативи:


Чланови 60 и 61 Закона о планирању и изградњи (“Службени Гласник Р.С.", бројеви
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 – др. закон 9/20 и 52/21) наводе да се урбанистички пројекат израђује
уколико је то предвиђено планским документом јединице локалне самоуправе;



Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Службени Гласник Р.С.", број 32/19);
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:



План генералне регулације насеља Инђија (“Службени лист општина Срема” бројеви
14/06 и 30/11 и “Службени лист општине Инђија бр. 18/19 и 9/21)

У складу са одредбама Плана Генералне Регулације насеља Инђија („Сл. Лист
Општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и “Службени лист општине Инђија бр. 18/19 и 9/21) за
изградњу објеката вишепородичног становања, у блоковима за које није предвиђена
детаљна урбанистичка разрада кроз израду планова нижег реда, обавезна је израда
урбанистичких пројеката.
Напомена: За потребе израде овог урбанистичког пројекта урбанистичко
архитектонске разраде исходована је Информација о локацији издата од Одељења за
урбанизам комунално-стамбене послове и заштиту животне средине општине Инђија.
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2.3. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Овим урбанистичким пројектом је обухваћене су катастарске парцеле бр. 243/1,
2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија, у целости, с тим што је у графичком делу приказан и део
насељске саобраћајнице којом јој се приступа, ради јаснијег разумевања повезивања објекта
на инфраструктуру. Предметне парцеле се налазе у оквиру границе грађевинског подручја
насеља Инђија, у блоку бр. 38, непосредно уз јавну површину улице Душана Јерковића.
Укупна површина парцела које се обрађују пројектом је 28а 95м2. Графички приказ положаја
локације у ширем окружењу је дат у графичком прилогу.
Положај локације у ширем окружењу приказан је на графичком прилогу бр. 3.1.
2.4. ЛОКАЦИЈА
Подаци о парцели
Грађевинске парцеле 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија су приближно правоугаоног
облика и оквирног габарита 104,00 x 28,00. Укупна површина парцела је 28а 95м² и њене
границе чине:
 са југозападне стране:
o линија границе са катастарском парцелом бр. 3646, која улази у састав јавне
површине улице Душана Јерковића;
 са северозападне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2041/2, на којoj постоји
изграђен стамбени објекат;
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2042/2, на којoj постоје
изграђени стамбени и помоћни објекат;
 са југоисточне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2050, на којoj постоје изграђени
стамбени и помоћни објекти;
o линија границе са катастарским парцелама бр. 2047/2 и 2047/1, на којима не
постоје изграђени објекти;
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2046, на којoj постоје изграђени
стамбени објекти;
 са североисточне стране:
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2044/2, на којој постоје
изграђени стамбени објекти;
o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2045, на којој постоје изграђени
стамбени и помоћни објекат;
Предметно земљиште има статус градског грађевинског земљишта. На парцелама 2043/1 и
2043/2 постојали су изграђени објекти, који су у међувремену уклоњени, али промене још
увек нису спроведену у РГЗ. Према подацима Републичког геодетског завода, службе за
катастар непокретности Инђија подаци за предметне парцеле су следећи:

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

Инвеститор: АТОС НИКА д.о.о., Југ Богдана бр.17, Инђија
Објекат: Стамбено-пословни објекат (По+П+3), Д.Јерковића 18-18а, к.п. 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија

спратност

површина
(м2)

П

453,00

П

30,00

/

/

500,00

њива 1.класе

/

/

299,00

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

објекат преузет из
земљишне књиге
објекат преузет из
земљишне књиге

П

49,00

П

81,00

/

/

174,00

њива 1.класе

/

/

1309,00

бр.парц. бр.обј.

начин коришћења

правни статус

2043/1

1

породична
стамбена зграда

2043/1

2

помоћна зграда

објекат преузет из
земљишне књиге
објекат преузет из
земљишне књиге

2043/1

/

земљиште уз зграду и
други објекат

2043/1

/

2043/2

1

2043/2

2

2043/2

/

2044/1

/

укупна површина:

2895,00

За наведене објектe на парцелама 2043/1 и 2043/2 урађени су Пројекти рушења, исходована
је решења о уклањању објеката и исти су уклоњени.
Постојеће стање
Колски и пешачки приступ парцели се одвија преко постојеће насељске улице Душана
Јерковића, односно са катастарске парцеле бр. 3646 к.о. Инђија, док се предметне парцеле
протежу у смеру југозапад-североисток, управно на улицу Душана Јерковића.
Терен је у благом паду од североистока ка југозападу. Разлика у висинским котама
између међних линија са парцелама са североистока и југозапада је ~ 88 цм што у односу на
дужину парцеле износи око 0,85%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту асфалта
улице нижа за 30-50цм, у зависности од места мерења. Предметна парцела је ограђена и на
њој је тренутно у току изградња првог дела објекта (улаз 1). Стари објекти су срушени и
уклоњени. Парцели се приступа преко два постојећа колска прилаза изведених на јавној
површини улице Душана Јерковића.
Улица Душана Јерковића, са које се приступа локацији, је инфраструктурно у потпуности
опремљена. Дуж улице постоји изграђена електродистрибутивна мрежа, гасна мрежа,
телекомуникациона мрежа, водоводна мрежа, фекална канализација и атмосферска
канализација.
Граница обухвата урбанистичког пројекта са постојећим и планираним стањем
приказана је на графичком прилогу бр. 3.3.
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Приказ шире локације
Предметна парцела је лоцирана у блоку 38 насеља Инђија, који се налази у
централном делу насеља Инђија. Непосредно уз предметну локацију налазе се породични
стамбени објекти, а у околини до 500м се налази центар насеља, зграда Општине, пешачка
зона улице Војводе Степе, пословно-тржни центар, Гимназија, средња техничка школа
„Михајло Пупин“, основна школа „Душан Јерковић“, вртић „Сунце“ и остали објекти
централних функција насеља Инђија. Околни објекти не представљају културно добро нити
уживају неки други степен заштите.
Слике предметне локације

слика 1 - Предметна локација - тренутно стање (изградња фазе 1)

слика 2- Предметна локација - тренутно стање (изградња фазе 1)
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2.5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
На основу Плана генералне регулације насеља Инђија (“Сл. лист општина Срема” бр.
14/06, 30/11 и „Сл. Лист општине Инђија“ бр. 18/19 и 9/21) предметна парцела се налази у
граници грађевинског подручја насеља Инђија у оквиру блока број 38, у коме се даље
уређење врши према одредбама Плана генералне регулације насеља Инђија.
У предметном блоку предвиђена је обавезна даља урбанистичка разрада, односно
израда плана детаљне регулације. До израде плана детаљне регулације могућа је изградња
објеката уз обавезу израде Урбанистичког пројекта за изградњу.
За изградњу вишепородичног стамбеног објекта, у зависности од врсте, услови за
образовање грађевинске парцеле су следећи:
 за слободностојећи вишепородични стамбени или стамбено-пословни објекат
минимална ширина парцеле је 20,0 м;
 за све врсте вишепородичних стамбених објеката грађевинска парцела је минималне
површине 600,0 м2.
План генералне регулације Општине Инђија за блок 38, између осталог, дефинише
следеће урбанистичке условљености, а које се тичу изградње вишепородичних стамбених
објеката:













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

Међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених или стамбенопословних објеката је:
- између слободностојећих објеката је минимално 5,0 м, а објеката у прекинутом
низу је минимално 4,0 м тј. минимално половина висине вишег објекта,
- удаљеност вишепородичног стамбеног или стамбено-пословног објекта од другог
објекта било које изградње је пола висине вишег објекта, а минимално 4,0 м.
Међусобна удаљеност може да се смањи на четвртину висине вишег објекта с тим
да се на суседним странама не могу предвиђати отвори стамбених просторија и
да та међусобна удаљеност није мања од 4,0 м.
На грађевинској парцели намењеној изградњи вишепородичног или стамбенопословног објекта морају се обезбедити услови за изградњу помоћног објекта –
гаража са обезбеђивањем минимално гаражних места ½ броја у односу на број
станова планираних у главном објекту. Услови за изградњу помоћног објекта – гаража
не морају да се обезбеде ако су у оквиру сутеренске или приземне етаже главног
објекта обезбеђује просторија за гаражирање возила минимално ½ броја у односу на
број планираних станова;
Изградња пословног објекта на грађевинској парцели намењеној изградњи
вишепородичног стамбеног објекта или стамбено-пословног објекта се може
дозволити ако су обезбеђени просторни услови наведени у претходним ставкама уз
сагласност власника станова, односно пословног простора у оквиру главног објекта;
У оквиру објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу
Обавезна је изградња косог крова нагиба кровне конструкције макс 350. Кровни
покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције. Одводња атмосферских
падавина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат;
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије;
У оквиру ове зоне за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки
прилаз ширине 3,0 м;
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле намењене
изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта мора се обезбедити паркинг
простор за паркирање возила по правилу – један стан једно паркинг место;
Заштита суседних објеката – испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију
више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 2,5м. Ако је хоризонтална пројекција
испада већа од 1,2м онда се она поставља на грађевинску линију;
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Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање
од 2,0м по целој ширини објекта са висином изнад 2,5м;
- Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м
од спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5м;
- Конзолне рекламе мање од 1,2м на висини изнад 2,5м;
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- На делу објекта према предњем двришту мање од 1,2м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- На делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)
оријентације мање од 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- На делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)
оријентације мање од 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- На делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије
суседне грађевинске парцеле од 0,5м) мање од 1,2м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља;
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже могу прећи
грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта
до хоризонталне пројекције испада и то:
- Стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15м до дубине од 2,6м испод
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5м;
- Шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м;
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је
грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0м и ако те
степенице савлађују висину од 0,9м;
Степенице које савлађују висину вишу од 0,9м улазе у основни габарит објекта;
Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометати пролаз и друге функције
дворишта;
Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак
између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0м. Ако је међусобни
размак од 3,0м и до 4,0м дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене
намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8м;
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске
парцеле на којој се гради објекат;
Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта – фасаде
објеката могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора или од фасадне опеке,
природног или вештачког камена, итд.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције 20-35%. Кровни
покривач у зависности од нагиба кровне конструкције;
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Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према
конкретном случају;
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле;

Извод из плана вишег реда приказан је на графичком прилогу бр. 3.2.
2.6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
Намена планираног објекта
Планирани стамбенo-пословни објекат намењен је вишепородичном становању са
локалима према улици. Предметни објекат има подземну етажу, која се састоји од четири
мале гараже. Спратност објекта је По+П+3. На основу Правилника о класификацији објеката
(“Сл.Гласник Р.С.” бр. 22/15) вишепородични стамбено-пословни објекат је категорије „В“,
са класификационим бројевима 112222 (94,65%) и 123002 (5,35%)
Регулационо и нивелационо решење
Планирани стамбено-пословни објекат се на предметној парцели поставља као
слободностојећи.
Грађевинска линија планираног стамбено-пословног објекта ка улици Душана
Јерковића је удаљена 3,00 м од регулационе линије. Предметни објекат је удаљен од међне
линије са суседом са северозападне стране мин. 4,00м, а од међне линије са суседом са
југоисточне стране мин. 3,29м. Удаљеност од других изграђених објеката на суседним
парцелама, на местима где постоје отвори на фасади предметног објекта, удаљеност је мин.
8,00м.
Релативна кота објекта ±0.00м се поставља на коту терена од 113.55мнв (испред улаза
у објекат) што је за 37цм ниже од коте нивелете асфалтиране саобраћајнице (113.92мнв) на
јавној површини улице Душана Јерковића. Кота висине стамбено-пословног објекта је
једнака коти врха слемена на косом крову и износи +17,52м (+131,07мнв). Висина кровног
венца износи +14,21м ( +127,76мнв).
Саобраћајно-манипулативне површине поред објеката и у дворишту су у попречном
нагибу од 2%. Колски прилаз за двориште је у подужном нагибу од 0,5% према јавној
површини, док је површина намењена за паркирање возила у дворишту у подужном нагибу
од 2% ка зеленим површинама унутар парцеле.
У продужетку прилазне рампе са јужне стране је интерна саобраћајница намењена за
приступ дворишту и паркинг површинама у склопу предметне парцеле. Интерна
саобраћајница ће бити асфалтирана или поплочана бехатон коцкама уклапајући се у
висинску коту прилаза и тротоара на месту прикључка у свему у складу са условима Ј.П.
„Инђија Пут“. Нивелета јавне саобраћајнице на оси колског прилаза је 113.92мнв.
Део јавне површине који је обрађен овим урбанистичким пројектом се делимично
задржава у постојећем стању а делом се реконструише. Постојећа прилазна колска рампа ће
бити укинута. На местима приступа подземној гаражи и приступа дворишном делу парцеле
су предвиђене две нове приступне рампе ширине мин. 350цм. Постојећи тротоари се
задржавају са истом нивелацијом. Сви делови реконструисане јавне површине ће бити
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нивелационо и регулационо уклопљени са околном јавном површином, приступне рампе ће
бити изведене по узору на осталу у улици Душана Јерковића, а део јавне површине испред
саме парцеле ће бити поплочан бехатон коцкама и претворен у два подужна паркинг места
за јавно коришћење (као у целој улици Душана Јерковића).
Решење регулације и нивелације приказано је на графичком прилогу бр. 3.3.
Приступ локацији и решење колског и мирујућег саобраћаја
Предметној парцели и објекту се приступа путем планиране колских прилазних рампи
из улице Душана Јерковића. Планиране су две прилазне рампе. Подземним гаражама 1 и 2
се приступа са западне стране, путем прилазне рампе у улици Душана Јерковића.
Подземним гаражама 3 и 4 се приступа путем интерне саобраћaјнице и силазне рампе из
дворишта. Силазне рампе за гаражу су минималне ширине 3,50 м и биће асфалтирана или
поплочане бехатон коцкама.
Према условима Ј.П. „Инђија пут“ Инђија прикључење предметног објекта ће бити
извршено путем прилазних рампи у складу са ситуационим планом. Прилазне рампе ће бити
уређене у границама испред улаза у гаражу и двориште и просторно оријентисане и
димензионисане тако да заузимају простор испред предметне парцеле.
Укупан број паркинг места у подземним гаражама и партеру је 82. Од укупног броја
паркинг места 7 паркинг места је намењено за особе са посебним потребама. Више од 50%
паркинг места је наткривено.
Главни пешачки приступ парцели тј. објекту је са тротоара из улице Душана
Јерковића. Вишепородични стамбено-пословни објекат има два улаза. Оба улаза су
оријентисани ка југоистоку, према дворишту.
Саобраћајне површине унутар парцеле, као и прилазне рампе су намењене за лаки
саобраћај.

2.7. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

правила градње
предвиђена планом

остварени параметри

индекс заузетости парцеле

макс. 50 %

50,00 %

индекс изграђености

макс. 2,00

2,00

макс. По+П+3

По+П+3

мин. 2,50 м
(за слободностојећи објекат)

4,00 м (северозападна)
3,29 м (југоисточна)

мин. 600 м2

2895 м2

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

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

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
2895 м2

површина парцеле
бруто развијена грађевинска површина објекта

5789,88 м2

површина парцеле под објектима

1447,47 м2 (50,00%)

зеленило

878,76 м2 (30,35%)

поплочане површине

568,77 м2 (19,65%)

број стамбених јединица

76

број локала

2

број паркинг места

82

кота приземља објекта

+ 114,45

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






демонтирати постојеће мерне уређаје:
 ТБ фабрички број 5998013 ЕД број 5181907195, кућни број 18
 МБ фабрички број 8226112 ЕД број 5181907217, кућни број 18а
изместити постојећу мрежну КПК са фасаде објекта са кућним бројем 18а на јавну
површину, односно уградити нови САБП-600 и нову КПК.
постојећу КПК на објекту са кућним бројем 18 демонтирати , улазне водове наставити
одговарајућим каблом и положити у земљу.
Демонтажа постојећих прикључака објеката који се руше мора се извести у свему
према приложеним техничким условима „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” које заступа ЕД
“Рума”.

Прикључак на ее мрежу
Улаз 1
На лако приступачном месту у улазу вишепородичног стамбено-пословног објекта,
обезбедити простор за смештај 5 металних ормана мерног места типа МОММ-9 и 1 металног
ормана мерног места типа МОММ-3. Димензије металних ормана мерног места су дате
ниже:
МОММ-9: 900 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
МОММ-6: 600 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
МОММ-3: 300 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
У ходнику предметног објекта се уграђује комбинација ормана: МОММ-9 (5 ком.) - за
мерење утрошене електричне енергије 37 станова, 2 локала и 1 гараже и МОММ-3 (1 ком.) за мерење утрошене електричне енергије 1 заједничке потрошње и 1 лифта.
Предвидети место за монтажу КПК типа ЕВ-2П димензија 640 х 770 х 165 мм (ширина х висина
х дубина) на спољној фасади будућег објекта поред улаза у стамбени простор и одговарајући
отвор за пролаз каблова до ормана мерног места типа МОММ-9, МОММ-3 и ПОММ-1. Од
КПК до комбинације металних ормана мерног места обезбедити несметан простор за пролаз
каблова (обавеза странке).
Улаз 2
На лако приступачном месту у улазу вишепородичног стамбено-пословног објекта,
обезбедити простор за смештај 5 металних ормана мерног места типа МОММ-9, 1 металног
ормана мерног места типа МОММ-6 и 1 металног ормана мерног места типа МОММ-3.
Димензије металних ормана мерног места су дате ниже:
МОММ-9: 900 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
МОММ-6: 600 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
МОММ-3: 300 мм х 1950 мм х 220 мм (ширина х висина х дубина)
У ходнику предметног објекта се уграђује комбинација ормана: МОММ-9 (5 ком.) и МОММ6 (1 ком.) - за мерење утрошене електричне енергије 36 станова и 10 гаража и МОММ-3 (1
ком.) - за мерење утрошене електричне енергије 1 заједничке потрошње и 1 лифта.
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Предвидети место за монтажу КПК типа ЕВ-2П димензија 640 х 770 х 165 мм (ширина х висина
х дубина) на спољној фасади будућег објекта поред улаза у стамбени простор и одговарајући
отвор за пролаз каблова до ормана мерног места типа МОММ-9, МОММ-6, МОММ-3 и
ПОММ-1. Од КПК до комбинације металних ормана мерног места обезбедити несметан
простор за пролаз каблова (обавеза странке).
место прикључења објекта:
увод проводника инсталације објекта у мерни орман
место везивања прикључка на систем:
НН сабирнице у постојећој МБТС 20/0,4 kV „М.Пијаде“
трафостаница:
УЗТС 20/0,4 kV „Тикјусити“
опис прикључка до мерног места Улаз 1:
Предвидети да се од НН сабирница у УЗТС "Тикјусити" до КПК ЕВ- 2П на фасади будућег
вишепородичног стамбено-пословног објекта, поред улаза, по важећим техничким
прописима положи кабловски вод 1кУ типа РР00-А 4x150 мм2.
Од КПК ЕВ-2П до комбинације металних ормана мерног места тип МОММ-9 у гибљивом
цреву по важећим техничким прописима, поставити кабловски вод 1 кУ типа РР00-А 4x150
тт2 према скици. У КПК ЕВ-2П поставити НВ осигураче одговарајуће називне струје за заштиту
каблова од кратког споја.
опис прикључка до мерног места Улаз 2:
Предвидети да се од НН сабирница у УЗТС "Тикјусити" до КПК ЕВ- 2П на фасади будућег
вишепородичног стамбено-пословног објекта, поред улаза, по важећим техничким
прописима положи кабловски вод 1кУ типа РР00-А 4x150 мм2.
Од КПК 1 ЕВ-2П до комбинације металних ормана мерног места тип МОММ-9 у гибљивом
цреву по важећим техничким прописима, поставити кабловски вод 1 кУ типа РР00-А 4x150
тт2 према скици. У КПК 1 ЕВ-2П поставити НВ осигураче одговарајуће називне струје за
заштиту каблова од кратког споја.
Опис мерног места Улаз 1:
У улазном ходнику, тј. на лако приступачном месту заштићеном од снега, кише и сунца, у
приземљу будућег вишепородичног стамбеног објекта у улазу обезбедити простор за
смештај 5 металних ормана мерног места типа МОММ-9 (за 9 мерних уређаја) у које се
смештају мерни уређаји за станове, локале и гаражу и 1 метални орман МОММ- 3 (за 3 мерна
уређаја) у који се смештају мерни уређаји за заједничку потрошњу и лифт. Врата МОММ су
метална и закључавају се типском бравицом надлежне ЕД са отворима у нивоу бројила за
визуелну контролу стања бројила и стања осигурача. Конструкције МОММ се могу
међусобно повезивати. Орман се монтира тако да се дно МОММ код свих изведби налази
на висини 0,5м од тла. У зиду грађевинског објекта (улазни ходник,) потребно је предвидети
отвор за смештај одабраног МОММ. Димензије отвора у зиду (дужина и ширина) треба да
су веће за 10цм од одговарајућих димензија примењеног МОММ, док је потребна дубина
220мм.
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Вишак слободног простора у отвору зида (по ширини и дужини) се попуњава пурпен пеном
или се малтерише. Извести везу од уземљивача до ПЕ сабирнице металног ормана мерног
места.
Опис мерног места Улаз 2:
У улазном ходнику, тј. на лако приступачном месту заштићеном од снега, кише и сунца, у
приземљу будућег вишепородичног стамбеног објекта у улазу обезбедити простор за
смештај 5 металних ормана мерног места типа МОММ-9 (за 9 мерних уређаја) и 1 металног
ормана мерног места типа МОММ-6 (за 6 мерних уређаја) у које се смештају мерни уређаји
за станове и гаражу и 1 метални орман МОММ-3 (за 3 мерна уређаја) у који се смештају
мерни уређаји за заједничку потрошњу и лифт. Врата МОММ су метална и закључавају се
типском бравицом надлежне ЕД са отворима у нивоу бројила за визуелну контролу стања
бројила и стања осигурача. Конструкције МОММ се могу међусобно повезивати. Орман се
монтира тако да се дно МОММ код свих изведби налази на висини 0,5м од тла. У зиду
грађевинског објекта (улазни ходник,) потребно је предвидети отвор за смештај одабраног
МОММ. Димензије отвора у зиду (дужина и ширина) треба да су веће за 10цм од
одговарајућих димензија примењеног МОММ, док је потребна дубина 220мм.
Вишак слободног простора у отвору зида (по ширини и дужини) се попуњава пурпен пеном
или се малтерише. Извести везу од уземљивача до ПЕ сабирнице металног ормана мерног
места.
одобрена снага:
Од стране овлашћеног дистрибутера одобрено је коришћење 73 бројила појединачне
одобрене снаге 11,04 kW (за станове), са аутоматским осигурачима 16А. Бројила су трофазна,
двотарифна и 2 бројила одобрене снаге 17,25 kW (за локале), са аутоматским осигурачима
25А.
Такође, одобрено је и коришћење 2 бројила појединачне одобрене снаге 17,25 kW (за лифт)
са аутоматским осигурачима 25А, 2 бројила одобрене снаге 17,25 kW (за заједничку
потрошњу), са аутоматским осигурачима 25А, 11 бројила одобрене снаге 17,25 kW (за
гараже). Бројила су трофазна, двотарифна и 2 бројила одобрене снаге 17,25 kW (за
хидроцеле), са аутоматским осигурачима 25А.
Тип развода и карактеристике напајања
Типови разводног система и карактеристике напајања утврђени си стандардом СРПС
Н.Б2.730. Напајање објекта је из електродистрибутивне мреже трофазно са ПЕ проводником.
У самом објекту се формира ПЕ проводник који је повезан на темељни уземљивач. У целом
систему су ПЕ и Н проводник раздвојени тако да је тип развода ТТ. Основна заштита од
напона додира је ТТ, а као помоћна - заштитни уређај диференцијалне струје (ЗУДС) - ТТ.
Карактеристике напајања су: трофазни систем напајања 230/400В, 50Hz, ТТ.
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Водовод
На предметној локацији тј. у коридору улице Душана Јерковића постоји изграђена
улична водоводна мрежа. Планирани објекат ће се снабдевати водом из уличне водоводне
мреже. Улични вод је изграђен од АС цеви пречника Ø250мм и позициониран је у ивици
коловоза, на парној страни улице. Радни притисак у цевима се креће око 3,5 бара.
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Планира се релоцирање водомерног окна ради његовог смештања у зелену
површину, на растојању од 1м од ивице парцеле. Из овог окна ће бити изведен прикључак
управно на уличну водоводну мрежу.
За потребе санитарне потрошње предвиђа се један огранак са санитарну воду и други
огранак за хидрантску мрежу. Ове две гране мреже морају бити у потпуности одвојене.
Водомери су лоцирани у водомерном шахту унутар грађевинске парцеле, у складу са
условима надлежног ЈКП-а. Овај тип прикључка испуњава и услове противпожарне заштите.
Снабдевање објекта санитарном водом предвиђено је преко водоводних вертикала
којим се допрема вода до свих санитарних чворова у објекту. У објекту унутрашњи развод
санитарне водоводне мреже предвиђен је од ППР цеви пречника Ø25 , Ø20 и Ø15мм , а
вертикале од ППР цеви пречника Ø50 , Ø40 и Ø32мм .
На водоводној мрежи је предвиђен потребан број затварача, а које обавезно
уградити како ће бити назначено у пројекту. Испред сваког точећег места уградити равни
пропусни вентил са розетом и капом или ЕК вентил. На сваком одвојку од водоводне
вертикале уградити равни пропусни вентил са точком како би се сваки санитарни чвор могао
засебно контролисати. Снабдевање топлом водом је решено постављањем бојлера. Развод
у објекту је положен у поду и у зидовима. За деонице развода које се изводе у поду објекта
потребно је извршити испитивање у трајању од 24 часа и стање констатовати записником са
овером стручног надзора. Комплетну водоводну мрежу је потребно, пре пуштања у рад,
испитати на пробни притисак и дезинфиковати.
Фекална канализација
На предметној локацији постоји изграђена јавна фекална канализациона мрежа.
Колектор уличне канализације у улици Душана Јерковића је израђен од ПВЦ цеви пречника
Ø315мм и трасиран је на непарној страни улице, у зеленом појасу, ~1,00м од ивице коловоза.
Предвиђа се нови прикључак на мрежу фекалне канализације на јужној страни
парцеле, код будућег колског улаза у двориште. Унутар парцеле ће бити изграђен
канализациони шахт преко кога ће се извршити повезивање на уличну мрежу.
Системом унутрашње фекалне канализације се одводе отпадне воде из санитарних
чворова објекта. Вертикале се спуштају испод плоче приземља где се формира главни
канализациони вод, који излази ван објекта до шахта фекалне канализације. Фекалне
канализационе вертикале се вентилирају на крову објекта. На потребним местима на мрежи
су предвиђени ревизиони фазонски комади. На местима скретања или укрштања трасе
спољне канализације су предвиђена ревизиона окна. За комплетан развод фекалне
канализације су предвиђене ПВЦ канализационе цеви, са одговарајућим фазонским
комадима.
Хоризонтални развод је предвиђен од ПВЦ канализационе цеви Ø 110 са падом 2 %,
а вертикале Ø110 и Ø75мм које се на врху завршавају вентилационим капама Ø160мм.
Спољна мрежа фекалне канализације предвиђена је од ПВЦ канализационе цеви Ø 160 и
Ø200 СН8 због мале дубине укопавања са падом 0,5 %.
По завршетку монтаже канализационе мреже је потребно извршити испирање и
хидрауличко испитивање (према важећим нормама и правилима).
Атмосферска канализација
У коридору улице постоји изграђена атмосферска канализација, која служи за
потребе одвођења атмосферских падавина са јавних површина. Атмосферске падавине на
дворишном делу парцеле (интерна саобраћајница и паркинг) се одводе ка зеленим
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површинама унутар саме парцеле и делом ка јавној површини. Атмосферске падавине са
крова стамбеног објекта се одводе олучним вертикалама ка зеленим површинама.
Трасе водоводне мреже, фекалне канализационе мреже и атмосферске канализације
су приказани у графичком прилогу бр. 3.4. Нивелационо решење као и начин решавања
одвода атмосферске воде је приказано у графичком прилогу бр. 3.3.
ГАСОВОД
На јавној површини испред предметне парцеле постоји изграђена гаснодистрибутивна полиетиленска мрежа.
Предвиђа се нови прикључни гасни вод дим 32мм, у квалитету ПЕ 100 сер С5, са
уличног гасног вода у улици Душана Јерковића, дим 110мм сер С5 помоћу седластог
електрофузијског комада дим110x32мм, електрофузијске спојнице дим 32мм, прелазног
комада и гасном кугластом славином, све у складу са условима надлежног дистрибутера.
МРГС ће бити смештена у заштитном металном орману на фасади објекта.
Максимална капацитет износи 100 m3/h. Притисак у дистрибутивној мрежи на месту
повезивања прикључног гасовода и санације истог иду на терет извођача радова, односно
инвеститора.
За сваки појединачни стан изводи се унутрашња гасна инсталација за потребе
снабдевања гасом. Изводи се разводни гасовод од мерног сета до гасних трошила – гасног
котла. За потребе грејања објекта предвиђен је систем радијаторског грејања. Као грејна
тела усвојени су алуминијумски радијатори 600/100мм. У објекту је предвиђено само
загревање објекта. Хоризонтална цевна мрежа се води у поду, у кошуљици, хоризонтално.
Саобраћајно решење са синхрон планом инсталација приказано је на граф. прилогу бр. 3.4.
2.10. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Терен је у благом паду од југозапада ка северистоку. Разлика у висинским котама
између међних линија са суседима са североистока и југозапада је ~88цм што у односу на
дужину парцеле износи око 0,85%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту асфалта
улице виша за 30-50цм, у зависности од места мерења. Ужа и шира локација на којој је
предвиђена изградња објекта, налази се на нивелисаном и хоризонталном терену, изграђен
од глиновито-прашинастих седимената. На суседним објектима и на терену нису запажени,
нити се очекују било какви егзогени геодинамички процеси и појаве (одроњавање, клижење
итд), тако да је закључак да је терен стабилан и не угрожава стабилност објеката.
Пројектовану конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним
земљотресом јачине 7º МЦС (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година,
Сеизмолошки завод Србије).
Што се подземних вода тиче може се сматрати да се на овом подручју налазе
релативно дубоко и не представљају ограничавајући фактор у просторној организацији.
Елаборат о геомеханичким условима изградње биће израђен за потребе
пројектовања и изградње предметног објекта и биће саставни део пројектно-техничке
документације за исходовање грађевинске дозволе.
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2.11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Изградња објекта, односно извођење радова се може вршити под условом да се не
изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште
од деградације.
Инвеститор изградње објекта, као и извођач радова су обавезни да приликом
извођења радова на изградњи примене следеће мере заштите:
 Обезбедити посебан простор за складиштење отпада
Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински
материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити,
разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију
 Секундарне сировине, опасан и други отпад, предавати лицу са којим је закључен
уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење,
третман, одлагање и сл).
 Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је
прибављена сагласност надлежног органа
 Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског
материјала током транспорта
 Утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада
грађевинских машина и механизације
 Санитарно-фекалне отпадне воде одводити у градску канализациону мрежу
 По потреби, предвидети одговарајући третман технолошких отпадних вода, којим се
обезбеђују прописани захтеви емисије, односно прописани услови за испуштање у
јавну канализацију или одређени реципијент
 Предвидети одговарајућу опрему и техничка решења, којима се обезбеђује да
емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности
 Постројења и машине приликом градње и коришћења одржавати тако да не
испуштају загађујуће материје у ваздух у количини већим од дозвољених
 Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и
подзаконска акта донета на основу овог Закона
 Уредити зелене површине и извршити озелењавање слободних површина (травњаци,
жбунаста и висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења
Објекат мора бити изграђен у складу са важећим законима и правилницима који
регулишу област заштите животне средине.
2.12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Према Плану генералне регулације насеља Инђија на простору предложеног обухвата
се не налазе евидентирана непокретна културна добра, нити евидентирани археолошки
локалитети. У складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94,
52/11 - др. закони и 99/11 - др. закони) уколико се у току извођења радова наиђе на
археолошка налазишта или на археолошке предмете обавеза је извођача радова да одмах
прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме
мере да се налази не уништи и оштете и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
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У оквиру границе грађевинског подручја насеља Инђија се не налазе заштићена
природна добра. Обавеза извођача радова је да, уколико у току радова наиђе на природно
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла (за које
се претпоставља да има својство природног споменика) обавести Покрајински завод за
заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
2.13. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Приликом пројектовања објекта потребно је придржавати се Закона о заштити од
пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони), Правилника о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист
СРЈ“ бр. 11/96), Правилника о начину израде техничке документације за објекте
високоградње („Службени гласник РС“ бр. 15/08), Правилника о техничким нормативима за
унутрашње гасне инсталације („Службени лист СРЈ“ бр. 20/92 и 33/92).
Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити материјале чија
ватроотпорност задовољава стандард ЈУС У. Ј1.240.
2.14. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ
Планира се изградња слободностојећег објекта са два улаза. Објекат је намењен
вишепородичном становању, с тим што се предвиђа и изградња два локала у приземљу,
према улици Душана Јерковића. Оквирне димензије објекта су 93,84м x 19,39м (спратност
По+П+3), повучен је у односу на регулациону линију 3,00м.
Стамбено-пословни објекат је од међне линије са северозападне стране удаљен
4,00м, а од међне линије са југоисточне стране 3,29м.
Планирана је изградња у 2 фазе.
Прва фаза изградње би обухватила улаз 1 и подземне гараже бр.1 и бр.2.
Друга фаза изградње би обухватила улаз 2, заједничке просторије изнад гараже бр.2
и подземне гараже бр.3 и бр.4.
Стамбено-пословни објекат ће бити пројектован за вишепородично становање са
пословањем у делу приземља. Све етаже изнад приземља биће намењене за стамбени
простор тј. станове различитих структура и површина. У објекту ће бити заступљени станови
следеће структуре: гарсоњере, једнособни, двособни и трособни. Површине станова се
крећу од 35,05м2 до 103,65м2. Сви станови имају терасе или балконе. Објекат има два улаза,
два лифта и два степеништа као вертикалне комуникације.
Подземна етажа се састоји од четири мале гараже.
Гаража бр. 1 има 19 паркинг места, гаража бр.2 има 19 паркинг места, гаража бр.3
има 18 паркинг места и гаража бр.4 има 17 паркинг места. Непосредно уз силазне рампе
постоје 2 паркинг места, као и 7 подужних паркинг места уз интерну саобраћајницу у
дворишту (од којих је 5 паркинг места намењено особама са посебним потребама). Укупно
је планирано 82 паркинг места.
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Релативна нулта кота ±0.00м (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта)
се поставља на коту терена од +113.55 мнв. На јужној страни парцеле лоцира се колскопешачки улаз ка дворишту, а главни пешачки улази у објекат су са југоисточне стране, из
дворишта.
Приликом израде идејног решења потребно је придржавати се Правилника о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ ососбама са инвалидитетом, деци и старим особама
("Службени гласник РС", бр. 22/2015) и других важећих правилника.

ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

бруто (м2)

подземна етажа

1912,29

приземље

1447,47

1. спрат

1447,47

2. спрат

1447,47

3. спрат

1447,47

УКУПНО

7702,17

Спратна висина стамбеног дела објекта је 3,06м. Светла висина стамбеног дела
приземља и три спрата је 2,75м. Спратна висина локала је 3,86м, а светла висина локала је
3,55м.
Кров је кос, двоводни, са нагибом 20о. Планира се загревање објекта тј. појединачних
стамбених јединица и локала на гас. Сваки стан и локал имају свој гасни котао. Основни
конструктивни систем објекта је скелетни. Носећа конструкција се планира као комбинација
носећих АБ стубова и АБ зидова. Фасадни зидови и зидови између станова су дебљине
д=20цм од термоблока и армиранобетонских вертикалних и хоризонталних серклажа и раде
се на лицу места. Преградни зидови унутар станова се од преградног блока д=12цм. Фасада
се материјализује у комбинацији демит фасаде и фасадних декоративних украса. Објекат се
налази у другој климатској зони и приликом израде Пројекта за грађевинску дозволу
потребно је придржавати се Правилника о енергетској ефикасности зграда (“Службени
гласник Р.С.“ бр. 61/11) као и урадити Елаборат о енергетској ефикасности.
На захтев инвеститора за предметни објекат је урађено и идејно решење које је
приказано у овом урбанистичком пројекту.
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2.15. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Овај Урбанистички пројекат на основу чланова 54. и 55. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 – др. закон 9/20 и 52/21) представља основ за издавање локацијских услова за
изградњу стамбено-пословног објекта (По+П+3), у блоку 38 насеља Инђија, на катастарским
парцелама бр.2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија, у Инђији.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Небојша Савић, дипл.инж.арх.
лиценца ИКС 200 1447 14

___________________________

2.16. ФОТОГРАФИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ

слика 3 - Јавна површина - коридор улице Душана Јерковића (поглед ка северозападу)
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слика 4 – Парцеле 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија, са суседима

слика 5 – Парцеле 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија, са суседима
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2.17. ПРИКАЗ ПОСТАВКЕ ОБЈЕКАТА У УЛИЦИ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ЛОКАЦИЈЕ

слика 6 – Поставка објеката у непосредној близини
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3. ГРАФИЧКИ ДЕО
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
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РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ
размера 1:200
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ОБЈЕКАТ

СТАМБЕНO-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
(По+П+3)

ЦРТЕЖ

РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

ЛОКАЦИЈА

Душана Јерковића бр. 18-18а, Инђија
к.п. 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија

ДАТУМ

РАЗМЕРА

јул 2022.

БРОЈ ЛИСТА
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ОБЈЕКАТ

СТАМБЕНO-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
(По+П+3)
ЛОКАЦИЈА

Душана Јерковића бр. 18-18а, Инђија
к.п. 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија

ЦРТЕЖ

ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
СА ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ
ДАТУМ

РАЗМЕРА

јул 2022.
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Објекат: Стамбено-пословни објекат (По+П+3), Д.Јерковића 18-18а, к.п. 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија

4. ДОКУМЕНТАЦИОНА
ОСНОВА

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

АТОС НИКА д.о.о.
Југ Богдана 17, 22320 Инђија, Србија
ПИБ: 109722987, МБ: 21231037

ПУНОМОЋЈЕ
Ја, Милица Бандулаја, са пребивалиштем у Инђији, улица Шумадијска 10,
са личном картом број 007854371 издата од ПС у Инђији, ЈМБГ 0107988715041,
као овлашћено лице - директор привредног друштва АТОС НИКА д.о.о. из Инђије,
матични број 21231037, овлашћујем овлашћујем Миливоја Симића из Инђије,
улица Новосадска 21/13, са личном картом број 006067370 издата од ПС у
Инђији, ЈМБГ 1601980710146 да у име и за рачун привредног друштва АТОС НИКА
д.о.о. из Инђије може: плаћати таксе и друге трошкове поступака, предавати
захтеве за укњижбу, предавати и преузимати писмена, решења, захтеве и друга
акта, суду, општинској управи, катастру непокретности, земљишним књигама и
другим државним органима, поднoсити захтеве кроз ЦИС у оквиру обједињене
процедуре, а везано за израду пројекта и изградњу вишепородичног стамбенопословног објекта у Инђији, на катастарским парцелама бр. 2043/1, 2043/2 и
2044/1 к.о. Инђија, улица Душана Јерковића бр.18-18а.
Ово пуномоћје се не односи на промет непокретности.
У Инђији, 07.10.2021. године
ИЗДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА:
за АТОС НИКА д.о.о. Инђија
___________________________
Милица Бандулаја
ЈМБГ 0107988715041

Optimum safety d.o.o.
Beograd, Veselina Čajkanovića 43
MB: 20753617 PIB: 107196007

Овлашћење
Овим путем привредно друштво „OPTIMUM SAFETY“ д.о.о. са седиштем у Београду, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина бр.10 А, матични број 20753617, ПИБ 107196007, овлашћује привредно
друштво АТОС НИКА д.о.о. из Инђије, улица Југ Богдана бр.17, матични број 21231037 да може:
•
•
•
•
•
•

наручити или израдити урбанистички пројекат,
наручити или израдити пројектно-техничку документацију (ИДР, ПГД, ПЗИ, ...),
плаћати таксе и друге трошкове поступака,
предавати и преузимати писмена, решења, захтеве и друга акта, суду, општинској управи,
катастру непокретности, земљишним књигама и другим државним органима,
поднoсити захтеве кроз ЦИС у оквиру обједињене процедуре,
пренети наведена овлашћења овлашћеном пројектанту.

а све у вези реализације инвестиције, односно изградње стамбено-пословног објекта у Инђији, улица
Душана Јерковића 18-18а, на катастраским парцелама 2043/1, 2043/2 и 2044/1 к.о. Инђија.
У Београду,
07.10.2021. године
за „OPTIMUM SAFETY“ д.о.о. Београд

TeKynlil pa4YHIiI:
105-86056-75
160-283326-12
325-9500600018528-47
WlilcI>pa AellaTHocTIiI: 3600, 3700

Bojsone Crene 48
22320, It1Hl')lI1ja
Peny6/u1Ka Cp61i1ja
n1t16: 101437361
MaTIiI4HIiI 6poj: 08584885

JaBHO KOMYHanHO npeAysehe
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Ha OCHOBY411aHa14. 0AllYKe 0 Onurruacxoj vnpasa OnWTIt1HeIIIHl')lt1ja("CII.IlIt1CT OnWTIt1HeCperaa" 6poj
25/08), It1411aHOM54. It155. 3aKoHa 0 nllaHlt1pal-bY It11t13rpaAl-blt1(CII.rllaCHIt1K PC" 6poj 72/09,81/09 It1
24/11), It1411. 12 0AllYKe 0 jaBHoM BOAoBOAY xao It1411aHa 22 0 [asao] KaHall1t13au,lt1jlt1CO IIIHl)lt1ja
(CIIY>K6eHIt1rllaCHIt1KOnWTIt1HaCpersa 6/2011), re Bawer 3aXTeBa OA AaHa 06.08.2021. rOAII1He, Haw
6poj: 32502-86/2021 OA AaHa 10.08.2021. rOAII1He,JKn "BOAOBOA It1KaHall1t13au,lt1jaIIIHl)lt1jaIn''1t13Aaje:

TEXHf..1l.fKE YCJ10BE
npeAY3ehy IIAPXlltnpOJEKT litH", 1113lit Hf)liIje, neTpa ApanWIl1Ha II 6p. 9, sa norpefie 1I13paAe
Yp6aHlilcTIII4Kor npojexra aa 1113rpaAl-bYCTaM6eHo-noClloBHor 06jeKTa (JlaMene 11112).
npeAMeTHIiI 06jeKaT je npeABIllf)eH Y IItHf)liIjlll, Ylllllu,a AywaHa Jepxosaha 18-18A, Ha K.n. 2043/1,
2043/2
1.

iii

2044/1 K.O. IItHf)liIja.

BOAOCHA6AEBAI-bE:

Ha aaeeneao] 1I0Kau,lt1jlt1nocro]a 1t13rpal)eHaYll1t14HaBOAOBoAHa Mpe>Ka.
Yfllt14HIt1BOA Y yfllt1U,1t1
,lJ,ywaHa Jepxosaha je 1t13pal)eHOA AC u,eBIt1npe4HIt1Ka 0250 mm. BOAoBoAHa
Mpe>Ka je rpacupaaa aa napao] CTpaHIt1yfllt1u,e, y It1BIt1U,1t1
KOflOB03a.
PaAHIt1 npuraca«

y Mpe>K1t1xpehe ce OKO 3,5 6apa

± 10%, y HopMaflHoM BOAocHa6AeBal-bY 6e3

pecrpaxuaja.
YKOfllt1KO Ha aaeeaeao] floKau,lt1jlt1 nocro]a 1t13rpal)eH nplt1KlbY4aK Ha BOAoBOAHY Mpe>KY KOjlt1
sanoeorsasa npojexroaaae
norpefie sa BOAOM nflaHlt1paHOr 06jeKTa, It1CTIt1ce MO>Ke 3aAP>KaTIt1.
YKOfllt1KOce 3aXTeBa 1t13rpaAl-baHOBor BOAoBOAHor np1t1KIbY4Ka,HaKOH1t13rpaAl-beIt1CTOr,YKIt1Aace CTaplt1
BOAOBOAHIt1np1t1KIbY4aK.
nplt1KlbY4aK OA Yfllt14He u,eBIt1AO BOAoMepHor CKflOHIt1WTanpojeKToBaTIt1 It1CKlbY41t1BO
Y npaBoj fllt1Hlt1jlt1,
ynpaBHo Ha Yfllt14Hy u,eB. He A03BolbaBajy ce HIt1KaKBIt1
XOplt130HTaflHIt1HIt1BepTIt1KaflHIt1npeflOMIt1 Ha AeflY
nplt1KlbY4Ka AO BOAoMepa.
nplt1KlbY4aK 1t13BeCTIt1
Ha CflOjy (Ml-1H. 5 cm) neCKa. Ha AellY nplt1KlbY4Ka It1cnOA ca06panajHIt1u,e
3aTBapal-be pOBa npeABIt1AeTIt1WIbYHKOM. OBe paAOBe 1t13BeCTIt1
Y CBeMYnpeMa ynyrcTBY CTpY4Hor fllt1u,a
JKn "BOAOBOA It1KaHafllt13au,lt1jaIIIHl)lt1jaIn''.
BOAOMep nOCTaBIt1TIt1
y BOAoMepHO CKflOHIt1WTeHa 1,0 m 1t13aperYflau,lt1oHe fllt1Hlt1jeyHyrap nplt1BaTHe
napu,efle.
,lJ,l-1MeH3It1jeCBeTflor oTBopa BOAoMepHor CKflOHIt1WTa3a cTaHAapAHIt1 nplt1KlbY4aK npo<plt1fla 03/4"
01/2" cy 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m.

l-1

..

Al-1MeH3l-1jeCBeTIlOr OTBOpa BOAoMepHOr CKIlOHl-1WTaaa npl-1KJbY4Kenpe4Hl-1Ka (2)1", (2)5/4", l-1(2)6/4" cY
1,2 m x 1,2 m x 1,2 m.
BOAoMep ce nOCTaBJba Ha Ml-1Hl-1MaIlHO0,30 m l-13HaAAHa uiaxra.
KOA npojexrosa-ea BOAoBOAHor npl-1KIbY4Ka npl-1AP>KaBaTl-1ce nocrojehax Ba>Kenl-1X craaziapna aa
orpnaue ca BeHTl-11l0Ml-1OABOjKOM sa npl-1KIbY4aK OA (2)1/2",3/4" l-15/4".
3a npl-1Klby4Ke npe4Hl-1Ka (2)2" l-1Bene, npeABl-1AeTl-1orpaaxe ca OABOjKOM Ha npl-1py6Hl-1L1,Y,y3 06aBe3HO
yrpa1)l-1Bal-be aarsapava.
Al-1MeH3l-10Hl-1Cal-beBOAoMepa l-13BPWl-1Tl-1
Ha OCHOBYXl-1ApaYIll-14KOrnpopasvua.
C 063l-1POM ua axrvenso TeXHl-14KO-eKOHOMCKOera-se BOAoBOAa y ItlH1)l-1jl-1,MaKCl-1MaIlHl-1A03BOlbeHl-1
npe4Hl-1K BOAoBOAHor npl-1KJby4Ka l-13HOCl-1
(2)100 mm, KOjl-1,y cIlY4ajy Aa je TO 3aXTeBaHO, l-1CnYl-baBa
YCIlOBe nporaenoscapae 3aWTl-1Te.Ha OCHOBY41laHa 18. Crarvra JKn "BOAOBOA l-1KaHalll-13aLl,l-1jaItlH1)l-1ja
Ill", YnpaBHl-1 OA60p je Ha CeAHl-1L1,l-1
OA 17.09.2012. rOAl-1He AOHeo 0AllYKY na je aa 06e36e1)el-be
KOIll-14l-1HeBOAe norpefiae aa saurrarv OA noscapa norpefiao l-1HBeCTl-1paTl-1
Y npouiaperee l-13BOPl-1WHl-1X
xanauarera - BOA03axBaTa «ao l-1Y l-13rpaAI-bY TpaH3l-1THl-1X xanauarera. Bl-1Cl-1Hal-1HBeCTl-1L1,l-1je
je
jeAHaKa X ueue 6yweHor 6YHapa.
Al-1MeH3l-1je ceernor orsopa BOAoMepHor CKIlOHl-1WTasa npl-1KIbY4aK npe4Hl-1Ka (2)100 mm l-13HOCe
AxWxB = 2,4 m x 2,0 m x 2,0 m.
1tl3AaTl-1YCIlOBl-1He Aajy npaso nOAHOCl-10Ll,y3aXTeBa Aa npacrvna 6l-11l0 KaKBl-1MpaAOBl-1Ma Y Ll,l-1IbY
l-13Bo1)el-banpl-1KJby4Ka Ha BOAOBOAHYMpe>Ky. npl-1KJbY4el-be Ha BOAOBOAHYMpe>Ky l-13BOAl-1l-1CKIbY4l-1BO
JKn "BOAOBOA l-1KaHalll-13aLl,l-1jaItlH1)l-1jaJfl".
no A06l-1ja1-bY rpahesaacxe
A03Bolle l-1HBeCTl-1TOpMO>Ke Aa noauece 3aXTeB JKn "BOAOBOA l-1
KaHalll-13aLl,l-1jaItlH1)l-1jaJfl", aa cnaja-se 06jeKTa Ha rpaAcKY BOAOBOAHYMpe>Ky.

2. KAHA/U13AUHJA:
Ha aaeeneuo] 1l0KaLl,l-1jl-1l-13rpaAl-be 06jeKTa nocTojl-1 l-13rpa1)eH Cl-1CTeM3a oABo1)el-be OrnaAHl-1X BOAa.
BOA YIll-14He KaHalll-13aLl,l-1jeje l-13pa1)eH OA PVC Ll,eBl-1npe4Hl-1Ka (2)315 mm l-1TpaCl-1paH je y 3elleHOM
nojacy, Ha HenapHoj CTpaHl-1ylll-1L1,e,~1 m OA l-1Bl-1L1,e
KOIlOB03a.
YKOIll-1KOHa HaBeAeHoj 1l0KaLl,l-1jl-1nOCTojl-1 l-13rpa1)eH npl-1KJbY4aK Ha Mpe>Ky <j>eKallHe KaHalll-13aLl,l-1je
KOjl-13aAOBOJbaBa npojeKToBaHe nOTpe6e 3a oABo1)el-beM OrnaAHl-1X BOAa nllaHl-1paHOr 06jeKTa, a 360r
cneLl,l-1<j>l-14HOCTl-11l0KaLl,Hje,
l-1CTH06aBe3Ho 3aAp>KaTl-1,OAHOCHOH36enH nllaHl-1pal-be H3rpaAl-be HOBor
KaHallH3aLl,HoHor npHKJby4Ka.
npl-1Ill-1KOM npojeKToBal-ba HOBor npHKJby4Ka Ha Mpe>Ky <j>eKallHe KaHalll-13aLl,l-1je, npl-1KIbY4el-be
nOAPYMcKHX l-1cyrepeHcKHx npOCTOpl-1jaKao H 6a3eHa Ha KaHallH3aLl,HOHH Cl-1CTeMA03BOJbaBa ce caMO
npeKo conCTBeHor nocTpojel-ba ca ayroMaTcKHM npenYMnaBal-beM. KOA npojeKToBal-ba BOAl-1THpa4YHa
Aa HajMal-ba Bl-1CHHCKapa31ll-1Ka H3Me1)y KOTe AHa KaHalla l-1KOTe npocTopHje Koja ce npHKJbY4yje Ha
KaHallH3aLl,l-1jy Mopa 6HTl-1H=I*L+h, rAe je I naA npHKlby4Ka, L pacTojal-be a h BHCHHa KacKaAe.
Ha jeAHoj KaTacTapcKoj napLl,elll-1 Ha KOjOj HMa Bl-1We06jeKaTa, Bl-1WeKOpHcHHKa - BllaCHl-1Ka3rpaAa
no npaBHIlY Tpe6a npojeKToBaTH jeAaH KaHalll-13aLl,HOHl-1npl-1KJbY4aK.
npeAMeTHl-1 YCIlOBH Aajy TeXHH4Ke nOAaTKe H MorynHocTH npHKlbY4el-ba YHYTpawl-bHx HHcTallaLl,Hja
KaHalll-13aLl,Hje Ha rpaAcKY KaHallH3aLl,HoHY Mpe>Ky, a He H APyre MorynHocTH Me1)y KojHMa cy H
l-1MOBHHCKo-npaBHH OAHOCH 3a 4Hje pewel-be HHje HaAlle>KHO OBO JaBHO KOMYHallHO npeAY3ene.

MeCTO 11Ha41-1H npl-1KJbY4el-ba 06jeKTa

(1-1111-1
BI-1We oejexara) peurasa ce TeXHI-14KOMAOKYMeHTaLJ,l-1joM

(npojexrow).

npl-1KfbY4el-be aTMOC<jJepCKe KaHall1-13aLJ,l-1je1-1ApeHa>KHI-1X onsona 06jeKTa

aa CI-1CTeM<jJeKallHe

KaHallH3aLJ,l-1jeHl-1jeA03BOfbeHO.
KOA 1-13paAeTeXHI-14KeAOKYMeHTaLJ,l-1jeKaHaIl1-13aLJ,HOHHX
npHKfbY4aKa npHAP>KaBaTH ce nocrojehux
CpnCKHX CTaHAapAa H nponnca (Cpnq. 3a npHKJbY4el-be BHWe otijexara H 61l0KOBCKe rpaAl-be
06aBe3HO Tpa>KHTHnOce6HY CarllaCHOCTJKn "BOAOBOA H KaHIlH3aLJ,HjaII1H1)Hjamit.
KBallHTeT omaAHl-1x BOAa xoje ce HcnYWTajy y rpaACKH KaHaIl1-13aLJ,HOHI-1
CI-1CTeMMopa Aa ONOBapa
3aKOHY 0 BOAaMa Peny61lHKe Cp61-1je (CIl. rllaCHHK PC 46/91), 41laH 56, Ta4Ka 3, KOjHM ce y LJ,HfbY
3aWTHTe BOAa nponucv]e cnenehe: 1t3a6pal-beHO je HcnywTal-be y jaBHY KaHallH3aLJ,Hjy OHI-1Xomanaax
BOAa xoje caapsce onacse H WTeTHe MaTepHje H3HaA nponacasax BpeAHocTH HIlH «oje MOry WTeTHO
AelloBaTH Ha MorynHocT npe-nuuhaaa-ea BOAa H3 KaHallH3aLJ,Hje I-1IlHxoje Mory WTeTHTH KaHalll-1cal-bY
H nocrpoje-ev aa npe-nuuhaeatee BOAa".
npl-1KfbY4el-be rapaxa, CepBI-1Ca1-1APyrHx 06jeKaTa, KOjH HcnywTajy BOAe ca caAP>KajeM Yfba, MaCTH,
6eH3HHa HTA. - BPWHTH npexo TaIlO>KHI-1Ka1-1cenaparopa (onsaja-ra) MaCTI-11-1yJba.
BOAa xoja ce vnvurra y jaBHY KaHallH3aLJ,Hjy Mopa Aa HcnYl-baBa venose nponacase
41laHOM 21. OA/lYKe 0 jaauo] KaHa1lH3aLJ,Hjl-1
(CIlY>K6eHI-1IlHCT onWTHHa Cperaa", 6p. 6/2011 H 14/2014),
xao 1-1Aa 3aAoBofbaBa rpaHH4He BpeAHocTH eMl-1cHje aa ozipeheae rpyne HIlH xareropaje 3ara1)yjynl-1x
MaTepl-1ja aa TeXHOIlOWKe ornanae BOAe, npe I-bHXOBOrHcnywTal-ba y jaBHY KaHall1-13aLJ,HjynpHllora 2.
rnasa III. YpeA6e 0 rpaHH4HHM BpeAHocTHMa eMHcHje 3ara1)yjynHx MaTepHja y BOAe H POKoBHMa sa
I-bI-1XOBO
AocTH3al-be ("CIl. rnaCHHK PCIt, 6p 67/2011,48/2012
H 1/2016), OAHOCHOnponacaue 41laHOM
5. OA/lYKe 0 H3MeHaMa H AonYHaMa OA/lYKe 0 [aaao] KaHaIlH3aLJ,HjH(CIlY>K6eHI-1IlHCT onWTHHa Cpesia",
6p. 14/2014),.
II1cnHTHBal-be xaanarera ornanaax BOAa je norpefiao 1-13BPWHTHY cKllaAY ca
npaBHIlHI-1KOM 0 Ha4HHY H YCIlOBHMa 3a Mepel-be KOll1-14HHeH HCnl-1THBal-beKBallHTeTa omaAHHx BOAa
H CaAP>KHHH1-13BewTaja0 1-13BpWeHHMaHallH3aMa ("CIl. rllaCHHK PCIt, 6p. 33/2016).

Ynorpefirseaa

1I13AaTHYCIlOBH He Aajy npaBO nOAHOCHOLJ,y3aXTeBa Aa npHCTynH 6HIl0 KaKBHM paAOBHMa Y LJ,Hfby
H3Bo1)el-ba npl-1KfbY4Ka Ha KaHaIlH3aLJ,1-10HY
Mpe>Ky. npHKfbY4el-be 06jeKTa Ha rpaACKY KaHaIlH3aLJ,HOHY
Mpe>Ky BPWI-1I-1CKfbY41-1BO
JKn BOAOBOA H KaHallH3aLJ,Hja II1H1)Hjamit.
II

no A06Hjal-bY rpa1)eBI-1HCKe A03BOlle HHBeCTI-1TOpMO>Ke Aa nOAHece 3aXTeB JKn ItBOAOBOA H
KaHall1-13aLJ,HjaII1H1)l-1jamil, 3a cnajal-be 06jeKTa Ha rpaACKY KaHaIlH3aLJ,HOHYMpe>Ky.

3a TeXHH4KY CIlY>K6y

,.
JKP "l(omunolac"
Aa\uia, y.n. Bojno4e Crete 6p.20/3

6p:545L
naua:19.08.2021. ro uHe
,,APX[nPOJEKT lzlH" t4xfiuja
llerpa lpanuuxa ll 6p. 9, hHluja

IIPEIMET:

TexHlr.rxr4 ycroBu

BaruNr,r 3axreBoM

ra

o4 06.08.2021.

roAHHe

rpaxluu cre Aa Bau

4ocranNrr,ro

no'rpe6e H3paAe Yp6auuc'rnvror upojexra 3a H3rpaArby crau6euonocJroBHor o6jexra BumenopoAnqHor craHoBana ("Ilar-.re.ne 7 n 2) ua x.n. 2043 /1.,
2043/2 n2044/l K.o. HHbr4ja.
V crna4y ca roAHerHM 3axreBoM, o6aseu'rasaMo Bac 4a JKII ,,Kor"ryna;rar1"
Vn\uja us4aje ycaone, rojn ce oAHoce Ha o6lacr ynpaBrban a KoMyHarrHHM ornaAoM.

ycnoBe

Ha 'repu'ropuju Onurrune An\nja BpuH ce opraHr,r3oBaHo o,qBoxerle
KoMyHaJrHor ornaAa H EeroBa cenapaquja y cKnaAy ca oflurruHcKor'.r O4.nyxor',r o
ynpaBJbarby KoMyHaTHHM ornaAoM H oApxaBaby .u4c'rohe Ha noBplxuHaua jaeHe

repnropNjn orrrrlrHe Va\uja (Ca. axcr onrrr

Au\nja6poj 16/2013),a
yctryry oABoxerba KoMyHaJrHor ornaAa npruu JKII ,,Kor..ryHalaq" Va\uja. Cnr.r rpafaHN,
npr.rBaTHl.r npeAy3eTHHrIr4 H rrpaBHa nHqa-Kop[rcHr,trlH ycnyra Ayx'HId cy Aa ce yKJbyrre
HaMeHe Ha

He

y opraHH3oBaHo oABoxerbe n cenapaqujy KoMyHa./rHor ornaAa.
C rur.,r y nesu nor:pe6uo je NcnyHurn o4pef;ene ycnoBe xoju ce oAHoce Ha
o6es6ef;urarre aoraquje 3a oAJrararbe KoMyHarHor ornaAa paAlr oABoxerba, Ha6anre
AoBoJbHor 6poja nocyga 3a oAJrararbe KoMyHanHor ornaAa r.r cenapaqujy r(oMyHaJrHor
oTIIaAa.

je 4yxau Aa oApeAH u

o6es6eAu aoxaqujy 3a oAJrararbe
KoMyHaJIHor orflaAa, Ha xojoj he ce uoc'rasJbara xourejxept, paAA oABoxema H To
noce6no aa cr:au6enu, a uoce6so 3a nocJroBHr4 npocrop,
.Iloxaquja Ha xojoj ce nocran.majy xoHrejuepu Mopa Aa HMa npHna3HH [)rr r.r
r',ropa o6ea6egHTn HecMeraH [p]rna3 KoMyHaJrHxM Bo3HJrHMa [p]DKaoqa ycnyre, KaKo
6n ce uouo HecMeraHo x3BpluHTH ttpaxrberl,e xourejuepa.
Ilpocrop 3a oBy HaMeHy ce Mopa o6es6egu'ru Ha napr{eru Ha Kojoj ce rpaAn
o6jexar, a npenopyrle ce 4a 6y4e y cKnory o6jexra, y HenocpeAHoj 6lutuuu jaaue

HunecTrrop

cao6pahajnnqe.

llonpurrHa 3a ApxarLe rH[cKHx flocyAa uopa 6uru Hocr{Ba H rrarKa, Ha HHBoy
[pxna3Hor [yra, ca o4eotlerselr aTuocQepcxux,r oqeAHr.rx BoAa, Ha pacrojamy ue
eeheu o4 2 u ognputazHor nyra cnequja.nuor Bo3HJra aa o4eos cneha.
llprz.lraaHu nyr Ao Mecra 3a Apxabe rH[cKr.rx nocyAa Mopa HMaru ruupnny 2,5r"r
H AID(nHy Ao 12u u or',roryhnTr{ MaKcHMaJrHo ocoBHHcKo onrepeheme 4o 10r.
.Iloxaquja Mopa Aa r4Ma AoBoJbHy noBprxnHy aa cneurraj naaHupanor 6poja
nocyAa sa cr4ehe-xourejxepa, a HHBecrr,rrop r:pe6a 4a o6es6e4u AoBoJbHy floBprxlrHy
na rojoj he ce rctu nocraBJbarH, co6supor,r Ha 6poj n 4uuensuiy xoHrejHepa.
hruafyhn y BuAy roAHerH 3axreB H flpuJroxeHy Aor(yMeHTar{[ jy, 4a 6u ce
r.z.cllyttlrut MHHHMaJTHH ycJroBr.r H3 onrrrr.rHcKe O4ayxe, norpe6uo je o6ea6e4Nrn

HajMabe 7 xonrejrepa 1,LM3 sa KoMyuanHr,r orna4 (craru), je4an xonrejxep 1,1 u3,
noce6so 3a nanrp (uanral r.r je4aH xontejnep 1,hr3, ga IIET ar'r6a.naxy (xyrra), c ruru,
ruro je oBa [porleHa Aara, c o6supol,r Ha npoqelreHy Kor[qfiHy ornaAa xo.ju he
Hacrajarn h Aur.auut<y oABoxema r,rcror, ca HanoMeHoM 4a he ce HaKoH flyttrrarba
o6jexr:a y ynorpe6y, yTBpAHTH ga au je HHBecrHTop y o6aneaN 4a Ha6ann AoAarHI,t
6poj nocy4a 3a oAJraralle u ceaexqnjy ornaAa sa onai o6jexar.
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2026. roAr.rHe

Oynxquja 34 pet.6p.42
,{aryu: 06.09.2021. r.
O6pafzeau: ac Maja Kpra

PEIIYEJI?IKA CPEI,IJA
MIIHUCTAPCTBO OAEPAHE
CEKTOP 3A MATEPUJAJIHE PECYPCE
YTIPABA 3A flHOPACTPYKTYPY

.

Epoi 14297-2
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Obaeerureme y
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Be3r4

i r'it'"

ca H3paAoM

Y p6auxc'ruurcor npoje

ma y klu\wj u,

AOCTaBJBa.

APXI4IPOJEKT I4H
WHTVIJA
flerpa fipanuraua II 6poj

9

Besa: Balrr 3axreB oa26.08.2021. r.

Ha ocuoey Balrer sixreBa, a y cKJIaAy ca raqKoM 3. u 6. o4nyre o BpcraMa
rzHBecrr{qproHr.rx
pr
96j9ram rpocropHux u yp6arur,rcrr,rqKux rnaHoBa o4 sHauaja .u oaOpury 1;CayN6eHH rnacHr4*
PC", 6poj 85/15), o6aeeu'rasaMo Bac Aa 3a wpa1y yp6iHracrur*o. .rpo;"Kra
sa r.BrpaAr*y

ctauoeuo-nocJloBHor o6jen'ra (n'arraene I u 2) y wufin1i, Ha KaracrapcxuM
napqeJraMa 6poj 2043/1,
2043/2 u 2044/l Ko I4nfuja, HeMa noce6nr,x y"ror* r{ 3axreBa
3a rp,narolaea*e no.rpe6aiua

og6paHe 3eMJ6e.

flpaaurou rcrpaAe

nJIaHa [pI4MeHHTH cBe,HopMarHBe, KpuTeprajyrnle H
-ap.-lztos, craH.qapAe

3arconou o rnaHHpalsy

y

cKnaAy ca

u tiarl/alirrn (,,clyx6eHrl rnacurn pc,,,
u/O;g - ucnpaBKa,64/10
- yc, 24/ll, l2l/12, 42/13 - yc, 5oll3 - yc, gg/13 - yc, 132/14, 145/14, g3/tg,
3lllg,37llg _

'Ap'3aKoH, 9/20 u 52/21) u cBflM no.{saKoHcKrIM alffI,rMa rcojz

perynlrtuy rpeAMerny ruar:epzjy.

MK
l,l

M\-/
lrh,
I,Ispafeuo

y

y I fie4uola)

npurraeprcy, yMHoxeHo

1 (egHorra) npranrepxy r,r

AocraBrreHo:

Apxnupojem I4u., klutlwja u

_a/a.
6.9.2021
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Jfr ,,uHrA c"vIHRLtJA
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br.9

22320Inilija

Shodno Va5em zahtevu,

od 06.08.2021. izdajemo Vam

:

TEHNIEKE USLOVE

U cilju izrade Urbanistidkog projekta i tehnidke dokumentac'rje za izgradnju
stambeno-poslovnog objekta vi5eporodidnog stanovanja na k.p. 204311,204312
204411, K.O.lndija, shodno priloZehom-situacionom planu.
Predmetne katastarske parcele se nalaze u ulici D.Jerkovida broj 18 i 18a

u

i

lndiji.

Planirani poslovno - stambeni objekat vi5eporodidnog stanovanja je spratnosti
Po+P+3 i sastoji se od ukupno 75-80 stambenih jedinica i 3 poslovna prostora lokala i isti po metodologiji spada u grupne prikljucke.
U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji objekata (Sl. glasnik RS. broj22115)

Kategorija objekta B;
Klasifikacioni broj 112222: lzdvojene i ostale stambene zgrade sa vi5e od
tri stana, kao Sto su stambeni blokovi, kuce sa apartmanima i sl. u kojima su
stanovi namenjeni za stalno stanovanje ili za povremeni boravak

Za novo izgradeni stambeni objekat potrebno je izgraditi novi prikljudni gasni vod
dim 32 mm, u kvalitetu PE 100 ser 55, sa ulidnog gasnog voda u ulici D.Jerkovi6a,
dim 11Omm, ser 55 pomo6u sedlastog elektrofuzijskog komada dim 110x32mm,
elektro fuzijske spojnice dim 32 mm, prelaznog komada PE/C dim 32l33,7mm sve
u kvalitetu PE 100, gasne polietilenske cevi dim 32mm, ser55 u kvalitetu PE 100,
zakljudno sa gasnom kuglastom slavinom DN25, NP16 sa 6epom.
Regulaciona gasna stanica je maksimalnog kapaciteta 100 m3/h, ulaznog pritiska
1,3-2,3 bar i izlaznog pritiska 22-100mbar, sa ugradenim dvostepenim regulatorom
pritiska kapaciteta 100 m3/h prirodnog gasa.
Redukciona gasna stanica se postavlja na spoljni zid objekta ili na sopstvene
nosade i omogu6ava nesmetan pristup za kontrolu i oditavanje istog.

Ku6ica regulacione stanice mora biti za5tidena od uticaja atmosferskog praZnjenja,
povezivanjem iste na za5titno gromobransko uzemljenje s tim da se isti elementi
galvanski odvajaju. Mora se nadiniti izve5taj
izvr5enom merenju za5titnog
potencijala.

o

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

Meraci protoka gasa moraju imati uldznu protiv poZarnu gasnu slavinu dimenzije
DN20, NP16 i isti moraju biti sme5teni u za5ti6eni ventilisani prostor u stepeni5nom
delu objekta ispred stanova ili u posebnoj prostonli za tu namenu.

lnvestitor: ,, OPTIMUM SAFETY" D.O.O. , Bul.Mihajla Pupina 10llll4, N.Beograd
PIB : 107196007 ; MB :20753617

S po5tovanjem,

rukovodilac:
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AII I}O.IBOIII4IIA
OIII1]ThIIA I,IHRI4JA
ONIITI4HCKA YNPABA
OAe"ruerue 3a yp6aHH3aM,

r(o\ryHa-[lro cr a\r6eHe noc-loBe
H'13tllT'HTr' )l(t{l}O'llle Cpe,1HHe

lipoj

35 I -2 -7 112021-lY -02

faua 22.06.2021.

roAIr He

I{apa lJy'LuaHa 5poj

I

l4u\nia
Tev.022156l-322
J.P.

Onrrrruuo.a \'rlpaBa orltn tlHe

]4Hf

r.ja

-

O,,lc-rt

c*,e ra

1,p6auH:aM. KoN{yHattto-craM6eHe

u onur lHllcKe
\rrpatsc orurlr Huc trlrrfu.ia ("C',r1,x6erru Jrucr'onullHtre 14ttfu.ia"^ 6p.231201 7). u;raHa 167. crae l.
3ancrua o rrJraHHparby H t43rparrun ("C.nyx6euu t-racHHK PC", 6p.7212009, Bl/2009, 6412010-ycl,
o4nyrca yC,13212014,
os,ryrca yC,9812013
o4,ryrca yC, 50/2013
2112011,12112012,4212013
noc.,roBe H 3ailr't Hr'\')r(IlB()rile cpc.:lHHc. Ha ()cHoB) Lr.'rAlra 18. o,,l-rl),re

o

-

-

-

0pl-aHH3aL1H.i

\4512014, 83/2018, 31/2019.3112019 u 912020 - y ir,arbeN4 reKcry 3arcou), LIrraHa 136. 3axoua o
onrurcr\,r yrrpaBHoNr rroc'rvrrK)' ("C,r1'x6errn rraulHK PC". 6p. l8/20 l6 n 95l20lB) n no oe,rarulreruy

(Jnrrn-us*.e )npaBe 6po.j 031-14-l/2015-lV o:t l{t.07.1015. rornHe. peruana.fl'hr.t ntr
'laxreB\ rrpHBpe.i[tot',tlp]lUrBa "oplirlunt Saf-et1 " tr.r).o. ca ceilHilIleu y [ieo|palty. Iloen Beo|pa,1,
Bl.reeap Mura-j,ra [1\'nnna 6p.,.1 10. no.nHelola fly'reM rtytror'tohuuxa liau.qy,raja Orueua ur I4u!u.ie. y
nocrynKV u3,1aBalba ,qo3Bone o yK,larl,aby o6jexara, .qoHocH
uaqeJrHHKa

PEtIIEE,E
OAOEPAIIA cc rrpHepe. luor\r,llpvrrrB\'"Optinrtrtn Saf'et1 ".,t.o.o. ca ceilnIlll'err y'lieorpa,ry'.
Floen [ieorlta-1. Ir_r,;ceap Nlriraj,,rn llr rruua 6po.i 10" lx-'rarr,art,c o6.iexara ci] Karact'tlpcKHx Ilapllcjla
6po.j 20,13/ I n 2043 2. o5c 1 IiO l,1rrlp.ia 1, l{1,uana Jepxoeuha yjrHIIH 6po.i llt u IBA y l4u\ujvt nt'o:

l.
2.
3.
4.

crau6esor o6jexra (o:Haueuor 6pojeu I y,rucry HeroKperHocra 6poj 10442 KO
I,1H!rija). crparHocru Il+'0. rroeprlHHe y ocHoBH -15i rr:, Hero noBptlluHe 383.78
rn: (rrt'rnpurnrra H: npo.iexra), ca Karac'r'apcKe napL(ene 6poj 2043/l KO t4nfnja;
novol.ruor oSjexra (03uauerror 6po.jeur 2 y -rucr'1, HertoKpeltlocru 5po.i 104'12 IiO
14nfnja)" cnpat'lrocru Ill0. rronpLuHHe Y ocFroBH 30 m'. HeT'o rloBptttnne 22.61 nl'
(noepuHHa u: npojcxra) ca xaracrapcKe rapuene 6po.i 201311 KO tr4ufzja;
crarl6euor o6jexra (o:uaueHor 6pojeHr I y lacry'tleroKperHocru 6poj 10442 KO
l4ttlnja). cnparHocrr.l fl+O. nosputuHe y ocHoBu 49 nf . Hero roBptxnve 41.01 m2
(noeprrruua n: npo.jettla). ca xarac'r'apcKe rapqe,re 6poj 204312 KO HHl1rz.ja;
clau6euor o5-iexla (o:uauenor 6pojcrr 2 1' rucrl' uenoKpc'lHocrn 5poj 10442 KO
l4n\u"ia). crparHoc'r'r1 [1+0. nogpruHFrc v oci]oBri Bl rn2. Hero ltoBpltruHe 66.02 rll'
(lrrapururra

r'l lrpt,jexra)

ca xaractapcKc Ilaprtcne

5po.1

204312 KO

t4ufrja.

Cacraegu Aeo oBor peuenrs.je npojercar pvuer{,a 6poj A-13/2 I oa .iyaa 2021 . ronnue.
n:palleH oI1 crpa]le "APX[4llPOJEK]' 14ll" -' npe,Iy:e'ruurc Mu,rzeo.ic Cuvratr uz Llu\u.ie^ y,r. flerpa
CHuuh 5po.l "rtrtteHrte 100
f{parrutupa Il 6po.i 9. a o.troBopHt rrpo.jexraur.ie,,tunr.uu;,x.apx. Mr,rueo.ie
I'll2 08. TexuHvxy KoHtpon) npojercr-a p\tuclba H3Bplxho je C3P "BPL3O[l" ('rrutuh I\{H,rottt
npeily3e3rrHrc n: 14ul1u-ie, y,r. flerpa /{pallurNtta 6poj 9.
B,racuur o6jerra A),xaH je aa ocanr AaHa rpe nollerKa paAoBa Ha yKnalbalby o6.jexra rrprzjaen
oBoN,r

.qa

.

opraH)' ,tar)'N{ rtollerKa u;ecltlema paroBa H.poK 3aBptllerKa paroBa'
Ilpr.r cnposolcn y, yx,rarrau,a o6-iexrii. uracHHK o6je x'ra rcoju.le npe;rlMer )'KnaFbalba

je

o6e:6ern:
- orpa!Hsan,e H BH.lHo o6e,rexaearre rrpocropa Ha Ko\,le ce c[poBollH yKnalbalbe.
- r1peAy3HMa15e Mepa Ha cMarberby :araf erua rtpH yKrarbatby (tlocrae,name 3aurt4rHol'

-

n,larua),
cnposolelbe Mepa 3aurure cycerHHx o6jexala.
cBaKo,qHeBHO O,IlBO)I(eH,e

o6es6e11elbe

ily'la.

)pelHor o;au.jarua leualrKor-

curHa-rtu:aquje

[1o
r

.t1 NaH

H 3HaKoBa

H ,,lp)'rot cao6palraja H rlocl'aB,'balbe rpotlHCaHe

)'no3opcrba.

u:epu-reHoM yKJlamarly o6.iexra. ]vopa

ce H3Bptxhlu

1'pef

erue 3cNl.bHulra H

o,1Bo3

paleen ucxor- orrla.fa.

B:tacsrr o6.iexra J.\xaH.ie -1a rrpa:rry ttaprteJrv o6er6elH raKo.{a ce roputlthcH.cNl HCte LIe
;1oBo.l1 v oflacsocl xHBol rr 3,ilpaBJbe Jr,yiln.6e:6e;tttocr c)'cerrtllx o6-ierara.6e:6eilsocr oKorHll€
H-IIH YI-PO)KABA )I(HBO'IHA CPCIUHA.

Xzur6a Ha oBo pelltetbe He 3aAp)t(aBa H3Bpucrbe l]ettlelba.

O6pa3itoxteH,e
.rlpyrxrBo "Optimunr Safety" A.o.o. ca ce,qHrrlrel\l y
lieorpagy. HoeH ljeorpa1. liy-nesap Mrixaj,ra I [,n-nnua 6po.i 10. tlo,lHero .ie ny'renr n1'Hc'rlvtohunxa
6arr.qy,ra-la Orruerra uzllatln.je.3axreB 3a H3,qaBarbe Ao3BoJle 3a )KitaFbaH,e o6jexala ca KaracrapcKnx
nap(ena 6po.j 2043/1 u 204312. o6e y'KO t4Hlluja y l{yrrraua Jepxoetrha }'nHuil 6po.j 1B u lBA y

laHa

I1

.06.2021

. roiluue npuBperHo

I4n\u.iu.

V: :axlee npHnoxeHa je c,regeha goxyneurauuja:
- npojercar p) uerba 6po.i A- 3/2 I o,r .iyrra
1

2021

.

ro,rtrHe

,

u:paf

err o^l c'r paHC

"APXtr4UPO.lIIKT 1411" ,npei,l),3clunx Mu,rnscr.je CHnrrh H',r I'lrr[1i.ie.1,,t. fletpa /lpatttlrrra llSpoi 9:
- u:neutraj.6po.j IK-22/2 I otr.i1,na 202 l. r'o,,1ltrc. o're\uH(tKo.i xourpo,tr lrpojexra xo.j.r' je
H3BplrHo C3P "BPE3O[-1"-- CnHruh Mn.lrour npeA]3e3HHn
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам , комунално
стамбене послове и
заштиту животне средине

Број: ROP-IND-1275-CPI-2/2022
Заводни број: 351-1-69/2022
Дана: 01.03.2022. године
ИНЂИЈА
Цара Душана 1

Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општине Инђија, на основу члана 134.
и 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,... 52/21), члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број18/16), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Службени гласник
РС“, број 68/19), решавајући по захтеву који је поднело „АТОС НИКА“ д.о.о. из Инђије, ул. Југ Богдана 17,за издавање грађевинске дозволе,
доноси

РЕШЕЊЕ
( ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА )

Инвеститору „АТОС НИКА“ д.о.о. из Инђије, ул. Југ Богдана 17, издаје се грађевинска дозвола за изградњу стамбено-пословног објекта
вишепородичног становања спратности По+П+3 основе сложеног облика у габариту 45,64х19,39m на катастарским парцелама број 2043/1,
2043/2 и 2044/1 КО Инђија.

Инвестициона вредност објекaта износи 242.777.330,00 динара.
Бруто површина објеката је 4114,87 м2.
Површина парцеле је 2895m².
Пројекат за грађевинску дозволу, обрачун и локацијски услови на основу којих се издаје ово решење, саставни су део овог решења.
Инвеститор је дужан да пре почетка извођења радова уклони постојеће објекте са парцела.
Извод из пројекта, Главна свеска и Пројекат архитектуре број А-09/22, Пројекат хидротехничких инсталација и Пројекат спољног уређења са
синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна архитектура и хортикултура, израдио је „Архипројект ин “ из Инђије, ул. Авалска број
11а, а главни и одговорни пројектант је Миливоје Симић, број лиценце 300 Г112 08 и одговорни пројектант је Грујић Драган, број лиценце
314 Г146 08, Пројекат конструкције је израдио„СТУПАРИНГ“ДОО из Темерина, ул. Босанска бр. 10, а одговорни пројектант је Ружић Стјепан
број лиценце 310 7819 04, Пројекат електроенергетских телекомуникационих и сигналних инсталација је израдио „ГВОЗДЕНОВИЋ
ЕНЕРГЕТИКА“ДОО из Инђије, Милетићева 100 а одговорни пројектант је Гвозденовић Душко број лиценце 350 О457 15, Пројекат машинских
инсталација, израдио је „ИН ПРОЈЕКТ МОНТАЖА“ из Инђије,
а одговорни пројектант је Спахић Дејан број лиценце 330 Д773 06, Пројекат
лифта, израдио је „АРТ ЛИФТ“ д.о.о. из Београда, ул. Улцињска бр. 26,а одговорни пројектанти су Стефановић Александар, број лиценце 333
Н486 09 и Стојић Чедомир број лиценце 350 5544 03, Елаборат о геотехничким условима изградње, израдио је „КОМПОЗИТ“ из Титела, а
одговорни пројектант је Соларов Радивој број лиценце 316 Х450 09, Елаборат заштите од пожара, израдио је центар за пројектовање „ИНИП
ИНГ“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Модене бр.5,а одговорни пројектант је Спахић Дејан број лиценце 330 Д773 06 и МУП 07-152-127/15 и
Елаборат енергетске ефикасности, израдио је „ИН ПРОЈЕКТ МОНТАЖА“ д.о.о.из Инђија, ул. Иве Андрића бр.37, а одговорни пројектант је
Спахић Дејан, број лиценце 381 0880 13, са изјавом вршиоца техничке контроле, израђене од стране „БРЕЗОН“ из Инђије, а одговорни
инжењер за техничку конролу је Симић Јасна, број лиценце 300 А00280 19, са изјавом вршиоца техничке контроле, израђене од стране
„ЦОНДЕС“ из Новог Сада, а одговорни инжењер за техничку контролу је Вондарчек Давор број лиценце 311 Д919 06, са изјавом вршиоца
техничке контроле коју је израдио „ДОВЛА“ из Инђије, а одговорни инжењер за техничку контролу јеЗорић Владимир број лиценце 314 Ј141
10,са изјавом вршиоца техничке контроле израђене од стране „ЕЛИТ“ д.о.о. из Руме, ПТЦ „Детелинара“ локал 10, а одговорни инжењер за
техничку контролу је Ракош Андрија број лиценце 353 Д843 06, са изјавом вршиоца техничке контроле број израђене од стране „МТ
ПРОЈЕКТ“ из Београда, ул. Шљиварска бр. 18, а одговорни инжењери за техничку конролу су Митровић Тијана број лиценце 333 Д773 06 и
Вујанић Јелена број лиценце 352 Ј686 11, са изјавом вршиоца техничке контроле израђене од стране „ПРОЈЕКТ БИРО МАРИНКО“ д.о.о. из
Старе Пазове, ул. Доситејева бр. 12, одговорни инжењер за техничку конролу је Ђурић Никола број лиценце 330 2942 03.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта је обрачунат у износу од 6.229.566,37 динара обрачуном број 351-1-69/2022-1 од 01.03.2022.
од одељења за обрачун доприноса. На основу изјаве инвеститора при подношењу захтева признато је умањење од 30% па висина обрачуна за

једнократно плаћање пре пријаве радова износи 4.360.696,46 дин. на број рачуна 840-741538843-29 број модела 97 са позивом на број 44 212.
Инвеститор је дужан да овом органу пријави почетак грађења објекта, 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.
Пре подношења захтева за употребну дозволу, инвеститор је дужан да изврши спајање парцела.
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.
Објекат је „В“ категорије класификационе ознаке 112222 и 123001.

Об ра зл о ж е њ е

„АТОС НИКА“ д.о.о. из Инђије, ул. Југ Богдана 17,поднеo је захтев за издавање грађевинске дозволе објекта ближе описаног у диспозитиву
овог решења.

Уз захтев је приложена следећа документација:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пројекат за грађевинску дозволу са извештајем о извршеној техничкој контроли усклађен са локацијским условима,
Препис листа непокретности за предметну парцелу,
Решење о рушењу,
Елаборат о геотехничким условима изградње,
Елаборат заштите од пожара,
Eлаборат енергетске ефикасности.

По службеној дужности овај орган је прибавио следећу документацију :
1. Обрачун од органа за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта Општине Инђија.
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 480,00
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 400,00 динара општинске административне таксе, у складу са
тарифом локалних административних такси, тарифни бр. 2. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист општине
Инђија'', бр. 30/17).
Такса на ово Решење наплаћена је у износу од 6150,00 динара на основу члана 2. Закона о републичким административним таксама
("Службени гласник РС" бр. 43/03...90/19) и износу од 9400,00 динара накнаде на основу тарифног броја 1. и 21. Одлуке о локалним
административним таксама ("Службени лист општине Инђија" бр. 30/17).

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. „АТОС НИКА“ д.о.о. из Инђије, ул. Југ Богдана 17,
2.Грађевинској инспекцији,
3.Одељењу и
4.Архиви

начелник
д.и.с. Тијана Дошен

