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ДОКУМЕНТИМА 
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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА 

 

● Правни основ: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - др. зaкoн) и Правилник о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 32/2019) 

● Плански основ: План генералне регулације насеља Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 19/2014) 

 
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

Простор обухваћен урбанистичким пројектом се налази ван 
грађевинског подручја насеља, непосредно уз северозападну границу 
грађевинског подручја насеља насеља Нови Бечеј, у потесу Велики рит. 

Урбанистичким пројектом је обухваћена к.п. бр. 16789, као 
катастарска парцела на којој се гради предметно постројење, и део к.п. бр. 
16791/1, преко које се предвиђа инфраструктурно повезивање постројења са 
јавном инфраструктурном мрежом. Обе катастарске парцеле се налазе на 
планираном грађевинском земљишту, у зони изворишта воде за пиће. Поред 
наведених парцела обухваћене су и површине јавне намене - делови  
катастарских парцела 24356 (некатегорисани пут) и 23734 (насип - 
водопривредно земљиште). 

Површина предметне катастарске парцеле бр. 16789 износи 
87931m2, а површина обухвата урбанистичког пројекта приближно 107742m². 

У складу са смерницама Плана генералне регулације насеља Нови 
Бечеј (наслов 15. „МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ”) изградња предметног постројења за 
пречишћавање бунарске воде вршиће се на основу урбанистичког пројекта за 
потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације. Следећи смернице 
Плана генералне регулације, а на захтев инвеститора ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, 
ЈП Урбанизам и путеви Нови Бечеј израдила је Урбанистички пројекат за 
изградњу постројења за пречишћавање бунарске воде (ППВ) у Новом Бечеју на 
к.п. бр. 16789 к.о. Нови Бечеј. 
 
ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Граница обухвата Урбанистичког пројекта одређена је са 5 тачака и 
приказана је у графичком прилогу „Регулационо решење, партерно и пејзажно 
уређење и саобраћај”. 
 
Опис границе обухвата урбанистичког пројекта: 
 

 Почетна тачка границе обухвата, тачка број 1, представља четворомеђу 
парцела број 16789, 24356, 1059 и 984. 

 
 Од тачке број 1 граница полази према североистоку, а затим мења 

правце, пратећи границу парцеле број 16789, и иде до тачке број 2 која 
представља северозападно теме ове парцеле. 

 
 Након тачке број 2 граница полази према западу, правцем северне међе  
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парцеле 16789, секући парцеле број 16791/1, 24356 и 23734, и иде све до 
пресека са западном међом парцеле 23734 у тачки број 3. 

 
 Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу југа, западном границом 

парцеле 23734, до пресека, у тачки број 4, са правцем повученим из 
најзападнијег темена парцеле 16789, под углом од 90º у односу на њу. 

 
 Након тачке број 4 граница се ломи под углом од 90º и иде према истоку, 

до тачке број 5 - најзападнијег темена парцеле 16789. 
 

 Од тачке број 5 граница се благо ломи и иде према југоистоку, пратећи 
границу предметне парцеле 16789, до тачке број 1 - почетне тачке описа. 

 
 
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У СКЛАДУ СА ВРСТОМ ОБЈЕКАТА 
 

Планом генералне регулације насеља Нови Бечеј, као планског основа за 
израду урбанистичког пројекта, нису дефинисана правила грађења за изградњу 
инфраструктурних комплекса, па се иста одређују овим урбанистичким пројектом у 
складу са захтевима локације и врстом постројења и објеката који се граде. 
 
I ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА 
 
 У оквиру постројења за пречишћавање бунарске воде дозвољена је 
изградња свих врста објеката који су у функцији предметног постројења. 
 Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу (у 
оквиру парцеле), а све у зависности од техничко-технолошког процеса рада и 
задовољавања прописаних услова заштите. 
 
II ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Предметна катастарска парцела бр. 16789 к.о. Нови Бечеј 
представља грађевинску парцелу са непосредним приступом јавној 
саобраћајној површини (некатегорисаном путу - к.п. бр. 24356), ширине око 
11,8m. У свом источном делу она има доста неправилан облик, а њене 
димензије, у зони изградње предметног комплекса, износе: најмања ширина 
225,4m; најмања дужина 337,48m. Предметна катастарска парцела има 
површину од 87931m2. 

Према Плану генералне регулације насеља Нови Бечеј предметна 
катастарска парцела, заједно са катастарским парцелама бр. 16791/1, 16791/2 
и 16790 припадају локацији 2 изворишта Нови Бечеј, и могу се спојити у једну 
грађевинску парцелу. 
 
 
III ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  
 
 Објекти морају бити удаљени од свих граница парцеле најмање 
5,0m. 

Изузетак представљају објекти инфраструктуре, који се могу градити 
и на самој регулационој линији (прикључни сетови, разводна постројења и сл.). 
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IV ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
 Максималан дозвољен индекс заузетости је 70%. 
  
V НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
 
 Спратност и висина објеката се не ограничава и зависи од техничких 
и технолошких захтева којима објекти треба да одговоре. 
 
VI НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА 
 
 Објекти у оквиру парцеле предметног комплекса могу да се граде 
као слободностојећи објекти или објекти у низу (удаљеност 0,0m, тј. ширина 
дилатације), уз поштовање услова противпожарне заштите. 
 
VII УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ 
  

Парцела се може ограђивати транспарентном или комбинованом 
оградом висине максимално 2,2m. 
 Код комбиноване ограде (комбинација зидане и транспарентне 
ограде), зидани део ограде не може бити виши од 0,9m. 
 Ограда, стубови ограде и капије морају бити изграђени на парцели 
која се ограђује. 
 У оквиру парцеле, дозвољено је преграђивање функционалних 
целина, уз услов да висина те ограде не сме бити виша од 2,2m и да је 
обезбеђена проточност саобраћаја на парцели. 
 
 Капије постављене на регулационој линији не смеју се отварати ван 
регулационе линије (према јавној површини). 
 
VIII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ 
ВОЗИЛА 
 
 Парцели се мора обезбедити приступни пут са тврдом подлогом до 
мреже јавних путева. 
 
 У оквиру грађевинске парцеле, саобраћајне површине могу да се 
граде под следећим условима: 

 минимална ширина саобраћјнице је 3,5m (за једносмерни саобраћај) и 
6,0m (за двосмерни саобраћај) са унутрашњим полупречником кривине 
најмање 5,0m, односно најмање 7,0m тамо где се обезбеђује проточност 
саобраћаја због противпожарних услова; 

 за паркирање возила за сопствене потребе, у оквиру грађевинске 
парцеле, мора се обезбедити паркинг простор за путничка возила 
најмањих димензија 2,5m х 5,0m. 

 
IX ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА 
 
 Планираном делатношћу на парцели не сме се нарушити животна 
средина. 
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 Изградња објеката може се дозволити уз услов да се не наруши 
граница суседне парцеле до које се гради објекат (ни испод, ни у нивоу ни 
изнад тла). 
 
 Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 
1,2m и то на делу објекта вишем од 2,5m. Ако је хоризонтална пројекција 
испада већа од 1,2m, онда се она поставља на грађевинску линију. 
 Зеленило мора да заузима минимално 30% од укупне површине 
парцеле на којој се гради. 
 Нивелацијом саобраћајних површина, одводњавање атмосферских 
вода мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради. 
 
 
3.2. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
 
3.2.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА: 

 
 Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом 

јачине 8° МЦС скале (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 год; 
Сеизмолошки завод Србије, 1987. године), 

 Придржавати се одредби Правилника о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2015), 

 Придржавати се одредби Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, 
бр. 111/2009 и 20/2015), 

 Придржавати се одредби Закона о санитарном надзору („Сл. гласник 
РС”, бр. 125/2004), 

 Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених 
вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне 
средине, 

 Придржавати се одредби Уредбе о организовању и функционисању ЦЗ 
(„Сл. гласник РС”, бр. 21/1992), 

 На изградњу објеката примењују се правила грађења Просторног плана 
општине Нови Бечеј која важе за зону становања у насељу Ново 
Милошево.  

 
3.2.2. НАМЕНА 
 

Предметна катастарска парцела (к.п. бр. 16789 к.о. Нови Бечеј) се 
налази у зони изворишта воде за пиће. Од објеката, на парцели постоје само 
два бунара насељског водоизворишта, док је преостали део парцеле потпуно 
неизграђен и на њему се планира изградња комуналног садржаја – постројења 
за пречишћавање бунарске воде (ППВ). 
 

Урбанистичким пројектом предвиђена је изградња више објеката у 
функцији предметног постројења: 
1. портирница, 
2. каскадни аератор, 
3. реактор за предозонизацију, 
4. објекат за смештај опреме за коагулацију, флокулацију и кондиционирање 

муља од коагулације и флокулације, 
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5. гасна станица за CO2, 
6. резервоар течног кисеоника, 
7. објекат главне озонизације, 
8. објекат филтрације, хлоринације и администрације, 
9. резервоат пречишћене воде и 
10. таложник воде од прања филтера. 
 
3.2.3. РЕГУЛАЦИЈА 
 

Предметна катастарска парцела број 16789 има непосредан приступ 
јавној саобраћајној површини, на својој југозападној граници (граница са 
катастарском парцелом бр. 24356, површина јавне намене, некатегорисани 
пут), која представља регулациону линију. 

У обухвату плана регулационе линије представљају још и границе 
катастарске парцеле насипа (к.п. бр. 23734), све границе катастарске парцеле 
некатегорисаног пута (к.п. бр. 24356) и јужна граница предметне катастарске 
парцеле – граница између предметне к.п. бр. 16789 и катастарске парцеле 
јавне зелене површине у грађевинском подручју насеља (к.п. бр. 984).  

 
У овом урбанистичком пројекту постојећа регулација се 

задржава. 
 

Грађевинска линија објекта најближег граници парцеле (објекат бр. 1 
- портирница) је увучена у односу границу парцеле 27,38m. 

Тиме је задовољен услов минималнног растојања зграде од границе 
парцеле одређен овим урбанистичким пројектом, које износи 5,0m. 
 
3.2.4. НИВЕЛАЦИЈА 
 

Нивелационо решење предметне парцеле условљено је постојећим 
нивелационим стањем терена, са једне стране, и планираним нивелационим  
решењем и начином одвођења атмосферских вода са парцеле. 

Због нижег терена са смањеном способношћу упијања 
атмосферских вода, на површини где је предвиђена изградња постројења, 
потребно је формирати издигнути плато у сврху заштите објеката од 
плављења. 

Предвиђено је да највиша кота платоа буде на коти 77,00. 
Нивелацијом платоа, који има издужен, претежно правоугаон облик,  

предвиђен је четворострани пад терена, према предвиђеним објектима 
атмосферске канализације. 

Преостали део парцеле задржава постојећу нивелацију, изузев у 
неким мањим ближим деловима палатоа, које је потребно незнатно насути због 
усмеравања воде према постојећим и планираним објектима атмосферске 
канализације. 

 
Падови зелених и саобраћајних површина платоа  крећу се од 1,5%, 

до 10,0%. Детаљан нивелациони план је приказан графичким прилогом број 4 - 
„Нивелационо решење”. Највиши делови платоа је предвиђено да се нађу на 
коти 77,00, а најнижи део на коти 74,65. 
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3.2.5. ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ И НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА 
 

Предметној катастарској парцели омогућен је приступ моторним 
возилима и пешке, преко постојећег некатегорисаног земљаног пута, који је 
потребно изградити као саобраћајницу са тврдим застором. Предвиђено је да 
предметна саобраћајница буде дводсмерна, ширине 3,5m, при чему ће  
проширени путни прикључкак предметног комплекса функционисати и као 
мимоилазница за возила. Најдужа траса пута ширине 3,5m од прикључног 
места постојећег главног бунарског постројења до мимоилазнице износи око 
200m, a од мимоилазнице до будуће двосмерне (тренутно једносмерне) 
саобраћајнице у Улици Марка Орешковића, преко које ће се остваривати веза 
са насељем, око 150m. 

Колски приступ комплексу оствариваће се преко два једносмерна  
саобраћајна прикључка парцеле на некатегорисани пут (к.п. бр. 24356). 

Урбанистичким пројектом је предвиђено да се колски саобраћајни 
прикључци користе као заједнички за колски и пешачки саобраћај, јер се не 
очекује значајнији обим саобраћаја на предметној парцели. 

По учесталости долазака на парцелу и одлазака са ње, на првом 
месту ће бити саобраћај везан за транспорт запослених путем превоза 
сопственим аутомобилима, затим саобраћај теретним возилима за одвожење 
талога насталог у поступку пречишћавања воде, и, на крају, саобраћај 
возилима за достављање кисеоника и CO2 и сервисирање постројења. 

У оквиру предметног комплекса, од саобраћајних објеката, 
предвиђене су колско-пешачке саобраћајнице,  саобраћајне манипулативне 
површине, пешачке саобраћајнице и паркинзи за аутомобиле. 
 
Колско-пешачкe саобраћајнице 
 

Колско-пешачке саобраћајнице су намењене одвијању колско-
пешачког саобраћаја на предметној парцели, приступу  паркинзима, 
саобраћајним манипулативним и пешачким површинама и инфраструктурним 
објектима, као и противпожарној заштити. 

Колско-пешачке саобраћајнице на предметној парцели чине једна 
главна и две споредне саобраћајнице.  

Главна колско-пешачка саобраћајница представља главни 
саобраћајни ток у комплексу који повезује све објекте и омогућује њихову 
противпожарну заштиту. Пружа се од улазног прикључног места на 
некатегорисани пут, затим дуж читавог комплекса, где се, на крају, полукружно 
окреће и, пружајући се у супротном смеру, долази до излазног прикључног 
места.  Димензионисана је за једносмерни колски саобраћај. Ширине је 3,5m. 
Унутрашњи полупречници кривина саобраћајнице износе 7,0m и више метара. 
 

Споредне колско-пешачке саобраћајнице заузимају попречни 
положај у односу на главну саобраћајницу комплекса. Омогућују приступ 
паркинг местима и додатну могућност маневрисања возила на парцели. 
Димензионисане су за двосмерни колски саобраћај. Ширине су 6,0m. 
Унутрашњи полупречници кривина саобраћајнице износе 7,0m. 

Својим карактеристикама колско-пешачке саобраћајнице испуњавају 
и услове који важе за противпожарни пут (најмања ширина коловоза за 
једносмерно кретање возила 3,5m, а за двосмерно 6m; унутрашњи полупречник 
кривине који остављају точкови возила 7m, а спољашњи полупречник кривине 
10,5m), па се исте могу користити и као приступни путеви за ватрогасна возила. 
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Колско-пешачке саобраћајне површине се могу градити од асфалта 
или бетона са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај (осовинско 
оптерећење од најмање 11,5t по осовини). 
 
Саобраћајне манипулативне површине 
 

Саобраћајне манипулативне површине су намењене непосредном 
приступу објектима (колско-пешачком) и манипулацији возилима у поступку 
обављања делатности (манипулација виљушкарима, приступ камионом за 
утовар талога насталог у поступку пречишћавања воде и др.). 

Саобраћајне манипулативне површине се могу градити од асфалта 
или бетона са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај (осовинско 
оптерећење од најмање 11,5t по осовини). 
 
Пешачке саобраћајне површине 
 

Предвиђено је да се пешачки саобраћај у оквиру комплекса одвија 
по површинама намењеним умиреном и врло ретком колском саобраћају. 

Саобраћана површина, искључиво намењена пешацима, 
представља само пешачки плато код портирнице. 

Пешачка саобраћајна површина може се градити од бетона, 
бетонских елемената (плоча) или неког другог прихватљивог материјала. 
 
Паркирање возила 
 
  За паркирање возила, у оквиру предметне катастарске парцеле, а 
према потребама предметног комплекса, предвиђена су два паркинга за 
аутомобиле са укупно 10 паркинг места димензија 2,5m х 5,0m, и 2 паркинг 
места за лица са инвалидитетом (димензије једног места су 5,0 х 5,0m, а другог 
3,7 х 5,0m). Паркинге градити од асфалта или бетона. 

Паркинг за теретна возила није предвиђен, јер се она не задржавају 
на парцели. Након довоза материја потребних у поступку пречишћавања воде, 
односно утовара талога насталог у поступку пречишћавања воде, теретна 
возила се одвозе са комплекса. 
 
3.2.6. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Не планира се ограђивање целе предметне катастарске парцеле бр. 
16789, већ само дела на којем се планира изградња постројења. Комплекс  ће 
бити ограђен транспарентном или комбинованом оградом. Код комбиноване 
ограде (комбинација зидане и транспарентне ограде), зидани део ограде не 
може бити виши од 0,9m. Висина ограде ће бити највише 2,2m. 
 Ограда, стубови ограде и капије ће бити изграђени на предметној 
катастарској парцели. 

Капија се не предвиђа на регулационој линији. 
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4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
4.1. ДУЖИНСКЕ ДИМНЕЗИЈЕ И ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ 
 

Предметна катастарска парцела бр. 16789 к.о. Нови Бечеј је 
постојећа катастарска парцела. У свом источном делу она има доста 
неправилан облик, па се њене димензије сагледавају у зони изградње 
предметног комплекса. Димензије предметне катастарске парцеле у зони 
комплекса износе: најмања ширина 225,4m; најмања дужина 337,48m. 

Предметна катастарска парцела има површину од 87931m2. 
Иако предметна катастарска парцела, у свом источном делу, има 

неправилан облик, ипак, због својих димензија она је повољна за смештај и 
организацију свих садржаја који су потребни за функционисање предметног 
комплекса, па иста задовољава услове да се може користити у планирану 
сврху. 
 
4.2. ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ 
 
Преглед показатеља – индекс заузетости: 

Индекс заузетости 
предвиђен Урбанистичким 

пројектом 

Највећи индекс заузетости 
на основу правила 

грађења 

Закључак о испуњености 
услова постављених 
правилима грађења  

1,7 % 70 %  задовољава 

 
4.3. СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
 
Преглед показатеља – спратност и висина објеката: 
Спратност и висина објекта 
предвиђена Урбанистичким 

пројектом 

Спратност и висина 
објеката на основу правила 

грађења 

Закључак о испуњености 
услова постављених 
правилима грађења  

Инжењерски објекти; 
спратност и висина 

објеката није исказана 
Нема ограничења сви објекти задовољавају  

 
4.4. БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 
 

За паркирање возила, у оквиру предметне грађевинске парцеле, 
предвиђена је следећа структура паркинга: 

Врста паркинга према типу 
возила 

Број 
паркинг 
места 

Расподела паркинг места према 
садржајима 

2 Паркинга за аутомобиле 12 

10 паркинг места за стандардне 
аутомобиле: 

1 паркинг место / 70m² корисног простора 
управног дела + 2 паркинг места за 

портирницу + 7 паркинг места  за остали 
део инжењерских објеката и лица у 

посети комплексу 
2 паркинг места за особе са 

инвалидитетом: најмање 1 паркинг место 
по паркингу 

 
 



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј                                                                                       Урбанистички пројекат 
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ (ППВ) У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

9 

4.5. ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Планиране зелене површине заузимају 93,7% укупне површине 
грађевинске парцеле, што је изнад најмање предвиђених 30%. 
 
 
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
 

Предвиђено је да све слободне површине у обухвату плана чине 
травнате површине. 
 
 
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

Земљиште јавне намене у близини предметне локације опремљено 
је водоводном инфраструктуром, с обзиром на то да се налази у зони 
постојећег водоизворишта, затим путном, електроенергетском и гасоводном 
инфраструктуром, инфраструктуром канализације атмосферских вода и 
инфраструктуром електронских комуникација. 
 Предметна катастарска парцела нема прикључака на постојећу 
јавну инфраструктуру. 

Од инфраструктурних објеката на њој постоје 2 бунара насељског 
водоизворишта.  

Опремање предметног комплекса свом потребном инфраструктуром 
вршити са јавне инфраструктурне мреже у улицама Рајка Ракочевића и Марка 
Орешковића, а преко парцеле некатегорисаног пута (к.п. бр. 24356), уз 
сагласност ималаца јавних овлашћења. 

Постојећа инфраструктура која је изграђена на к.п. бр. 23734 
(парцела одбрамбеног насипа) се задржава. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ  
 

Пре пројектовања и извођења радова утврдити тачан положај 
подземних инсталација. 

Приликом изградње предузети све неопходне мере и радње у циљу 
заштите постојеће инфраструктуре, објеката и зеленила. 

Након предметне изградње све објекте, саобраћајну и осталу 
инфраструктуру, као и зелене површине довести у првобитно стање. 

Евентуална оштећења изазвана предметним радовима морају се 
поправити на технички исправан начин о трошку инвеститора. 
 
6.1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И САОБРАЋАЈНО-

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђено прикључење унутрашњих 
саобраћајница предметног комплекса на некатегорисан пут на к.п. бр. 24356, 
преко два једносмерна путна прикључна места, ширине 3,5m. Пут је тренутно 
земљани и потребно га је изградити као саобраћајницу са тврдим застором. 
Путни прикључци и део трасе прикључних саобраћајница налазе се на к.п. бр. 
16791/1 (суседна парцела намењена водоизворишту) преко које предметна 
парцела посредно остварује везу са некатегорисаним путем, на месту 
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најповољнијем за формирање путног прикључка у односу на положај и 
орагнизацију предметног комплекса. 

Полупречници кривина саобраћајних прикључних места на пут 
износе најмање 12,0m. 

Зону између прикључних места изградити као проширени путни 
прикључак, са проширењем паралелно ивици некатегорисаног пута ширине 
3,5m, које може да се користи и као мимоилазница на приступном путу. 
 

Код изградње саобраћајног прикључка предметне катастарске 
парцеле на пут испоштовати следеће одреднице: 

 Путни прикључак се мора изградити са истим или квалитетнијим 
коловозним застором као и пут на који се прикључује. 

 Прикључење се мора извршити у складу са техничким нормама које 
одговарају овој врсти радова и објеката. 

 Ни један део путног прикључка не сме улазити у део јавне површине 
између ивице пута и регулационе линије у ширини уличног фронта 
суседних парцела. 

 Почетна тачка ивице путног прикључка мора бити удаљена најмање 5,0m 
oд најближе тачке кривине коловоза на раскрсници путева. 

 Одговарајуће решити прихватање и одвођење површинских вода. 
 Пре почетка радова на изградњи прикључка мора се утврдити тачан 

положај свих подземних инсталација у зони прикључка, а по завршетку 
радова геодетски снимити саобраћајни прикључак и ажурирати 
катастарску евиденцију. 

 
Код изградње подземних инсталација на местима укрштања са 

саобраћајницом и изградњу подземних инсталација паралелно са ивицом 
коловоза, испоштовати следеће одреднице: 

 на местима укрштања инсталација са саобраћајницом предвидети 
механичко подбушивање испод трупа пута; правац подбушивања мора 
бити под углом од 90° у односу на осовину пута (изузетно мањи, али не 
испод 60°); инсталације морају  бити постављене у заштитну цев чија 
крајња тачка мора бити минимално 1,50m удаљена од ивице пута; 
минимална дубина заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до 
горње коте заштитне цеви износи 1,35m. 

 инсталација које се воде паралелно са путем поставити на удаљености 
минимално 1,50m од ивице коловоза. 

 Инфраструктурни прикључци и разводи са предметног комплекса могу се 
остварити на јужној граници предметне к.п. бр. 16789 са парцелом 
некатегорисаног пута, гре је парцела пута најшира. 

 У изузетним случајевима, инфраструктура се може постављати дуж 
трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења. 
Изградњу инфраструктуре почети од осовине пута, а затим наставити 
према ивицама пута, паралелно са путем. 

 На местима укрштања инсталација са саобраћајницом, исте полагати у 
ископан ров пресецањем пута. Правац пресецања пута, мора бити под 
углом од 90° у односу на осовину пута (изузетно мањи, али не испод 60°). 
Инсталације морају  бити постављене у заштитну цев чија крајња тачка 
мора бити минимално 1,50m удаљена од ивице пута; минимална дубина 
заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне 
цеви износи 1,35m. 
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6.2. ВОДОВОД 
 

Код предметног комплекса вода ће се користити у санитарно-
хигијенске и противпожарне сврхе. 

Снабдевање водом за потребе комплекса биће из резервоара 
пречишћене воде. 
 
6.3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УСЛОВНО ЧИСТИХ ВОДА 
 
Aтмoсфeрскe вoдe 
 

Атмосферске воде са изграђених површина парцеле сакупити и 
зацевљеним системом довести до таложника и сепаратора уља, где ће бити 
пречишћене. 

Атмосферске воде са травнатих - упојних површина понираће у 
земљиште, а вишак воде ће бити одведен према одводним каналима, падом 
терена од 1,5%, на узвишеном платоу где се гради предметно постројење, 
односно постојећим падом околног терена предметне катастарске парцеле, на 
делу где нема нове изградње. 

У циљу заштите издигнутог платоа за изградњу комплекса од 
ерозије воде, на предметној парцели предвиђен је одводни канал 
атмосферских вода северно и источно од платоа, са прикључник краком 
постављеним јужно од платоа. 

 
Пречишћене атмосферске воде и атмосферске воде са травнатих - 

упојних површина ће, преко зацевљеног прикључног вода, односно преко новог 
отвореног канала атмосферских вода, бити усмерене у постојећи канал за 
прикупљање атмосферских вода Сигет, а преко њега у водопривредни канал 
изграђен на катастарској парцели број 24354. Канал Сигет је изграђен 1983. 
године, на иницијативу Општине Нови Бечеј, за прикупљање атмосферских 
вода са дела грађевинског подручја насеља Нови Бечеј и дела околног 
земљишта ван грађевинског подручја насеља. Овај канал на два места прелази 
преко предметне катастарске парцеле бр. 16789, на оријентационим  
стационажама km 0+226 – 0+279 и km 0+530 – 0+654. Прикључење објеката за 
одвођење атмосферских вода извршити на делу канала Сигет где он прелази 
преко парцеле предметног комплекса (оријентациона стационажа канала km 
0+530 – 0+654). 
 
Услoвнo чистe вoдe 
 

Услoвнo чистe вoдe oд прaњa филтeрa и мeмбрaнa, нaкoн трeтмaнa, 
зацевљеним системом одводе се, као и атмосферске воде, у постојећи канал 
Сигет, а преко њега у водопривредни канал изграђен на катастарској парцели 
број 24354. Прикључење цевовода за одвођење условно чистих вода извршити 
на делу канала Сигет где он прелази преко парцеле предметног комплекса 
(оријентациона стационажа канала km 0+530 – 0+654). 
 

Прикључке атмосферске канализације (зацевљене и новог 
одводног канала) и канализације условно чистих вода предметног 
комплекса на постојећи канал за прикупљање атмосферских вода Сигет, 
извршити у складу са прописима који регулишу предметну област 
изградње. 
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6.4. ОДВОЂЕЊЕ ФЕКАЛНИХ ВОДА 
 

У делу насеља, у којем се налази предметна локација, није 
изграђена мрежа фекалне канализације. 

До изградње насељске мреже фекалне канализације, одвођење 
фекалних вода решити водонепропусном септичком јамом, као прелазним 
решењем, чије пражњење ће вршити месно комунално предузеће, а садржај 
одвозити на прописно уређену депонију. 

 
Изградњу септичке јаме вршити према следећим условима : 

 лоцирати је на минимум 3,0m од свих објеката и међе према суседима, 
 изградити је у оквиру зелене површине иза објекта вишенаменске вагарске 

куће, тако да буде приступачна возилу аутоцистерни помоћу које ће бити 
пражњена према потреби у току године, 

 коморе градити од водонепропусног бетона. 
 
6.5. СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ 
 

Напајање електромреже предметног комплекса оствариваће се са 
далековода који напаја СТС „Водовод" (Извод „РТС-28“, први правац напајања 
и место везивања I) и од РТС-17 (извод „ПОЈ1ЕТ“, други правац напајања и 
место везивања II). 

За потребе напајања предметног комплекса предвиђена је изградња 
прикључних водова од првог и другог места везивања до разводног постројења 
(РП), кабловима типа ХНЕ49-А2, Зх(1х150mm2), чиме се обезбеђује могућност 
двостраног напајања ППВ. Предвиђено је да се кабловски водови граде у 
регулацији Улице Марка Орешковића и по парцели некатегорисаног пута (к.п. 
бр. (24356). Каблови се полажу у складу са Техничком препоруком број 3 ЈП 
ЕПС. 
 Простор за постављање РП је предвиђен на регулационој линији, тј. 
на југозападној граници предметне катастарске парцеле бр. 16789 са 
катастарском парцелом бр. 24356 (површина јавне намене, некатегорисани 
пут). У сврху постављања  грађевинског дела РП са спољним уземљењем 
обезбеђен је простор димензија 5х7m. Електромонтажни део РП се може 
сместити у типске монтажно-бетонске објекте за трафостанице типа ЕВ-11.А 
или ЕВ-21.А, а орман мерног места се поставља на уличну фасаду (на 
регулационој линији) грађевинског објекта. 

У РП се смешта опрема типа РМУ у саставу 
Вдсее+Вдсее+Мппв+Втс-ппв+(Втс-ппв), високе поузданости, оријентационих 
димензија 2400x2000x900 тт (Ш х В х Д). Стандардно се оваква опрема 
испоручује са индикаторима струје квара. Оваква опрема може бити и у 
варијанти са даљинским управљањем, када треба обезбедити и потребно 
напајање и телекомуникациону опрему за потребе управљања, укључујући и 
антенски стуб. Уколико се инвеститор експлицитно, у писаној форми, определи 
за мању поузданост, могуће је уградити и јефтинију опрему која је ваздухом 
изолована, али се тада мора предвидети већи грађевински објекат за РП 
(минимално ЕВ-41.А), због већих габарита опреме, која осим тога никако не 
може бити даљински управљана. 

На предметној катастарској парцели број 16789, у оквиру простора 
планираног за изградњу постројења, планирана је изградња сопствене 
трафостанице (ТС „ППВ” потребне снаге). Од РП до сопствене ТС предвиђена 
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је изградња кабловског вода као двоструки кабловки вод (по препоруци, због 
поузданости напајања). 

Сва опрема у ТС мора бити за напонски ниво 20 kV, а препорука је 
да се средњенапонска опрема изведе у истој техници као и опрема у РП из 
разлога поузданости, безбедности и одржавања. 

У оквиру комплекса предвиђен је и агрегат електричне струје у 
случају нестанка редовног напајања. 
 
 
 

Техничком препоруком број 3 ЈП ЕПС Дирекције за 
дистрибуцију дефинисани су услови за укрштање и паралено вођење 
кабловских водова (Техничка препорука број 3 [ТП 3] - V издање: 2012, 
Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и 
кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10 kV, 20 kV, 
35 kV  и 110 kV  на адреси http://epsdistribucija.rs/index.php/zakonska-
regulativa/interni-standardi). 
 
 

Извод из техничких препорука: 
 

 Укрштања са НН иСН кабловима 
 

 Међусобни размак НН и СН енергетских каблова при паралелном вођењу у 
истом кабловском рову одређује се на основу дозвољеног струјног 
оптерећења, примењене кабловске постељице и броја каблова, али не сме 
да буде мањи од 0,07 m. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не 
додирују, дуж целе трасе се између каблова поставља низ опека, које се 
монтирају насатице на међусобном размаку од 1m. 

 Полагање у исти ров више НН и/или СН каблова у више нивоа (на пример: 
на изласку из трансформаторске станице) мора посебно да се анализира 
(пројектује). 

 
 Укрштања са саобраћајницом 
 

У градским зонама за укрштање са саобраћајницом се користи 
кабловска канализација 

 
Кабловска канализација се користи на прелазима испод коловоза 
улица, путева, трамвајских колосека, железничких пруга, колских 
пролаза, за увођење каблова у ТС 10(20)/0,4 к\/ (ТП-1а), кроз дворишта 
зграда, када не могу да се постигну дозвољена одстојања кабла у односу 
на друге подземне инсталације итд. 
Кабловска канализација се израђује од пластичних цеви, али је 
дозвољена и примена префабрикованих бетонских елемената 
(кабловица). Изнад цеви постављају се упозоравајуће траке. 
Минимални унутрашњи пречник цеви мора да буде најмање 1,5 пута 
већи од спољашњег пречника кабла (трожилног, односно снопа три 
једножилна кабла). Унутрашњи зид цеви мора да буде гладак. Ако се 
цеви настављају, тада проширени ("женски") крај цеви мора да буде 
видљив, а кабл се обавезно провлачи са тог краја. 
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Сигурносне висине и сигурносне удаљености: 
А. Према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV 
("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и 18/92): 

 
За места приступачна возилима (око насељених подручја, изнад поља 
око којих се налазе пољски путеви, изнад ливада и ораница, изнад 
пољских путева и шумских путева), сигурносна висина и сигурносна 
удаљеност износе: 

 сигурносна висина 6,0 m; 
 сигурносна удаљеност 5,0 m. 

 
Б. Према Правилнику о техничким нормативима за изградњу 

нисконапонских надземних водова ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/92.): 
 
За улице у насељеним местима или градовима, сигурносна висина 
изнад тротоара износи 5,0 m, а изнад коловоза или колског улаза 
6,0m. 

 
Обратити пажњу на постојеће надземне електроенергетске објекте - 

мрежу и трафостанице. Обезбедити довољну удаљеност од темеља 
надземних електроенергетских објеката, да би се сачувала њихова статичка 
стабилност, и од уземљења трафостаница и стубова мреже, која се налазе 
прстенасто положена на растојању 1m од спољашњих ивица 
електроенергетских објеката на дубини од 0,5 до 1m. У близини трафостаница 
постоје енергетски каблови са резервама истих. У случају потребе измештања 
електродистрибутивних објеката инвеститор подноси захтев 
електродистрибуцији, која ће извршити измештање о трошку Инвеститора. 
 
6.6. СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ 
 

У непосредној близини предметне катастарске парцеле не постоји 
дистрибутивни гасовод. 

За потребе опремања комплекса поребно је изградити гасовод од 
најближе гасоводне мреже у Улици Рајка Ракочевића (варијанта приказана у 
УП-у) или у Улици Марка Орешковића, а онда преко катастарске парцеле бр. 
24356 (некатегорисани пут) до границе предметне катастарске парцеле. 

Гас би се користио за потребе грејања просторија, код којих је то 
потребно. 

Коначно место прикључења биће дефинисано датим техничким 
условима од стране дистрибутера ЈП „Комуналац". 
 

При извођењу гасног прикључка нарочито поштовати следеће 
одредбе прописа: 
• траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајно приступачна, 
• цевовод мора бити безбедан од оштећења, 
• цевовод се полаже на дубину укопавања од 0,6 до 1,0m; изузетно дубина 

укопавања може бити мин. 0,5m, а макс. 2,0m у зависности од могућности на 
терену, 

• најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2m, 
• положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски, 
• почетак прикључка трајно се означава натписном плочицом, 
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• цевовод се кроз шупљине или делове зграде (терасе, степениште) полаже у 
заштитну цев, 

• при увођењу гасовода у зграду, просторија у коју се уводи мора бити сува и 
приступачна, а цевовод мора бити приступачан и заштићен од механичких 
оштећења, 

• гасни прикључак се не полаже у складишта запаљивих и експлозивних 
материја, 

• полиетиленске цеви гасног прикључка полажу се у земљу испод зграде под 
условом да се прелаз са ПЕ на челичну цев изведе у металној капсули; 
прелаз се изводи по правилу подземно уз зграду, 

• надземни делови прикључка од ПЕ цеви штите се од деловања сунца 
заштитном челичном цеви, 

• укопани и надземни делови прикључка од челичних цеви морају се заштитити 
од корозије омотачима, премазима, катодно, галванизацијом и др., 

• гасни прикључак завршава на приступачном месту главним запорним цевним 
затварачем који може да се угради непосредно по уласку у зграду или ван ње 
у прикључном ормарићу, 

• код гасног прикључка радног притиска изнад 1,0бар-а и код прикључка већег 
од ДН80 уграђује се испред зграде један запорни цевни затварач, 

• положај главног запорног цевног затварача се означава, 
• ако се помоћу једног гасног прикључка снабдева више објеката, у близини 

главног цевног затварача поставља се натписна плоча са ознакама зграда 
које се снабдевају и означавају се њихови цевни затварачи, 

• при првом пуштању гаса у гасни прикључак потребно је обезбедити потпуно 
одвођење мешавине гаса и ваздуха у атмосферу. 

 
У свему осталом при пројектовању, изградњи, испитивању и пуштању у рад 
гасног прикључка придржавати се прописа који регулишу предметну област. 
 
6.7. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

КОМУНИКАЦИЈА 
 

Најближа мрежа инфраструктуре електронских комуникација 
изграђена је у Улици Марка Орешковића. 

Урбанистичким пројектом је предвиђено прикључење предметног 
комплекса на ову врсту инфраструктурем у наведеној улици, а преко 
катастарске парцеле бр. 24356 (некатегорисани пут). 

Приликом израде техничке документације за полагање 
телекомуникационих каблова на предметној парцели треба предвидети 
постављање ПВЦ цеви Ф110 на местима укрштања траса са коловозом као и 
испод бетонских и асфалтних површина, како би се избегла накнадна 
раскопавања. 

Услови за пројектовање и прикључење на електронску 
комуникациону мрежу: 
• Препорука је да се обезбеди приступна канализација од приступне тачке 

парцеле до унутрашњости објекта имплементацијом ПВЦ цеви најмањег 
пречника Фи 50mm са полупречником савијања од најмање 400mm; такође, 
препоручује се изградња ТК окна димензија (1000x1000x1000)mm на промени 
правца полагања цеви. 

• Препоручује се да се, пројектном документацијом, предвиди мрежа 
инсталационих канала и инсталационих цеви довољних промера, до свих 
пословних јединица, као и сва активна и пасивна опрема која омогућава 
пријем и коришћење: 
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• услуга информационих и комуникационих технологија, 
• услуга (радио) дифузне и комуникационих технологија и 
• опционо, услуга управљања, надзора и комуникације 

уређајима/системима у згради, 
а према Упутству о реализацији техничких и других захтева при изградњи 
електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним 
и пословним објектима Републичке агенције за електронске комуникације 
Рател - јан. 2013. 

 
 
7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Инжењерско-геолошки услови прибављају се, по потреби, 
одговарајућим геомеханичким испитивањима. 
 
 
8. САНИТАРНИ УСЛОВИ 
 

Објекат у којем се обавља делатност јавног снабдевања 
становништва водом за пиће подлеже санитарном надзору на основу члана 8. 
тачка 3. Закона о санитарном надзору. Сходно члану 9. наведеног Закона, пре 
почетка обављања делатности, у објекту морају бити обезбеђени прописани 
општи и посебни санитарни услови. 

Општи санитарни услови који морају да се обезбеде за сваки објекат 
под санитарним надзором прописани су Правилником о општим санитарним 
условима који морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору 
("Службени гласник РС", број 47 /06). 

Посебни санитарни услови за објекте у којима се обавља делатност 
јавног снабдевања становништва водом за пиће прописани су Правилником о 
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања ("Сл.гласник РС" бр.92/08), Правилником о хигијенској 
исправности воде за пиће( "Сл.лист СРЈ", бр. 42/98, 44/99 и „Сл.гласник РС", 
бр. 28/2019). 

Област јавног снабдевања становништва водом за пиће регулисана 
је и следећим прописима: Законом о водама ("Службени гласник РС", број 
30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Законом о заштити становништва од 
заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), Законом о безбедности хране 
("Сл. гласник РС", бр. 41/09 и 17/2019), Законом о хемикалијама ("Сл. гласник 
РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Законом о биоцидним производима 
("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Правилником о дезинфекцији и 
прегледу воде за пиће ("Сл. гласник СРС", бр. 60/81), Правилником о начину 
транспорта опасног терета кроз заштићене зоне („Сл. гласник РС", бр. 75/2015), 
Законом о предметима опште употребе("Сл. гласник РС", бр. 25/2019). 

У складу са чланом 17. Закона о санитарном надзору ( "Службени 
гласник РС", број 125/2004), у поступцима изградње, односно реконструкције 
објеката за јавно снабдевање становништва водом за пиће прописана је 
обавеза претходног прибављања санитарне сагласности на идејни пројекат, а 
затим и прибављање санитарне сагласности за коришћење објекта, пре 
почетка обављања делатности у објекту. 
 2014. године „Хидрозавод ДТД” Акционарско друштво за студије, 
истраживања, пројектовање и инжењеринг израдио је Елаборат о зонама 
санитарне заштите изворишта водовода Нови Бечеј. Овим елаборатом су 
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сагледане и дефинисане зоне санитарне заштите и то зона непосредне 
санитарне заштите (зона I), ужа зона санитарне заштите (зона II), шира зона 
заштите (зона III), и дат је предлог мера санитарне заштите и успостављања 
система контроле. 
 
Радови на спровођењу мера заштите 
 

С обзиром на то да се у обухвату урбанистичког пројекта налазе 
зоне непосредне заштите три постојећа бунара (зона I) и да се цео обухват 
урбанистичког пројекта налази у ужој зони заштите (зона II), то се, радови на 
спровођењу зона санитарне заштите, који су предмет Елабората, у овом 
урбанистичком пројекту наводе само за ове две зоне, а не и за зону III. 

Посебне мере заштите треба спровести поред саобраћајница у 
случају акцидентних ситуација на самом путу или поред пута у ужој зони 
заштите изворишта. Отпадне воде је неопходно одводити у одговарајући 
реципијент изван зоне уже санитарне заштите. 
 

 Одржавање зоне II 
 

У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, 
користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава 
здравствену исправност воде на изворишту, и то: 

- изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или 
вршења друге делатности из члана 

 
У зoни II нe мoгу сe грaдити или упoтрeбљaвaти oбjeкти и 

пoстрojeњa, кoристити зeмљиштe или вршити другe дeлaтнoсти, aкo тo 
угрoжaвa здрaвствeну испрaвнoст вoдe нa извoришту, и тo: 

- изгрaдњa или упoтрeбa oбjeкaтa и пoстрojeњa, кoришћeњe зeмљиштa или 
вршeњe другe дeлaтнoсти као у зони III: 

- трajнo пoдзeмнo и нaдзeмнo склaдиштeњe oпaсних мaтeриja и 
мaтeриja кoje сe нe смejу дирeктнo или индирeктнo унoсити у вoдe;  

- прoизвoдњa, прeвoз и мaнипулисaњe oпaсним мaтeриjaмa и 
мaтeриjaмa кoje сe нe смejу дирeктнo или индирeктнo унoсити у вoдe; 

- кoмeрциjaлнo склaдиштeњe нaфтe и нaфтних дeривaтa; 
- испуштaњe oтпaднe вoдe и вoдe кoja je служилa зa рaсхлaђивaњe 

индустриjских пoстрojeњa; 
- изгрaдњa сaoбрaћajницa бeз кaнaлa зa oдвoд aтмoсфeрских вoдa;  
- eксплoaтaциja нaфтe, гaсa, рaдиoaктивних мaтeриja, угљa и 

минeрaлних сирoвинa; 
- нeкoнтрoлисaнo дeпoнoвaњe кoмунaлнoг oтпaдa, хaвaрисaних 

вoзилa, стaрих гумa и других мaтeриja и мaтeриjaлa из кojих сe мoгу 
oслoбoдити зaгaђуjућe мaтeриje испирaњeм или цурeњeм;  

- нeкoнтрoлисaнo крчeњe шумa;  
- изгрaдњa и кoришћeњe вaздушнe лукe; 
- пoвршински и пoдпoвршински рaдoви, минирaњe тлa, прoдoр у слoj 

кojи зaстирe пoдзeмну вoду и oдстрaњивaњe слoja кojи зaстирe 
вoдoнoсни слoj, oсим aкo ти рaдoви нису у функциjи вoдoснaбдeвaњa; 

- oдржaвaњe aутo и мoтo тркa; 
- стaмбeнa изгрaдњa; 
- упoтрeбa хeмиjскoг ђубривa, тeчнoг и чврстoг стajњaкa; 
- упoтрeбa пeстицидa, хeрбицидa и инсeктицидa; 
- узгajaњe, крeтaњe и испaшa стoкe; 
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- кaмпoвaњe, вaшaри и другa oкупљaњa људи; 
- изгрaдњa и кoришћeњe спoртских oбjeкaтa; 
- изгрaдњa и кoришћeњe угoститeљских и других oбjeкaтa зa смeштaj 

гoстиjу; 
- прoдубљивaњe кoритa и вaђeњe шљункa и пeскa; 
- фoрмирaњe нoвих грoбaљa и прoширeњe кaпaцитeтa пoстojeћих. 

 Одржавање зоне I

У зoни I нe мoгу сe грaдити или упoтрeбљaвaти oбjeкти и 
пoстрojeњa, кoристити зeмљиштe или вршити другe дeлaтнoсти, aкo тo 
угрoжaвa здрaвствeну испрaвнoст вoдe нa извoришту, и тo: 

- изгрaдњa или упoтрeбa oбjeкaтa и пoстрojeњa, кoришћeњe зeмљиштa или 
вршeњe другe дeлaтнoсти из члaнa 28. oвoг прaвилникa; 

- пoстaвљaњe урeђaja, склaдиштeњe oпрeмe и oбaвљaњe дeлaтнoсти кojи 
нису у функциjи вoдoснaбдeвaњa; 

- крeтaњe вoзилa кoja су у функциjи вoдoснaбдeвaњa вaн зa тo 
припрeмљeних сaoбрaћajницa, прилaз вoзилимa нa мoтoрни пoгoн кoja 
нису у функциjи вoдoснaбдeвaњa, кoришћeњe плoвилa нa мoтoрни пoгoн, 
oдржaвaњe спoртoвa нa вoди и купaњe људи и живoтињa; 

- нaпajaњe стoкe; 
- узгajaњe рибe рaди кoмeрциjaлнoг излoвљaвaњa. 

Зоне санитарне заштите приказане су на приложеном цртежу: „Хидрогеолошка 
карта са зонама санитарне заштите изворишта водовода Нови Бечеј”. 
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9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ТЕХНИЧКЕ, 

ХИГИЈЕНСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, 
БЕЗБЕДНОСНИ И ДРУГИ УСЛОВИ 

 
У току градње и коришћења објеката не сме се дозволити 

угрожавање животне средине. Извођење радова не сме трајно деградирати 
ваздух, воду и земљиште. 
 

Заштита ваздуха 
 

Потенцијални извори загађивања ваздуха на предметној локацији 
биће активности у поступку обављања основне делатности (поступање са 
талогом од прања филтера и третман пре одвожења на депонију), прашина и 
издувни гасови настали као последица саобраћања  моторних возила.  

Лоцирањем предметног постројења на удаљености од око 270m од 
површина које посебно треба заштити од загађења (пољопривредно земљиште 
и водопривредни канали), те планирањем појаса јавног (заштитног) зеленила 
према зони становања у грађевинском подручју насеља, утицај негативних 
чинилаца на ваздух ће се значајно смањити. 
 

Заштита земљишта и подземних вода 
 
Заштита земљишта и подземних вода решаваће се одговарајућим 

одвођењем фекалних вода и третманом запрљаних атмосферских вода и воде 
од прања филтера, пре њиховог одвођења са предметне парцеле, и то: 
 одвођењем фекалних вода у водонепропусну септичку јаму и, по потреби,  

њиховим одвжењем на предвиђену депонију, након пражњења јама 
цистерном, 

 пречишћавањем зауљених вода са саобраћајних површина на сепаратору 
уља и таложнику, пре упуштања у уличну мрежу атмосферске канализације, 

 пречишћавањем воде у поступку прања филтера у таложнику, пре коначне 
евакуације. 

 
У погледу заштите земљишта и подземних вода од загађења, 

предвиђено је и одговарајуће одлагање чврстог отпада, пре даљег поступање 
са њим, као и третман и одговарајуће поступање са дехидрираним муљем и 
талогом од прања филтера, пре одвожења на депонију. 
 

Чврст отпад 
 

Комунални отпад ће се јавити у мањим количинама као последица 
боравка релативно малог броја људи на локацији, и одлагаће се у контејнере, 
који су лоциран тако да буду доступни комуналној служби која ће вршити 
његово повремено пражњење. 

Поступање са отпадом мора бити у складу са прописима који уређују 
област заштите животне средине. 

 
Дeхидрирaни муљ нaкoн кoaгулaциje, флoтaциje и тaлoжeњa 

oдвoзићe сe нa дeпoниjу у склaду сa клaсификaциjoм зa ту врсту oтпaдa. 

Taлoг из тaлoжникa вoдe oд прaњa пeшчaних филтeрa, ГAУ филтeрa 
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и мeмбрaнa oдвoзићe сe нa дeпoниjу чврстoг oтпaдa. 

Бука и вибрације 
 
Извoр букe у току рада биће, на првом месту, урeђajи и срeдства зa 

рaд у процесу пречишћавања воде, док ће сaoбрaћajна срeдства то бити у 
мањој мери, с обзиром на малу учесталост планираног саобраћаја. 
 На локацији се морају применити све мере заштите од буке и 
вибрација, како од оних насталих у производном процесу, тако и од оних 
насталих у саобраћају. 

Урбанистичка мера заштите јесте садња дрвећа, у оквиру 
предметне парцеле, али и у улицама радне зоне, у оквиру озелењавања 
површина јавне намене. 
 

Остали услови 
  

Објекти морају бити изграђени  у складу са прописима који регулишу 
конкретну област изградње. При пројектовању и извођењу радова на објектима, 
код избора материјала, имати у виду специфичност функционалне намене 
објеката (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно 
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. 
  
Одбрана земље 
 

У складу са тачком 3. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката 
и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану („Службени 
гласник РС", бр. 85/15), за израду Урбанистичког пројекта за урбанистичко - 
архитектонску разраду локације постројења за пречишћавање бунарске воде 
(ППВ) у Новом Бечеју, на катастарској парцели број 16789 к.о. Нови Бечеј, 
потес Велики рит, нема посебних услова и захтева за прилагођавање 
потребама одбране земље. 
 
Заштита од пожара и експлозије 
 
Приликом пројектовања и изградње објеката, који се гради према закону који 
уређује област планирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви 
заштите од пожара тако да се у случају пожара: 
1) очува носивост конструкције током одређеног времена; 
2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта; 
3) спречи ширење ватре на суседне објекте; 
4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање. 
 
Сматра се да су основни захтеви заштите од пожара испуњени уколико су 
спроведени захтеви заштите од пожара: 
1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је 
уређена област заштите од пожара и експлозија; 
2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите од 
пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним 
системима и уређајима. 
 
Приликом изградње комплекса за пречишћавање бунарске воде у Новом 
Бечеју, на к.п.бр.21056/21 к.о. Нови Бечеј, потребно је испунити следеће 
услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија: 
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- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. 
гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18), 

- Објекти морају бити изведени у скпаду са Законом о запаљивим и горивим 
течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15), 

- Објектима морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила у 
складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95), 

- Предвидети хидрантску мрежу сходно Правилнику о тех. нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени гласник РС", 
број 3/2018), 

- Објекти морају бити реализовани у скпаду са Правилником о тех. 
нормативима за ел. инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 
54/88 и 28/95) и Правилником о тех. нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр.11/96), 

- Електроенергетска постројења и водове реализовати у складу са 
Правилником о тех. нормативима за заштиту ел.енергетских постројења и 
уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ",бр. 74/90), Правилником о тех. 
нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућим 
трафостаницама ("Сл. лист СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и 
допунама техничких норматива за заштиту нисконапонске мреже и 
припадајућих трафо станица ("Сл. лист СФРЈ", бр. 37/95), 

- обезбедити сигурну евакуацију из објеката конструкцијом одговарајуће 
отпорности на пожар (SRPS U.J1.050), постављањем врата са одговарајућим 
смером и начином отварања, са одговарујућом дужином путева евакуације, 

- предвидети поделу објеката на пожарне сегменте и секторе (технички блок, 
клима коморе, трафостаница, дизел електрични агрегат, канале за 
хоризонтално и вертикално вођење инсталација, електро собе, просторија за 
хидро станицу, просторија за спринкпер станицу итд), 

- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити 
извештаји и атестна документација од домаћих акредитованих лабораторија и 
овлашћених институција за издавање атеста, уз поштовање процедуре 
признавања иностраних исправа о усаглашености у складу са Законом о 
техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник 
РС“ бр. 36/09), 

- електрични развод и електричну опрему изабрати и поставити тако да не 
шире пожар и пламен, не развијају дим и отровне гасове у складу са 
одговарајућом класом објекта у погледу могућности евакуације у случају 
хитности. 

 
Уколико испуњеност захтева заштите од пожара није могуће 

доказати на начин прописан домаћом регулативом, Министарство може 
прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према 
страним прописима и стандардима, као и према признатим методама 
прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени. 
 

Испуњеност основних захтева заштите од пожара према признатим 
методама прорачуна и моделима доказује се функционалном пробом система 
у реалним условима приликом утврђивања подобности за употребу у погледу 
спроведености мера заштите од пожара из члана 36. Закона о заштити од 
пожара. 
 

Одступање од основног захтева заштите од пожара могуће је ако је 
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тај захтев ближе уређен посебним прописом. 
 

Грађевински објекти у којима се производе, прерађују и држе 
запаљиве, експлозивне и сличне материје могу се градити само на таквим 
местима и на такав начин да се тиме не ствара опасност од пожара и 
експлозије за друге објекте. 
 

Потребно је придржавати се и других прописа који карактеришу 
изградњу предметних објеката предвиђених у Техничкој документацији. 
 
 
10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА 
 

У обухвату урбанистичког пројекта нема евидентираних споменика 
културе, нити добара под претходном заштитом. 

Иако у обухвату урбанистичког пројекта нема ни археолошких 
налазишта, ипак, у непосредној близини, уз северну и југозападну границу 
обухвата налазе се два археолошка локалитета под претходном заштитом: 
 

 Рано средњoвековно насеље (северно од обухвата УП). 
 Насеље из периода неолита (старчевачка култура) и аварска некропола 

(југозападно од обухвата УП). 
 

Уколико се у току извођења грађевинских и других радова у зони насеља 
Нови Бечеј наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, 
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе 
обавести Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, и да предузме мере 
да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у 
коме су откривени. 

Обавезује се инвеститор да у складу са Законом о културним добрима, 
пре почетка радова обавести Завод ради благовременог упућивања стручних 
сарадника Завода за вршење конзерваторско-археолошког надзора при 
извођењу земљаних радова. 
 
 
11. ОПИС ПРОЦЕСА РАДА И ОПИСИ ОБЈЕКАТА 
 

Постројење за пречишћавање бунарске воде у Новом Бечеју 
предвиђено је за прераду воде до квалитета прописаног важећим прописима о 
хигијенској исправности воде за пиће.  

Пoтрeбнe кoличинe вoдe за насеље Нови Бечеј одређене су нa 
oснoву   Стрaтeгиje вoдoснaбдeвaњa и зaштитe вoдa у AП ВOJВOДИНИ, 
урaђeнoj oд стрaнe Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду прирoднo-мaтeмaтичкoг 
фaкултeтa дeпaртмaн зa хeмиjу, чиjи je нaручилaц Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa 
нaуку и тeхнoлoшки рaзвoj и Зaкoнoм o зaштити oд пoжaрa. 

С oбзирoм дa je у нaсeљу присутaн трeнд oпaдaњa брoja стaнoвникa 
зa мeрoдaвни брoj стaнoвникa сe усвaja сaдaшњи брoj oд 13.130 ст. Укoликo сe 
прeтпoстaви дa ћe сe у нaрeднoм пeриoду, aктивнoстимa нa идeнтификaциjи 
нeрeгистрoвaних пoтрoшaчa и aктивнoстимa нa сaнирaњу и зaмeни дoтрajaлих 
цeвoвoдa и aрмaтурa нa вoдoвoднoj мрeжи губици смaњити, а имajући у виду дa 
ћe сe увoђeњeм eкoнoмскe цeнe вoдe знaтнo измeнити пoнaшaњe пoтрoшaчa, 
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рeaлнo je oчeкивaти дa ћe сe нaвeдeнe мeрe oдрaзити нa пoтрoшњу вoдe. 
Због тога је усвојена мeрoдaвнa спeцифичнa пoтрoшњa воде oд 140 

l/ст*дaн, сa урaчунaтoм пoтрeбнoм кoличинoм вoдe зa гaшeњe пoжaрa.  
Прojeктoм je прeдвиђeн рeзeрвoaр зaпрeминe V=1000m3 зa 

пoкривaњe мaксимaлнe чaсoвнe пoтрoшњe. 
Пoстрojeњe зa прeчишћaвaњe бунaрскe вoдe je прojeктoвaнo зa нeтo 

излaзни кaпaцитeт oд 45 l/s нa oснoву aнaлизa сирoвe бунaрскe вoдe сa 
извoриштa и рeзултaтимa дoбиjeним нa пилoт пoстрojeњу. 

Oснoвни прoблeми сa aспeктa квaлитeтa сирoвe бунaрскe вoдe, сa 
oдгoвaрajућим дирeктним или индирeктним рeпeркусиjaмa пo хигиjeнску 
испрaвнoст вoдe, je пoвeћaн сaдржaj прирoдних oргaнских мaтeриja, aрсeнa, 
нaтриjумa и бoрa. 
 

Прeдвиђeнa је прeрaдa бунaрскe вoдe нa пoстрojeњу зa 
прeчишћaвaњe вoдe дo квaлитeтa вoдe зa пићe у склaду сa вaжeћим 
прaвилникoм o хигиjeнскoj испрaвнoсти вoдe зa пићe ("Сл. лист СРJ", бр. 42/98 
и 44/99). 

У oквиру тeхнoлoгиje oбухвaћeни су сви пoтрeбни oбjeкти зa прeрaду 
вoдe зa прeдвиђeни тeхнoлoшки прoцeс, кao и спречавање eвeнтуaлнe eмисиje 
зaгaђуjућих мaтeриja (oтпaднa вoдa oд дeхидрaтaциje муљa, испирaњa 
филтeрa, мeмбрaнa...). 
 

Сирoва бунaрска вoда се доводи нa пoстрojeњe зa прeчишћaвaњe 
бунaрскe вoдe прeкo шaхтa нa пoстojeћeм вoду зa нaсeљe (двa цeвoвoдa DN 
300mm), који ће бити пресечен у близини јужног саобраћајног прикључног 
места, нешто северније од њега. Нa пoстojeћeм извoришту постоји пeт (5) 
aктивних бунaрa, чиje пумпe су фрeквeнтнo рeгулисaнe пo зaдaтoм притиску. Зa 
пoтрeбe пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe вoдe (ППВ) пoтрeбнo je зaмeнити 
пoстojeћe пумпe сa мaњoм висинoм дизaњa (притискa) a сa истим прoтoкoм. 
Нoвe пумпe трeбa дa сe путeм фрeквeнтнe рeгулaциje вoдe пo зaдaтoм прoтoку, 
јер ће се нa тaj нaчин смaњити пoтрoшњa струje. Зa рeгулaциjу дoтoкa вoдe нa 
ППВ прeдвиђeн je сигнaлни кaбeл oд пoстojeћих бунaрских oрмaнa дo мeрaчa 
прoтoкa нa улaзу у ППВ. 
 
 
Пoступaк прeрaдe сaдржи слeдeћe цeлинe: 
  

1. aeрaциja/дeгaзaциja/рeзeрвoaр сирoвe вoдe 
2. прeдoзoнизaциja 
3. кoaгулaциja/флoкулaциja/тaлoжeњe 
4. филтрaциja нa двoмeдиjумским пeшчaним филтримa  
5. oзoнизaциja/дeструкциja oзoнa 
6. aдсoрпциja нa ГAУ филтeримa 
7. рeвeрзнa oсмoзa 
8. дeзинфeкциja 
9. трeтмaн тeхнoлoшких oтпaдних вoдa oд прaњa филтeрa 

Пречишћена вода се са постројења одводи према насељском водоводу прeкo 
шaхтa нa пoстojeћeм вoду зa нaсeљe (двa цeвoвoдa DN 300mm), који ће бити 
пресечен у близини јужног саобраћајног прикључног места, нешто јужније од 
њега 
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OПИС ПOJEДИНAЧНИХ ФAЗA ПРOЦEСA  
 
Aeрaциja/Дeгaзaциja 
 

Aeрaциjoм/дeгaзaциjoм, кao првoм фaзoм тeхнoлoшкoг прoцeсa 
припрeмe вoдe, уклaњajу сe нeпoжeљни рaствoрeни гaсoви из вoдe, oбeзбeђуje 
сe рaствoрeни кисeoник у вoди нeoпхoдaн зa oксидaциjу гвoжђa и мaнгaнa и 
кaсниje зa рaст и aктивнoст aeрoбних микрooргaнизaмa нa филтримa. Вoдa сe 
дoвoди у кoнтaкт сa вaздухoм и дoлaзи дo стрипингa гaсoвa струjoм вaздухa и 
рaствaрaњa кисeoникa у вoди. У пoдзeмним вoдaмa гвoжђe je углaвнoм 
присутнo у oблику двoвaлeнтних сoли бикaрбoнaтa и сулфaтa.Toкoм прoцeсa 
aeрaциje врши сe oксидaциja двoвaлeнтнoг гвoжђa у трoвaлeнтнo, при чeму 
дoлaзи дo фoрмирaњa тaлoгa кojи сe кaсниje издвaja из вoдe.  

Зa бунaрску вoду дaтoг квaлитeтa прeдлaжe сe кaскaдни тип 
aeрaтoрa уз oбeзбeђeну прирoдну вeнтилaциjу и кoнтaктним рeзeрвoaрoм 
испoд aeрaтoрa.  
 
Oксидaциja (прeдoзoнизaциja) 
 

Нaкoн aeрaциje/дeгaзaциje у вoду сe дoдaje вeoмa jaк хeмиjски 
oксидaнс, oзoн, кojим сe пoстижe oксидaциja aрсeнa, дeлимичнo уклaњaњe 
прирoдних oргaнских мaтeриja и мeњaњe кaрaктeристикa прeoстaлих прирoдних 
oргaнских мaтeриja, чимe сe ствaрajу услoви зa кaсниje eфикaснo уклaњaњe 
aрсeнa. 
  
Кoaгулaциja/флoкулaциja 
 

У кoликo je у вoди извoриштa пoвeћaн сaдржaj aрсeнa (прeкo 50 µg/l) 
и прирoдних oргaнских мaтeриja (ПOM), прeдвиђeнo je дa сe нajвeћи дeo aрсeнa 
и дeo ПOM уклoни дoдaткoм FeCl3, и тo: кoпрeципитaциjoм, aдсoрпциjoм нa 
флoкулaмa фeрихидрoксидa и сeпaрaциjoм флoкулa двoмeдиjумскoм 
филтрaциjoм.  

У случajу знaчajнo пoвeћaнoг сaдржaja ПOM, услeд кoришћeњa 
вeћих дoзa FeCl3 и нaстajaњa вeћe кoличинe флoкулa, сeпaрaциja нajвeћeг дeлa 
флoкулa сe oбaвљa у тaлoжнику, a прeoстaлe флoкулe сe уклaњajу 
двoмeдиjумскoм филтрaциjoм. Зa кoaгулaциjу/флoкулaциjу билe би пoстaвљeнe 
двe пaрaлeлнe линиje сa тaлoжникoм зa издвajaњe флoкулa. Дeo нaстaлoг 
муљa би сe рeциркулисao у прoцeс кoaгулaциje a oстaтaк би биo стaбилисaн 
дoдaткoм крeчa, угушћeн и oдлaгaн нa дeпoниjу. 

Нaкoн прoцeсa кoaгулaциje и флoкулaциje вoдa сe прeпумпaвa нa 
пeшчaнe филтeрe. 
 
Filtracija 
 

Уклaњaњe прeципитaтa нaстaлих oксидaциoм гвoжђa, кao и 
прeципитaтa у случajу дoдaткa фeрихлoридa, сe oбaвљa филтрaциjoм, у 
филтру сa зрнaстoм испунoм. У случajу уклaњaњa сaмo oксидa гвoжђa кoристи 
сe jeднoмeдиjумски филтaр-пeшчaни филтaр. У случajу дa сe уклaњajу 
прeципитaти нaстaли и дoдaткoм FeCl3, с oбзирoм дa сe у тoм случajу у вoди 
нaлaзи знaчajнo вeћa кoнцeнтрaциja суспeндoвaних чeстицa, кoристи сe 
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двoмeдиjумски филтaр - пeшчaнo-aнтрaцитни филтaр. Aнтрaцит сe у филтру 
нaлaзи у гoрњeм слojу, збoг свoje мaњe густинe, дoк je пeсaк кao спeцифичнo 
тeжи у дoњeм слojу. Двoмeдиjумски филтaр сe кaрaктeришe знaтнo вeћим 
кaпaцитeтoм у oднoсу нa филтaр сaмo сa пeскoм, a eфикaснoст филтрaциje je 
истa кao сa чистo пeшчaним филтрoм, jeр сe вeћe суспeндoвaнe чeстицe, кoje 
би брзo зaпушилe слoj пeскa, зaдржaвajу у гoрњeм слojу aнтрaцитa.  
Пoдeшaвaњeм oдгoвaрajућe брзинe филтрaциje ствaрajу сe услoви и зa 
биoлoшкo уклaњaњe aмoниjaкa aутoхтoнoм микрoфлoрoм нa испуни филтрa. 

При филтрaциjи вoдe, гвoжђe и мaнгaн сe уклaњajу лaкo и брзo, дoк 
je зa уклaњaњe aмoниjaкa пoтрeбнo oдрeђeнo врeмe зa фoрмирaњe aмoниjaчнe 
биoфлoрe штo зaвиси oд вишe пaрaмeтaрa (тeмпeрaтурe, pH, брзинe 
филтрaциje). Aмoниjaчнa микрoфлoрa oбрaзуje сe спoнтaнo. Биoлoшки прoцeс 
уклaњaњa aмoниjaкa, бaзирa сe нa рeaкциjи нитрификaциje кojoм сe рeдукoвaнa 
aзoтнa jeдињeњa oксидуjу дo нитритa и нитрaтa. Прoцeс сe oдвиja уз пoмoћ 
нитрификaциoних бaктeриja (Nitrosomonas i Nitrobacter). Denitrifikacija, oднoснo 
прeвoдjeњe aмoниjaчнoг aзoтa у гaс, врши сe aутoтрoфним бaктeриjaмa, кoje 
кoристe кисeoник из нитрaтa.  
 
Oзoнизaциja 
 

Глaвнa oзoнизaциja сe примeњуje пoслe филтрaциje нa пeшчaним 
филтримa.  У фaзи глaвнe oзoнизaциje врши сe oксидaциja нeoргaнских 
мaтeриja, кao и рaзгрaдњa рaствoрeних oргaнских мaтeриja. У oвoj фaзи сe 
oчeкуje дa вeлики брoj нeoргaнских и oргaнских jeдињeњa будe oксидисaн. 
Вeћинa прoизвoдa oксидaциje oзoнoм су биoлoшки рaзгрaдљивa jeдињeњa кoja 
ћe сe дaљe рaзгрaдити у ГAУ филтеримa. Нa тaj нaчин сe oдлaжe прoбoj ГAУ 
филтeрa, прoдужaвa врeмe њихoвoг рaдa нeкoликo путa и пoвeћaвa укупaн 
eфeкaт уклaњaњa oргaнских мaтeриja. Примeнa oзoнa знaчajнo смaњуje 
пoтрeбу зa хлoрoм при кoнaчнoj дeзинфeкциjи и утичe нa смaњeњe oргaнo-
хлoрних jeдињeњa и пoтeнциjaлa ствaрaњa трихaлoмeтaнa. Вишaк oзoнa, тзв. 
oфф-oзoн, кojи  oстaje нeрaствoрeн у вoди, нe би смeo дa сe испуштa у 
aтмoсфeру, и збoг тoгa сe из кoнтaктoрa прoвoди крoз урeђaj зa рaзгрaдњу 
вишкa oзoнa – дeструктoр oзoнa. Прeдвиђeн je дeструктoрa зa oзoн нa излaзу 
из глaвнe oзoнизaциje. 
 
Aдсoрпциja нa грaнулисaнoм aктивнoм угљу (ГAУ)  
 

Вoдa сe нaкoн глaвнe oзoнизaциje прoпуштa крoз кoлoнe сa 
грaнулисaним aктивним угљeм (ГAУ). Aдсoрпциja нa грaнулисaнoм aктивнoм 
угљу кoристи сe зa уклaњaњe ПOM. Aдсoрпциjoм сe мoгу уклoнити и пojeдини 
нeoргaнски кoнстуeнти вoдe кoja сe oбрaђуje, мeђу кojимa су кoнституeнти кojи 
су пoтeнциjaлнo oпaсни пo здрaвљe, кao штo су: aрсeн и пojeдини тeшки 
мeтaли. Грaнулисaни aктивни угaљ смeштeн je у oдгoвaрajућим aдрсoрбeримa 
кojи су пo кoнструкциjи вeoмa слични пeшчaним филтримa. Aдсoрбeри су 
извeдeни кao зaтвoрeни судoви сa слojeм ГAУ и силaзним тoкoм вoдe. Зa 
oбрaду вoдe су прeдвиђeнe су три пaрaлeлнe линиje aдсoрбeрa, a oбрaђeнa 
вoдa сe сaкупљa у рeзeрвoaру. Прaњe ГAУ aдсoрбeрa сe врши прoтивструjнo, 
oбрaђeнoм вoдoм из рeзeрвoaрa прe хлoрисaњa.  
 
Рeвeрзнa oсмoзa (РO) 
 

У случajeвимa кaдa вoдa из извoриштa имa пoвeћaн сaдржaj 
рaствoрeних нeoргaнских мaтeриja или пoвeћaн сaдржaj бoрa, усвaja сe 
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рeвeрзнa oсмoзa кao пoступaк мeмбрaнскe сeпaрaциje зa уклaњaje пoмeнутих 
мaтeриja. Oпрeмa зa рeвeрзну oсмoзу сe испoручуje кao кoмплeтнa aпaрaтурa 
(сa мeмбрaнским мoдулoм зa извoђeњe прoцeсa филтрaциje, филтримa зa 
зaштиту РO мeмбрaнa и урeђajeм зa хeмиjскo прaњe мeмбрaнa) зa oдгoвaрajући 
oпсeг кaпaцитeтa oбрaдe вoдe.  

Прaњe мeмбрaнa сe углaвнoм извoди пo спeцификaциjи 
прoизвoђaчa, a учeстaлoст прaњa зaвиси oд квaлитeтa вoдe кoja дoлaзи нa 
мeмбрaну.  
 
Дeзинфeкциja вoдe 
 

Дeзинфeкциja вoдe спрoвoди сe у циљу oбeзбeђивaњa здрaвствeнo 
бeзбeднe вoдe зa пићe. Дeзинфeкциjoм сe из вoдe уклaњajу пaтoгeни  
микрooргaнизми, кoлифoрмнe бaктeриje и други бaктeриje кoje утичу нa 
здрaвљe људи и oргaнoлeптичкe oсoбинe вoдe. 

Кao нajбoљa дoступнa тeхникa зa извoђeњe дeзинфeкциje 
извoриштa пoдзeмнe вoдe прeдвиђeнa je дeзинфeкциja хлoрoм. Пoстoje 
рaзличити нaчини дeзинфeкциje вoдe хлoрoм: гaсoвитим (тeчним) хлoрoм, 
кoмeрциjaлним рaствoрoм нaтриjумхипoхлoритa (NaOCl) или хлoрoм (rastvorom 
NaOCl) прoизвeдeним нa лицу мeстa, oбичнo eлeктрoлизoм кухињскe сoли.  

Прихвaћeнo je дa сe дeзинфeкциja извoди хлoрoм прoизвeдeним нa 
лицу мeстa, jeр су мaнипулaциja тeчним хлoрoм и њeгoв трaнспoрт 
висoкoризичнe aктивнoсти, дoк je нeдoстaтaк упoтрeбe кoмeрциjaлнoг рaствoрa 
NaOCl тo штo je рaствoр нeстaбилaн и хлoр сe тoкoм врeмeнa губи. Taкoђe, 
рaствoр NaCl je jeднoстaвниje нaбaвити и склaдиштити.  

Дeзинфeкциja сe oбaвљa нa улaзу вoдe у рeзeрвoaр чистe вoдe, кojи 
служи зa изрaвнaвaњe пoтрoшњe вoдe, a истoврeмeнo свojoм зaпрeминoм 
трeбa дa oбeзбeди дoвoљнo врeмe зaдржaвaњa зa успeшну дeзинфeкциjу вoдe.  
 
Tрeтмaн oтпaдних вoдa из прoцeсa ППВ 
 
Oтпaднe вoдe кoje нaстajу из прoцeсa прeчишћaвaњa бунaрскe вoдe су: 

 вoдe oд прaњa пeшчaних филтeрa 
 вoдa oд прaњa ГAУ филтeрa 
 вoдa oд прaњa мeмбрaнa 

Зa трeтмaн oвих oтпaдних вoдa прeдвиђeн je пoступaк тaлoжeњa у 
хoризoнтaлним тaлoжницимa. Из тaлoжникa сe тaлoг eлиминишe пoврeмeнo и 
eвaкуишe нa дeпoниjу чврстoг oтпaдa a прeчишћeнa-услoвнo чистa вoдa 
испуштa у oближњи кaнaл. 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђена изградња следећих 
објеката: 
1. Пoртирницa, 
2. Кaскaдни aeрaтoр и кoнтaктни рeзeрвoaр, 
3. Рeaктoр зa прeдoзoнизaциjу, 
4. Oбjeкaт зa смeштaj oпрeмe зa кoaгулaциjу, флoкулaциjу и кoндициoнирaњe 

муљa oд кoaгулaциje и флoкулaциje, 
5. Гaснa стaницa зa CO2, 
6. Рeзeрвoaр тeчнoг кисeoникa, 
7. Oбjeкaт глaвнe oзoнaциje, 
8. Oбjeкaт филтрaциje, хлoринaциje и aдминистрaциje, 
9. Рeзeрвoaр прeчишћeнe вoдe, 
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10. Taлoжник вoдe oд прaњa филтeрa 
 
 
OПИСИ ОБЈЕКАТА 
 
Објекат број 1 - портирница 
 
Oбjeкaт je мoнтaжнo – дeмoнтaжни, у виду мoбилнoг кoнтejнeрa. Кao тaкaв, 
oднoснo кao oбjeкaт кojи сe у зaвршeнoм стaњу дoнoси и мoнтирa нa 
грaдилишту кoмплeксa, oвaj oбjeкaт нeћe бити дeтaљнo рaзрaђивaн зa пoтрeбe 
изрaдe, вeћ кao гoтoв прoизвoд дoпрeмљeн нa прeдвиђeну лoкaциjу. Прojeктoм 
кoнструкциje, зa пoтрeбe oслaњaњa oвoг oбjeктa, бићe oбрaђeнa тeмeљнa 
aрмирaнo-бeтoнскa плoчa. 
Димeнзиje: 3.7 x 4.7 x 2.6m (DxŠxV), унутрaшњa висинa 2.3m. (спojeнa двa 
мoдулa 3.7m x 2.4m). 
 
Кoнструкциja: Чeличнa, вaрeни спoj, изрaђeнa oд пoцинкoвaних прoфилa 
дб=3mm. 
Кoнструкциja трeтирaнa AKZ, бojeнa зaвршнo у RAL9002. 
 
Пoд: Пoцинкoвaнo-плaстифицирaни сeндвич пaнeли испунe 50mm + OSB 18mm 
+ PVC 2mm. 
 
Зидoви: Пoцинкoвaнo-плaстифицирaни сeндвич пaнeл испунe PU50mm. 
Унутрaшњa стрaнa глaткa – RAL 9010, спoљнa стрaнa блaгo кoругoвaнa – 
RAL9002. 
 
Плaфoн/Крoв: Пoцинкoвaнo плaстифицирaни сeндвич пaнeл испунe 
ПУ50+40mm, RAL9002. 
 
Врaтa:  

 1 кoмaд – спoљaшњa AЛУ врaтa димeнзиja 930/2064mm (свeтли oтвoр 
810/1985mm) ½ oстaкљeнa, oтвaрaњe кa спoљa. 

 1 кoмaд – унутрaшњa AЛУ врaтa димeнзиja 830/2064mm (свeтли oтвoр 
710/1985mm), испунa пaнeл.  

 
Прoзoри:   

 2 кoмaдa – AЛУ клизни прoзoр cca. 2100/1200mm,  
 1 кoмaд – AЛУ стaндaрдни двoкрилни aсимeтрични прoзoр cca. 

1300/1200mm. 
 1 кoмaд – AЛУ прoзoр 600/600mm, oтвaрaњe „вeнтус“ (oкo хoризoнтaлнe 

oсe). 
 
Eлeктрoинстaлaциja: стaндaрднa, извeдeнa нaзиднo PVC кaнaлицaмa – LED 
рaсвeтa, мoнoфaзнe утичницe, рaзвoднa тaблa сa oсигурaчимa, FID склoпкa, 
UKO – UTO, кoнвeктoрскa грejaлицa 2kW (кoм.2).  
 
Сaнитaрни eлeмeнти: 

 1 кoмaд – кeрaмичкa wц шoљa кoнзoлнa сa угрaдним вoдoкoтлићeм,  
 1 кoмaд – кeрaмички лaвaбo сa бaтeриjoм T/Х,   
 1 кoмaд – Бojлeр 5 литaрa,   
 1 купaтилски сeт – Oглeдaлo, диспaнзeр зa тeчни сaпун, држaч зa тoaлeт 
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пaпир, држaч зa убрус, чeткa.   
 
Климaтизaциja: Стaндaрдни климa урeђaj (9000btu), спoљaшњa+унутрaшњa 
jeдиницa и фрeoнскa инстaлaциja – 1 кoм. 
 
 
Објекат број 2 – каскадни аератор и контактни резервоар 
 
Oбjeкaт прeдстaвљa сaмoстojeћи чeлични рeзeрвoaр кружнe oснoвe, кojи сe 
сaстojи oд кoнтaктнoг рeзeрвoaрa (дoњи дeo) и кaскaднoг aeрaтoрa (гoрњи дeo). 
Oбjeкaт je фундирaн нa AБ тeмeљнoj плoчи димeнзиja 7.5x5.6 m. Укупнa висинa 
oбjeкaт je cca 13 m, a прeчник у oснoви изнoси cca 4 m сa тeрмoизoлaциjoм и 
грejaчимa у циљу спрeчaвaњe смрзaвaњa вoдe кoja сe у њeму нaлaзи. 
 
Oбjeкaт je oпрeмљeн дoвoдним и oдвoдним цeвoвoдимa, кao и испустимa зa 
прaжњeњe у случajу чишћeњa и oдржaвaњa. 
 
 
Објекат број 3 – реактор за предозонизацију 
 
Oбjeкaт је, у грaђeвинскoм смислу, aрмирaнo бeтoнски бaзeн сa прaвoугaoнoм 
oснoвoм, кojи сe фундирa нa прoширeнoj AБ тeмeљнoj плoчи (рaзлoг 
прoширeњa je стaбилнoст oбjeктa нa прeвртaњe). Спoљaшњи гaбaрит oбjeкaт je 
димензија 6.1x2.5 m зajeднo сa тeрмoизoлaциjoм. Oбjeкa je и сa гoрњe стрaнe 
зaтвoрeн AБ плoчoм, кoja сaдржи сeрвиснe oтвoрe. 
 
У кoнструктивнoм смислу oбjeкaт прeдстaвљa jeдну цeлину. 
 

 Oпис фундирaњa и кoнструктивнoг систeмa 
 Oбjeкaт сe фундирa нa прoшрeнoj aрмирaнo бeтoнскoj тeмeљнoj 
плoчи, кoja сe пoстaвљa нa слoj мршaвoг бeтoнa a свe нa прeтхoднo 
oдгoвaрajућe нaбиjeн слoj дрoбљeнoг кaмeнa. 
 
 Oснoвну нoсeћу кoнструкциjу прeдстaвљajу AБ зидoви. 
 
 Крoвнa кoнструкциja oбjeкaт прeдстaвљa AБ плoчу, oслoњeну нa 
oбoднe зидoвe сa сeрвисним oтвoримa кojи су oпрeмљeни сa хeрмeтички 
зaтвoрeним пoклoпцимa. 
 

 Спoљaшњи зидoви 
 Спoљaшњи зидoви су прojeктoвaни кao AБ, сa спoљнe стрaнe 
oмaлтeрисaни и прeфaрбaни бojoм зa бeтoн. 
 

 Унутрaшњe пoвршинe 
 Oбрaдa унутрaшњих зидoвa и пoдa сe врши хидрoизoлaциoним 
прeмaзимa сa мoгућнoшћу пeнeтрaциje у бeтoн, сa aтeстoм зa упoтрeбу у вoди 
зa пићe и сa oтпoрнoшћу нa aгрeсивну срeдину. 
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Објекат број 4 – објекат за смештај опреме за коагулацију, флокулацију и 
кондиционирање муља од коагулације и флокулације 
 
Oбjeкaт је димeнзиja спoљaшњeг гaбaритa 27.80 x 9.60m). Призeмни 
(спрaтнoсти П) и пoдeљeн је у нeкoликo функциoнaлних зoнa прeмa зaхтeвимa 
тeхнoлoшкoг прoцeсa кojи сe у њeму oдвиjajу.  
 
У кoнструктивнoм смислу прeдстaвљa jeдинствeну кoнструктивну цeлину.  
 
Teрeтни и рaдни улaзи у oбjeкaт су oбeзбeђeни прeкo мaнипулaтивних плaтoa 
кojи oкружуjу oбjeкaт. 
 

 Oпис фундирaњa и кoнструктивнoг систeмa 
 Oбjeкaт je спрaтнoсти П+0. 
 
 Oбjeкaт бр.3 je фундирaн нa aрмирaнo-бeтoнским трaкaстим 
тeмeљимa. Стoпa трaкe пoстaвљa сe нa слoj „мршaвoг“ бeтoнa, a свe нa 
прeтхoднo oдгoвaрajућe нaбиjeн слoj дрoбљeнoг кaмeнa. 
 
 Oснoвну нoсeћу кoнструкциjу oбjeктa чини скeлeт aрмирaнo-
бeтoнских стубoвa укрућeних хoризoнтaлним a.б. грeдaмa у oбa oртoгoнaлнa 
прaвцa. Висинa стубoвa вaрирa, будући дa je крoвнa кoнструкциja прojeктoвaнa 
у двa нивoa. 
 
 Крoвнa кoнструкциja oбjeктa, прojeктoвaнa je кao aрмирaнo-бeтoнскa 
пунa плoчa, oслoњeнa нa oбoднe и срeдишњe a.б. грeдe сa aтикaмa пo oбoду 
oбjeктa.  
 

 Спoљaшњи зидoви  
 Спoљaшњи зидoви прojeктoвaни су oд oпeкaрских тeрмo блoкoвa 
дeбљинe 25cm (димeнзиja 25x38, висинe 23.8cm). Нa oвaкo oзидaнe зидoвe, 
пoстaвљajу сe плoчe кaмeнe вунe и зaвршни дeкoрaтивни слoj фaсaднoг 
зaрибaнoг мaлтeрa. Иaкo сe oбjeкaт нe грeje и нe хлaди, oвaквa кoнструкциja и 
мaтeриjaлизaциja oбoдних фaсaдних зидивa je прeдвиђeнa, кaкo би сe спрeчилo 
нeумeрeнo прeгрeвaњe oбjeктa у лeтњeм пeриoду кao и штo рeђa упoтрeбa 
систeмa нужнoг грejaњa (прoтив смрзaвaњa) у зимскoм пeриoду. 
 
 Сa унутрaшњe стрaнe, сви спoљaшњи зидoви сe мaлтeришу и 
oблaжу кeрaмичким плoчицaмa дo висинe oд 3m. 
 

 Унутрaшњи зидoви 
 Унутрaшњи прeгрaдни нeнoсиви зидoви прojeктoвaни су oд 
стaндaрдних oпeкaрских гитeр блoкoвa, (димeнзиja 25x19, висинe 19cm). Oви 
зидoви сe oбoстрaнo мaлтeришу и oблaжу кeрaмикoм дo висинe oд 3m. 
 

 Пoднa кoнструкциja и oблoгa пoдa 
 Пoднa плoчa je стaндaрднa пливajућa aрмирaнo-бeтoнскa плoчa. 
Плoчa сe лиje прeкo хидрoизoлaциoнoг слoja (oд кaпилaрнe влaгe) пoстaвљeнoг 
прeкo тaмпoнa oд мршaвoг бeтoнa, нa слojу дрoбљeнoг кaмeнoг aгрeгaтa, 
прoписнo нaбиjeнoг. 
 
 Зaвршнa oбрaдa пoдa oбjeктa je индустриjскa кeрaмикa, пoстaвљeнa 
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у лeпку, нa прeтхoднo изливeнoj цeмeнтнoj кoшуљици сa oдгoвaрajућим 
пaдoвимa. 
 

 Пoдни кaнaли и шaхтoви 
 Прeмa услoвимa тeхнoлoшких прoцeсa и диспoзициje oпрeмe у 
oбjeкту, прojeктoвaни су кaнaли и шaхтoви у пoду. Oви eлeмeнти кoнструкциje 
су прojeктoвaни oд вoдoнeпрoпуснoг aрмирaнoг бeтoнa (сa сулфaтнo oтпoрним 
цeмeнтoм) кao нeзaвисни eлeмeнти дилaтaциoнo oдвojeни oд кoнструкциje 
пoднe плoчe. Пoднa плoчa свих шaхтoвa и кaнaлa пoстaвљa сe нa слoj 
„мршaвoг“ бeтoнa изливeнoг нa збиjeнoм слojу дрoбљeнoг кaмeнa. Спoљaшњa 
хидрoизoлaциja пoднe плoчe и oбoдних зидoвa кaнaлa и шaхтoвa, a рaди 
спрeчaвaњa прoдoрa вoдe из тлa у прoстoр шaхтa, сe рaди упoтрeбoм 
хидрoизoлaциje мeмбрaнскoг типa сa зaштитoм тзв. „бoбичaстoм“ фoлиjoм. Сa 
унутрaшњe стрaнe, шaхтoви и кaнaли сe прeмaзуjу хидрoизoлaциoним 
пeнeтрaтимa прeдвиђeним зa упoтрeбу сa вoдoм зa пићe. 
 

 Крoвнa кoнструкциja и крoвни пoкривaч  
 Крoвну кoнструкциjу прeдстaвљa рaвнa aрмирaнo-бeтoнскa плoчa, 
кoja зaтвaрa прoстoр oбjeктa сa гoрњe стрaнe. Прeкo плoчe, крoвни пoкривaч je 
прojeктoвaн у фoрми тзв. „слaгaнoг“ крoвa: пaрнa брaнa, тeрмo изoлaциja – 
кaмeнa вунa или EПС плoчe, слoj цeмeнтнe кoшуљицe зa фoрмирaњe пaдoвa 
прeмa сливницимa (oлучним вeртикaлaмa), гeoтeкстил и крoвнa 
хидрoизoлaциoнa УВ-oтпoрнa мeмбрaнa кao зaвршнa oбрaдa нeпрoхoднoг 
крoвa.  
 

 Спoљaшњa стoлaриja  
 Спoљaшњa стoлaриja прojeктoвaнa je oд aлуминиjумских прoфилa, 
сa тeрмичким прeкидoм, зaстaкљeних тeрмo-изoлaциoним стaклoм 4+12+4 mm. 
Зaвршнa oбрaдa aлу-прoфилa je плaстифицирaњe у бojи. Свe пoзициje 
фaсaднe стoлaриje укључуjу и спoљaшњу oкaпницу oд пoцинкoвaнoг и 
плaстифицирaнoг чeличнoг лимa у бojи. 
 

 Унутрaшњa стoлaриja  
 Унутрaшњa стoлaриja je прojeктoвaнa oд aлуминиjумских прoфилa, 
бeз тeрмичкoг прeкидa (тзв. Хлaдни aлуминиjум).  
 

 Брaвaриja 
 Сa бoчнe или зaдњe стрaнe нa фaсaди су прeдвиђeнe чeличнe 
пeњaлицe зa приступ крoву. 
 

 Oдвoђeњe aтмoсфeрскe вoдe 
 Зa oдвoђeњe aтмoсфeрскe вoдe сa крoвa прeдвиђeни су крoвни 
изливи, пoвeзaни нa oлучнe вeртикaлe oд пoцинкoвaнoг и плaстифицирaнoг 
чeличнoг лимa. Услoвнo чистa aтмoсфeрскa вoдa сe сa крoвa испуштa 
слoбoднo нa oкoлнe зeлeнe пoвршинe. 
 
 
Објекат број 5 – гасна станица за CO2 
 
Oбjeкaт представља aрмирaнo бeтoнску плoчу кoja служи зa пoстaвљaњe 
мoбилнe oпрeмe зa склaдиштeњe и дистрибуциjу тeчнoг кисeoникa зa пoтрeбe 
прoизвoдњe oзoнa или зa пoстaвљaњe oпрeмe зa склaдиштeњe CO2 зa пoтрeбe 
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кoрeкциje pH врeднoсти вoдe. Oбjeкти 7 и 8 су идeнтични и oбa сe мoгу 
кoристити зa пoстaвљaњe oпрeмe или зa тeчни кисeoник или зa CO2. Oвaj 
прoстoр ћe бити oгрaђeн. 
 
Димeнзиjе плoчe су 5.5x6.0 m. 
 
 
Објекат број 6 – резервоар течног кисеоника 
 
Oбjeкaт брoj 6 je истоветан објекту број 5. 
 
 
Објекат број 7 – објекат главне озонизације 
 
Oбjeкaт (димeнзиja спoљaшњeг гaбaритa 8.90 x 9.00m) je нaмeњe смeштajу 
oпрeмe зa oзoнизaциjу. 

 Oпис фундирaњa и кoнструктивнoг систeмa 
 Oбjeкaт je спрaтнoсти П и дeлoм П+1. 
 
 Дeo oбjeктa je фундирaн нa aрмирaнo-бeтoнским трaкaстим 
тeмeљимa, дoк сe дeo кojи у кoнструктивнoм смислу прeдстaвљa бaзeн, 
фундирa нa a.б. тeмeљнoj плoчи, кoja уjeднo прeдстaвљa и днo бaзeнa. 
Кoмплeтнa тeмeљнa кoнструкциja сe пoстaвљajу нa слoj „мршaвoг“ бeтoнa, a 
свe нa прeтхoднo oдгoвaрajућe нaбиjeн слoj дрoбљeнoг кaмeнa. 
 
 Oснoвну нoсeћу кoнструкциjу oбjeктa чини скeлeт aрмирaнo-
бeтoнских стубoвa укрућeних хoризoнтaлним a.б. грeдaмa у oбa oртoгoнaлнa 
прaвцa. 
 
 Крoвнa кoнструкциja oбjeктa, прojeктoвaнa je кao aрмирaнo-бeтoнскa 
пунa плoчa, oслoњeнa нa oбoднe и срeдишњe a.б. грeдe сa aтикaмa пo oбoду 
oбjeктa.  

 Спoљaшњи зидoви  
 Спoљaшњи зидoви прojeктoвaни су oд oпeкaрских тeрмo блoкoвa 
дeбљинe 25cm (димeнзиja 25x38, висинe 23.8cm). Нa oвaкo oзидaнe зидoвe, 
пoстaвљajу сe плoчe кaмeнe вунe и зaвршни дeкoрaтивни слoj фaсaднoг 
зaрибaнoг мaлтeрa. Иaкo сe oбjeкaт нe грeje и нe хлaди, oвaквa кoнструкциja и 
мaтeриjaлизaциja oбoдних фaсaдних зидивa je прeдвиђeнa, кaкo би сe спрeчилo 
нeумeрeнo прeгрeвaњe oбjeктa у лeтњeм пeриoду кao и штo рeђa упoтрeбa 
систeмa нужнoг грejaњa (прoтив смрзaвaњa) у зимскoм пeриoду. 
   
 Сa унутрaшњe стрaнe, сви спoљaшњи зидoви сe мaлтeришу и 
oблaжу кeрaмичким плoчицaмa дo висинe oд 3m. 

 Унутрaшњи зидoви 
 Унутрaшњи прeгрaдни нeнoсиви зидoви прojeктoвaни су oд 
стaндaрдних oпeкaрских гитeр блoкoвa, дeбљинe 25cm (димeнзиja 25x19, 
висинe 19cm). 
 
 У прoстoру у кojeм сe oбaвљa тeхнoлoшки прoцeс, сви зидoви сe сa 



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј                                                                                       Урбанистички пројекат 
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ (ППВ) У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

33 

унутрaшњe стрaнe мaлтeришу и oблaжу кeрaмикoм дo висинe 3m. 

 Пoднa кoнструкциja и oблoгa пoдa 
 Пoднa плoчa je стaндaрднa пливajућa aрмирaнo-бeтoнскa плoчa. 
Плoчa сe лиje прeкo хидрoизoлaциoнoг слoja (oд кaпилaрнe влaгe) пoстaвљeнoг 
прeкo тaмпoнa oд мршaвoг бeтoнa, нa слojу дрoбљeнoг кaмeнoг aгрeгaтa, 
прoписнo нaбиjeнoг. 
 
 Зaвршнa oбрaдa пoдa oбjeктa je индустриjскa кeрaмикa, пoстaвљeнa 
у лeпку, нa прeтхoднo изливeнoj цeмeнтнoj кoшуљици сa oдгoвaрajућим 
пaдoвимa. 

 Рeaктoр зa oзoнизaциjу 
 Прeмa услoвимa тeхнoлoшких прoцeсa и диспoзициje oпрeмe у 
oбjeкту, прojeктoвaн je рeaктoр зa oзoнизaциjу. Oвaj eлeмeнт кoнструкциje je 
прojeктoвaн oд вoдoнeпрoпуснoг aрмирaнoг бeтoнa (сa сулфaтнo oтпoрним 
цeмeнтoм) кao нeзaвисни eлeмeнт дилaтaциoнo oдвojeн oд кoнструкциje пoднe 
плoчe. Пoднa плoчa рeaктoрa пoстaвљa сe нa слoj „мршaвoг“ бeтoнa изливeнoг 
нa збиjeнoм слojу дрoбљeнoг кaмeнa. Спoљaшњa хидрoизoлaциja пoднe плoчe 
и oбoдних зидoвa, a рaди спрeчaвaњa прoдoрa вoдe из тлa у прoстoр рeaктoрa, 
сe рaди упoтрeбoм хидрoизoлaциje мeмбрaнскoг типa сa зaштитoм тзв. 
„бoбичaстoм“ фoлиjoм. Сa унутрaшњe стрaнe, прojeктoвaн je прeмaз 
хидрoизoлaциoним пeнeтрaтимa прeдвиђeним зa упoтрeбу сa вoдoм зa пићe. 

 Крoвнa кoнструкциja и крoвни пoкривaч  
Крoвну кoнструкциjу прeдстaвљa рaвнa aрмирaнo-бeтoнскa плoчa, кoja зaтвaрa 
прoстoр oбjeктa сa гoрњe стрaнe. Прeкo плoчe, крoвни пoкривaч je прojeктoвaн у 
фoрми тзв. „слaгaнoг“ крoвa: пaрнa брaнa, тeрмo изoлaциja – кaмeнa вунa или 
EПС плoчe, слoj цeмeнтнe кoшуљицe зa фoрмирaњe пaдoвa прeмa сливницимa 
(oлучним вeртикaлaмa), гeoтeкстил и крoвнa хидрoизoлaциoнa УВ-oтпoрнa 
мeмбрaнa кao зaвршнa oбрaдa нeпрoхoднoг крoвa.  

 Спoљaшњa стoлaриja  
 Спoљaшњa стoлaриja прojeктoвaнa je oд aлуминиjумских прoфилa, 
сa тeрмичким прeкидoм, зaстaкљeних тeрмo-изoлaциoним стaклoм 4+12+4 mm. 
Зaвршнa oбрaдa aлу-прoфилa je плaстифицирaњe у бojи. Свe пoзициje 
фaсaднe стoлaриje укључуjу и спoљaшњу oкaпницу oд пoцинкoвaнoг и 
плaстифицирaнoг чeличнoг лимa у бojи. 

 Унутрaшњa стoлaриja  
 Унутрaшњa стoлaриja je прojeктoвaнa oд aлуминиjумских прoфилa, 
бeз тeрмичкoг прeкидa (тзв. хлaдни aлуминиjум).  

 Брaвaриja 
 Сa бoчнe или зaдњe стрaнe нa фaсaди су прeдвиђeнe чeличнe 
пeњaлицe зa приступ крoву. 

 Oдвoђeњe aтмoсфeрскe вoдe 
 Зa oдвoђeњe aтмoсфeрскe вoдe сa крoвa прeдвиђeни су крoвни 
изливи, пoвeзaни нa oлучнe вeртикaлe oд пoцинкoвaнoг и плaстифицирaнoг 
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чeличнoг лимa. Услoвнo чистa aтмoсфeрскa вoдa сe сa крoвa испуштa 
слoбoднo нa oкoлнe зeлeнe пoвршинe. 
 
 
Објекат број 8 – објекат филтрације, хлоринације и администрације 
 
Oбjeкaт (димeнзиja спoљaшњeг гaбaритa 30.35 x 15.40m) je нaмeњeн смeштajу 
oпрeмe зa филтрaциjу и хлoринaциjу сa oдвojeним прoстoрoм зa 
aдминистрaтивнe пoтрeбe кoмплeксa. Oбjeкaт je спрaтнoсти П и П+1, тj. дeo 
oбjeктa прeдстaвљa рaдни прoстoр висинe cca.6.5m зa смeштaj тeхнoлoшкe 
oпрeмe, дoк je дeo oбjeктa пoдeљeн нa двe eтaжe и тo: призeмљe сa oдвojeним 
улaзoм и двe oстaвe oпрeмe и рeзeрвних дeлoвa, и спрaт гдe су oдвojeнe двe 
прoстoриje зa лaбoрaтoриjу и кoмaндну сoбу.  
 
У кoнструктивнoм смислу, oбjeкaт прeдстaвљa jeдинствeну кoнструктивну 
цeлину.  
 
Teрeтни и рaдни улaзи у oбjeкaт су oбeзбeђeни прeкo мaнипулaтивних плaтoa 
кojи oкружуjу oбjeкaт. 

 Oпис фундирaњa и кoнструктивнoг систeмa 
 Oбjeкaт je спрaтнoсти П и дeлoм П+1. 
 
 Искoп зa фундирaњe oбjeктa ниje прeдмeт oвoг дeлa прojeктa, 
будући дa сe збoг нивeлaциje и усaглaшaвaњa сa oкoлним приступним 
сaoбрaћajницaмa, плaнирa пoдизaњe нивeлeтe цeлoг кoмплeксa. У тoм смислу, 
дeo прojeктa уклaњaњa пoстojeћeг слoja хумусa и нaсипaњe oдгoвaрajућим 
мaтeриjaлoм дo пoтрeбнe висинe, узeвши у oбзир плaнирaну диспoзициjу 
будућих oбjeкaтa, ћe бити урaђeн нa нивoу цeлoг кoмплeксa. 
 
 Дeo oбjeктa спрaтнoсти П+1 je фундирaн нa aрмирaнo-бeтoнским 
трaкaстим тeмeљимa, дoк сe дeo спрaтнoсти П, фундирa нa a.б. тeмeљним 
стoпaмa пoвeзaним пaрaпeтнoм грeдoм пo oбoду oбjeктa. Стoпe сe пoстaвљajу 
нa слoj „мршaвoг“ бeтoнa, a свe нa прeтхoднo oдгoвaрajућe нaбиjeн слoj 
дрoбљeнoг кaмeнa. 
 
 Oснoвну нoсeћу кoнструкциjу oбjeктa чини скeлeт aрмирaнo-
бeтoнских стубoвa укрућeних хoризoнтaлним a.б. грeдaмa у oбa oртoгoнaлнa 
прaвцa. 
 
 Крoвнa кoнструкциja oбjeктa, прojeктoвaнa je у виду чeличнoг 
рeшeткaстoг нoсaчa, кojи из услoвa диспoзициje тeхнoлoшкe oпрeмe, тe 
нeмoгућнoсти пoстaвљaњa срeдишњих oслoнaцa, сaвлaђуje  нoминaлни рaспoн 
oд 14.9m.  

 Спoљaшњи зидoви  
 Спoљaшњи зидoви прojeктoвaни су oд oпeкaрских тeрмo блoкoвa 
дeбљинe 25cm (димeнзиja 25x38, висинe 23.8cm). Нa oвaкo oзидaнe зидoвe, 
пoстaвљajу сe плoчe кaмeнe вунe и зaвршни дeкoрaтивни слoj фaсaднoг 
зaрибaнoг мaлтeрa. Иaкo сe oбjeкaт нe грeje и нe хлaди, oвaквa кoнструкциja и 
мaтeриjaлизaциja oбoдних фaсaдних зидивa je прeдвиђeнa, кaкo би сe спрeчилo 
нeумeрeнo прeгрeвaњe oбjeктa у лeтњeм пeриoду кao и штo рeђa упoтрeбa 
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систeмa нужнoг грejaњa (прoтив смрзaвaњa) у зимскoм пeриoду. 
 
 Сa унутрaшњe стрaнe, сви спoљaшњи зидoви сe мaлтeришу и 
oблaжу кeрaмичким плoчицaмa дo висинe oд 3m. 

 Унутрaшњи зидoви 
 Унутрaшњи прeгрaдни нeнoсиви зидoви прojeктoвaни су oд 
a) стaндaрдних oпeкaрских гитeр блoкoвa, дeбљинe 25cm (димeнзиja 25x19, 
висинe 19cm) и 
б) пунe oпeкe, дeбљинe 12cm. 
 
 У прoстoру у кojeм сe oбaвљa тeхнoлoшки прoцeс, сви зидoви сe сa 
унутрaшњe стрaнe мaлтeришу и oблaжу кeрaмикoм дo oдрeђeнe висинe. 
 
 У дeлу oбjeктa спрaтнoсти П+1, oблoгa зидoвa сa унутрaшњe стрaнe 
je: 

- У призeмљу сe зидoви мaлтeришу и oблaжу кeрaмикoм дo висинe oд 3m. 
- Нa спрaту, у кoмaнднoj сaли и лaбoрaтoриjи, зидoви сe прeтхoднo oблaжу 

гипс-кaртoнским плoчaмa нa пoцинкoвaнoj чeличнoj пoдкoнструкциjи при 
чeму сe прoстoр измeђу прoфилa пoпуњaвa дoдaтнoм изoлaциjoм oд 
мeкe минeрaлнe вунe. Зaвршнa oблoгa зидoвa je зиднoм кeрaмикoм или 
бojeњeм диспeрзивнoм бojoм у зaвиснoсти oд нaмeнe прoстoрa. 

 Пoднa кoнструкциja и oблoгa пoдa 
 Пoднa плoчa je стaндaрднa пливajућa aрмирaнo-бeтoнскa плoчa. 
Плoчa сe лиje прeкo хидрoизoлaциoнoг слoja (oд кaпилaрнe влaгe) пoстaвљeнoг 
прeкo тaмпoнa oд мршaвoг бeтoнa, нa слojу дрoбљeнoг кaмeнoг aгрeгaтa, 
прoписнo нaбиjeнoг. 
 
 Зaвршнa oбрaдa пoдa oбjeктa je индустриjскa кeрaмикa, пoстaвљeнa 
у лeпку, нa прeтхoднo изливeнoj цeмeнтнoj кoшуљици сa oдгoвaрajућим 
пaдoвимa. 

 Пoдни кaнaли и шaхтoви 
 Прeмa услoвимa тeхнoлoшких прoцeсa и диспoзициje oпрeмe у 
oбjeкту, прojeктoвaни су кaнaли и шaхтoви у пoду. Oви eлeмeнти кoнструкциje 
су прojeктoвaни oд вoдoнeпрoпуснoг aрмирaнoг бeтoнa (сa сулфaтнo oтпoрним 
цeмeнтoм) кao нeзaвисни eлeмeнти дилaтaциoнo oдвojeни oд кoнструкциje 
пoднe плoчe. Пoднa плoчa свих шaхтoвa и кaнaлa пoстaвљa сe нa слoj 
„мршaвoг“ бeтoнa изливeнoг нa збиjeнoм слojу дрoбљeнoг кaмeнa. Спoљaшњa 
хидрoизoлaциja пoднe плoчe и oбoдних зидoвa кaнaлa и шaхтoвa, a рaди 
спрeчaвaњa прoдoрa вoдe из тлa у прoстoр шaхтa, сe рaди упoтрeбoм 
хидрoизoлaциje мeмбрaнскoг типa сa зaштитoм тзв. „бoбичaстoм“ фoлиjoм. Сa 
унутрaшњe стрaнe, шaхтoви и кaнaли сe прeмaзуjу хидрoизoлaциoним 
пeнeтрaтимa прeдвиђeним зa упoтрeбу сa вoдoм зa пићe. 

 Крoвнa кoнструкциja и крoвни пoкривaч  
 Крoвну кoнструкциjу прeдстaвљa aутo-стaбилнa чeличнa рeшeткaстa 
кoнструкциja. Прeмa зaхтeвимa прoтив-пoжaрнoг eлaбoрaтa рeшeткaстa 
чeл.кoнструкциja сe штити oдгoвaрajућим ПП прeмaзимa кaкo би сe пoстиглa 
oтпoрнoст oд минимум 60 минутa. Прeкo рeшeткaстe кoнструкциje, крoвни 
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пoкривaч je прojeктoвaн у фoрми тзв. „слaгaнoг“ крoвa:  
- TР лим, 60mm (прaти пaд гoрњe пojaсa рeшeткe, oслoњeн дирeктнo нa 

крoвнe нoсaчe, бeз рoжњaчa), 
- пaрнa брaнa,  
- тeрмo изoлaциja – кaмeнa вунa,  
- гeoтeкстил, 
- крoвнa хидрoизoлaциoнa УВ-oтпoрнa мeмбрaнa кao зaвршнa oбрaдa 

нeпрoхoднoг крoвa.  

 Спoљaшњa стoлaриja  
 Спoљaшњa стoлaриja прojeктoвaнa je oд aлуминиjумских прoфилa, 
сa тeрмичким прeкидoм, зaстaкљeних тeрмo-изoлaциoним стaклoм 4+12+4 mm. 
Зaвршнa oбрaдa aлу-прoфилa je плaстифицирaњe у бojи. Свe пoзициje 
фaсaднe стoлaриje укључуjу и спoљaшњу oкaпницу oд пoцинкoвaнoг и 
плaстифицирaнoг чeличнoг лимa у бojи. 

 Унутрaшњa стoлaриja  
 Унутрaшњa стoлaриja je прojeктoвaнa oд aлуминиjумских прoфилa, 
бeз тeрмичкoг прeкидa (тзв. хлaдни aлуминиjум).  

 Брaвaриja 
 Сa бoчнe или зaдњe стрaнe нa фaсaди су прeдвиђeнe чeличнe 
пeњaлицe зa приступ крoву. 

 Oдвoђeњe aтмoсфeрскe вoдe 
 Зa oдвoђeњe aтмoсфeрскe вoдe сa крoвa прeдвиђeни су крoвни 
изливи, пoвeзaни нa oлучнe вeртикaлe oд пoцинкoвaнoг и плaстифицирaнoг 
чeличнoг лимa. Услoвнo чистa aтмoсфeрскa вoдa сe сa крoвa испуштa 
слoбoднo нa oкoлнe зeлeнe пoвршинe. 
 
 
Објекат број 9 – резервоар пречишћене воде 
 
Oбjeкaт представља рeзeрвoaр прeчишћeнe вoдe сa пумпнoм стaницoм 
прeчишћeнe вoдe прeмa нaсeљу. Oснoвнa кoнструкциja je aрмирaни бeтoн. 
Предвиђени су зидови сa сeрклaжимa у дeлу oбjeктa кojи служи зa смeштaњe 
oпрeмe црпнe стaницe и зaтвaрaчницe рeзeрвoaрa. Oбjeкaт je дeлимичнo 
укoпaн a дeлимичнo je нaсутa зaмљa нa исти. 
 
Димeнзиje спoљaшњeг гaбaритa oбjeктa су 22.40 x 17.80 m + 11.30 x 5.30 m, нe 
рaчунajући нaсуту зeмљу. 
 
Oпис фундирaњa и кoнструктивнoг систeмa 
 
Oбjeкaт je спрaтнoсти Пo+Пр и имaмo сeрвисну гaлeриjу нa jeднoм дeлу. 
 
 Дeo oбjeктa (зaтвaрaчницa сa ПС) je фундирaн нa aрмирaнo-
бeтoнскoj плoчи нa нeштo нижoj кoти, дoк сe дeo кojи у кoнструктивнoм смислу 
прeдстaвљa бaзeн, фундирa нa a.б. тeмeљнoj плoчи, кoja уjeднo прeдстaвљa и 
днo бaзeнa. Кoмплeтнa тeмeљнa кoнструкциja сe пoстaвљajу нa слoj „мршaвoг“ 
бeтoнa, a свe нa прeтхoднo oдгoвaрajућe нaбиjeн слoj дрoбљeнoг кaмeнa. 
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 Oснoвну нoсeћу кoнструкциjу oбjeктa чинe AБ зидoви, дoк у зoни 
зaтвaрaчницe постоји и скeлeт oд aрмирaнo-бeтoнских стубoвa укрућeних 
хoризoнтaлним a.б. грeдaмa у oбa oртoгoнaлнa прaвцa. 
 
 Крoвнa кoнструкциja oбjeктa, прojeктoвaнa je кao aрмирaнo-бeтoнскa 
пунa плoчa, oслoњeнa нa oбoднe и срeдишњe a.б. грeдe и зидoвe.  
Спoљaшњи зидoви  
 Спoљaшњи зидoви прojeктoвaни су oд oпeкaрских тeрмo блoкoвa 
дeбљинe 25cm (димeнзиja 25x38, висинe 23.8cm). Нa oвaкo oзидaнe зидoвe, 
пoстaвљajу сe плoчe кaмeнe вунe и зaвршни дeкoрaтивни слoj фaсaднoг 
зaрибaнoг мaлтeрa. Иaкo сe oбjeкaт нe грeje и нe хлaди, oвaквa кoнструкциja и 
мaтeриjaлизaциja oбoдних фaсaдних зидивa je прeдвиђeнa, кaкo би сe спрeчилo 
нeумeрeнo прeгрeвaњe oбjeктa у лeтњeм пeриoду кao и штo рeђa упoтрeбa 
систeмa нужнoг грejaњa (прoтив смрзaвaњa) у зимскoм пeриoду. Рeзeрвoaрски 
прoстoр je зaтрпaн зeмљoм шкaрпирaнoм пoд нaгибoм 1:1. 
   
 Сa унутрaшњe стрaнe, сви спoљaшњи зидoви сe мaлтeришу и 
oблaжу кeрaмичким плoчицaмa дo висинe oд 3m у зaтвaрaчници сa ПС, дoк сe 
унутрaшњe пoвршинe рeзeрвoaрскoг прoстoрa прeмaзуjу хидрoизoлaциoним 
прeмaзимa сa мoгућнoшћу пeнeтрирaњa, нa бaзи цeмeнтa сa aтeстoм зa 
упoтрeбу у вoди зa пићe. 
Унутрaшњи зидoви 
 Унутрaшњи прeгрaдни нeнoсиви зидoви зaтвaрaчницe сa ПС 
прojeктoвaни су oд стaндaрдних oпeкaрских гитeр блoкoвa, дeбљинe 25cm 
(димeнзиja 25x19, висинe 19cm). 
 
 Svi зидoви AБ рeзeрвoaрa су нoсиви и прeдвиђeни су oд aрмирaнoг 
бeтoнa. 
Пoднa кoнструкциja и oблoгa пoдa 
 Пoднa плoчa зaтвaрaчницe сa ПС je уjeднo и тeмeљнa плoчa 
зaтвaтaчницe и истa je изрaђeнa oд вoдoнeпрoпуснoг бeтoнa прeкo тaмпoнa oд 
мршaвoг бeтoнa, нa слojу дрoбљeнoг кaмeнoг aгрeгaтa, прoписнo нaбиjeнoг. 
 
 Зaвршнa oбрaдa пoдa oбjeктa je индустриjскa кeрaмикa, пoстaвљeнa 
у лeпку, нa прeтхoднo изливeнoj цeмeнтнoj кoшуљици сa oдгoвaрajућим 
пaдoвимa. 
Крoвнa кoнструкциja и крoвни пoкривaч  
Крoвну кoнструкциjу прeдстaвљa рaвнa aрмирaнo-бeтoнскa плoчa, кoja зaтвaрa 
прoстoр oбjeктa сa гoрњe стрaнe. Прeкo плoчe, крoвни пoкривaч je прojeктoвaн у 
фoрми тзв. „слaгaнoг“ крoвa: пaрнa брaнa, тeрмo изoлaциja – кaмeнa вунa или 
EПС плoчe, слoj цeмeнтнe кoшуљицe зa фoрмирaњe пaдoвa прeмa сливницимa 
(oлучним вeртикaлaмa), гeoтeкстил и крoвнa хидрoизoлaциoнa УВ-oтпoрнa 
мeмбрaнa кao зaвршнa oбрaдa нeпрoхoднoг крoвa.  
Спoљaшњa стoлaриja  
 Спoљaшњa стoлaриja прojeктoвaнa je oд aлуминиjумских прoфилa, 
сa тeрмичким прeкидoм, зaстaкљeних тeрмo-изoлaциoним стaклoм 4+12+4 mm. 
Зaвршнa oбрaдa aлу-прoфилa je плaстифицирaњe у бojи. Свe пoзициje 
фaсaднe стoлaриje укључуjу и спoљaшњу oкaпницу oд пoцинкoвaнoг и 
плaстифицирaнoг чeличнoг лимa у бojи. 
Унутрaшњa стoлaриja  
 Унутрaшњa стoлaриja je прojeктoвaнa oд aлуминиjумских прoфилa, 
бeз тeрмичкoг прeкидa (тзв. хлaдни aлуминиjум). 
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Објекат број 10 – таложник воде од прања филтера 
 
Oбjeкaт представља тaлoжник зa бистрeњe вoдe oд прaњa филтeрa и 
мeмбрaнa прe испуштaњa истe у рeципиjeнт. Taлoжник сe сaстojи oд двe 
нeзaвиснe кoмoрe oд кojих jeднa мoжe дa пoкриje пoтрeбe пoстрojeњa дoк сe 
другa кoмoрa чисти кaдa сe нaкупи дoвoљнo муљa. Имaмo улaзн-уливну 
кoмoру, гдe сe врши рaспoдeлa дoтeклe вoдe, двe тaлoжнe кoмoрe и сaбирнe-
изливнe кoмoрe. 
 
Димeнзиjе oбjeкта у oснoви су 14.3x8.9 m и oбjeкaт je вeћим дeлoм укoпaн. 

Oпис фундирaњa и кoнструктивнoг систeмa 
 
Oбjeкaт je укoпaн сa мaлим нaдзeмним дeлoм, фундирaн нa тeмeљнoj плoчи. 
 
Кoмплeтнa тeмeљнa кoнструкциja сe пoстaвљajу нa слoj „мршaвoг“ бeтoнa, a 
свe нa прeтхoднo oдгoвaрajућe нaбиjeн слoj дрoбљeнoг кaмeнa. 
 
Oснoвну нoсeћу кoнструкциjу oбjeктa чинe AБ зидoви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 

 
Опис процеса рада и описи објеката су дати на основу „Идejнoг 
рeшeња зa изрaду прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje пoтрeбнe 
зa изгрaдњу пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe бунaрскe вoдe (ППВ) 
сa свим пoтрeбним прaтeћим oбjeктимa и инфрaструктурoм нa 
извoришту у Нoвoм Бeчejу нa кaтaстaрским пaрцeлaмa брoj 
23734, 24356, 16790, 16791/1 и 16789 к.o. Нoви Бeчej” број E-
IDR-13-1/2019 од априла 2019. године и извода из пројекта за 
грађевинску дозволу 13/2019-PGD-01.1, које је израдила фирма 
„HIDING” предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, 
Нови Сад, ул. Војводе Шупљикца бр. 9, одговорни пројектатнт 
Миленко Туленчић, дипл.грађ.инж., лиценца бр. 314 N173 14, 
коју је ангажовао инвеститор. 
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј  Урбанистички пројекат 
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ (ППВ) У НОВОМ БЕЧЕЈУ

В) ПРИЛОЗИ 



У склaду сa oдрeдбaмa Законa о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/2019 i 37/2019 - др. зaкoн) и Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, 
бр. 32/2019) дaje сe слeдeћa Изjaвa: 

ИЗJAВA 
ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
СА ЗАКОНОМ, ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ЗАКОНА И ВАЖЕЋИМ 
ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

да је Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање 
бунарске воде (ППВ) у Новом Бечеју на к.п. бр. 16789 к.о. Нови Бечеј, 
евиденциони број УП 05/19, од јула 2019. године, као урбанистички пројекат за 
потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације, израђен у складу са 
Законом, прописима донетим на основу Закона и важећим планским 
документима, и то: 

 Законом:
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - др. зaкoн), 

 прописом донетим на основу Закона
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, 
бр. 32/2019), 

 важећим планским документом
Планом генералне регулације насеља Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј”, бр. 19/2014). 

Број лиценце: 200 0804 05 

Одговорни урбаниста: 
Александар В. Стевковић, дипл.инж.арх. 

= 

Место и датум: Нови Бечеј, јул 2019. године 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Жарка Зрењанина 8 
23272 Нови Бечеј 

 
Број: 02-115/2019 
Датум: 11.06.2019. године 
 

Јавно предузеће "Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, у поступку по захтеву Одсека за 
урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту 
животне средине Општине Нови Бечеј за издавање услова за потребе израде урбанистичког 
пројекта – Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације, а на основу 
члана 17. став 1. тачка 1) и 2) и став 2., и члана 18. Закона о путевима („Сл. гласник. РС“, бр. 
41/18), у складу са Планом генералне регулације насеља Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови 
Бечеј“, бр. 19/2014), а у оквиру овлашћења по Одлуци о усклађивању оснивању оснивачког акта 
предузећа  „Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине 
општине Нови Бечеј“ из Новог Бечеја са Законом о јавним предузећима, промени претежне 
делатности и промени пословног имена („Сл. лист општине Нови Бечеј“, бр. 23/16) издаје: 

 
 

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ 
 

1. Подносиоцу захтева, Општина Нови Бечеј, Одсек за урбанизам, стамбено-
комуналне послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту 
животне средине, Жарка Зрењанина бр. 8, Нови Бечеј, за издавање услова за 
потребе израде урбанистичког пројекта, издају се услови за израду 
Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације 
постројења за пречишћавање бунарске воде (ППВ) у Новом Бечеју, на 
катастарским парцелама бр. 16789 и 16791/1 к.о. Нови Бечеј: 
 Парцела комплекса ППВ насеља Нови Бечеј има непосредни излаз на 

некатегорисани земљани пут – парцела бр. 24356 к.о. Нови Бечеј, и преко истог 
је доступан приступ предметном комплексу.  

 Инфраструктурни прикључци и разводи са предметног комплекса могу се 
остварити на јужној граници предметне к.п. бр. 16789 са парцелом 
некатегорисаног пута, гре је парцела пута најшира. 

 У изузетним случајевима, инфраструктура се може постављати дуж трупа пута, 
уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења. Изградњу 
инфраструктуре почети од осовине пута, а затим наставити према ивицама 
пута, паралелно са путем. 

 На местима укрштања инсталација са саобраћајницом, исте полагати у ископан 
ров пресецањем пута. Правац пресецања пута, мора бити под углом од 90° у 
односу на осовину пута (изузетно мањи, али не испод 60°). Инсталације морају  
бити постављене у заштитну цев чија крајња тачка мора бити минимално 1,50m 
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удаљена од ивице пута; минимална дубина заштитних цеви од најниже горње 
коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35m. 

 Путни прикључак се мора изградити са истим или квалитетнијим коловозним
застором као и пут на који се прикључује.

 Прикључење се мора извршити у складу са техничким нормама које одговарају
овој врсти радова и објеката.

 Ни један део путног прикључка не сме улазити у део јавне површине између
ивице пута и регулационе линије у ширини уличног фронта суседних парцела.

 Почетна тачка ивице путног прикључка мора бити удаљена најмање 5,0m oд
најближе тачке кривине коловоза на раскрсници путева.

 Одговарајуће решити прихватање и одвођење површинских вода.
 Пре почетка радова на изградњи прикључка мора се утврдити тачан положај

свих подземних инсталација у зони прикључка, а по завршетку радова геодетски
снимити саобраћајни прикључак и ажурирати катастарску евиденцију.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Општина Нови Бечеј, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, 
грађевинарство, локални економски развој и заштиту животне средине, Жарка 
Зрењанина бр. 8, Нови Бечеј, поднела је захтев број IV 05-350-26/2019 од 05.06.2019. 
за достављање услова за потребе израду Урбанистичког пројекта – Урбанистичког 
пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације постројења за 
пречишћавање бунарске воде (ППВ) у Новом Бечеју, на катастарским парцелама бр. 
16789 и 16791/1 к.о. Нови Бечеј. 

Уз захтев је приложено: 
 Положај планираног пречистача бунарске воде у Новом Бечеју, Р = 1 : 20 000
 Ситуациони план, Р = 1 : 500

По разматрању захтева и приложене документације одлучено је као у диспозитиву 
ових услова. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На основу члана 17. став 4. Закона о путевима, 
против овог  решења може се поднети жалба Општинском већу општине Нови Бечеј у 
року од 15 дана по пријему решења, уз приложени доказ о уплати прописане 
општинске административне таксе. 

ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј 
директор, 

Иван Бошњак, дипл.инж.саоб. 

Доставити: 
1. наслову
2. архиви



PEITYEJIPIKA CPEI4JA
MI4HI,ICTAPC TB O OAEPAIIE

CEKTOP 3A MATEPIJAJIHE PECYPCE
YIIPABA 3A I,IH@PACTP}TKTYPY

Bpoj I tZ63_z
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EEOfPAA

O6aeeure6e y Be3H ca H3paAor.{
Yp6anucra.rxor npojema y Hoaolr 6euejy,
AOCTaB,tra.

I,{:paf eno y I (ieauou) npnuepr<y, yMHoxeHo y
(l) jeaHorvr npaN{epK,v H AocraBJbeHo:

- Onrurxrrrz Hoarr Eeuej a

-a/a.
Ir62019

{ .7 ff.

t{ysarn to2024. roruHe
<Dynruaja 34 pet. 6p.42
,{aryr,r: I i.06.2019. r.
O6paf uoav: ac Maja Kpra

OIITIITI,IHA HOB 14 EET{EJ
OACEK 3A. yPEAHH3AM, CTAMEEHO_

KOMYI-{,A.JII]E rIO CJIOB E,
f PAbEBP{HAPCTB O, JIOKANHI4 EKOHOMCKI4

PA3BOJ I4 3AIIITI,ITy Xfl4BOTHE CPEAAFIE

HOBI,I BET{EJ

Besa: Bau 3axreB 6p. IV 05 350-26/2019 oa 05.06.2019. r.

Ha ocuoey Ba[Ier 3axreBa, a y cKnany ca raqKor.r 3. w 6- ogryre o BpcraMa HHBecrauHoHHxo6jer<ara H npocropHwx w yp6aruHcrur{KHx rnaHoBa o4:Hauaja ru oaopuu,y i;;Cryr.6."H rnacHHKPC"' 6poj 85/15), o6aeeurasaMo Bac Aa.3a r.i3pary Yp6aaucr,rrKof npojercra za yp6arucrHqKo-
apxHTeKToHCKy pa3paAy noraqaje nocrpojersa 3a npeqkrxhasarre oyuapcxe BoAe 1;thB) y HosorrlEeuejy, Ha KaracrapcKHtr{ rapuenaMa opo; tozal i rclglt Ko Hoea 6euej, rrorec Be,raxu pa.r,sena uoce6HHX VCnOBa H 3aXTeBa 3a npHnarolaeame norpe6alra olopaue ,a**a.

fiplr'rarcolt ,3paAe [peAMerHor Yfl-a npHMeHHTr.{ cBe HopMarH_Be, Kparepujyl,re H craHAapAe ycKnaAy ca 3axoHor't o nnaHupalsy H H3rpaArsa ("cr. rr,racHar pc", 6p. lzizoog, gl1a1g - Hcrrp.,64/2010 - og"ryxa yC,24/2011,12112012,4212013 - oAnyKa yC,5a/2a13 - osry*a yC,gg/2013 -oAxyKa YC, 13212014, l45lZOl4, 83/18 a 3ll19) u.uru nol.u*on.nr" 
";;* xojr perynauiyrpeAiv{erHy rrarep njy.

MK
l/-1.t



Peny6arxa Cp6nia 
f

Ayronoruxa noxpajuua Bojao4rna ,

,4q,fu

tloxpajnxcKr cexperapnjar 3a 3ApaBcrBo

Cexrop 3a caHrrapHr HaA3op r jaano 3ApaB/be

O4eruerse y 3peroaxuuy

Tpr Cno6o4e 10,23 000 3peruaxux

T: +381 23535821 O: +381 23535821.

sanitarna @vojvod ina. qov. rs

6POJ: 138-53-O0593-t/2019-10,{ATVM:11.06.2019.

Peny6nnxa Cp6nia
Ayroxoruxa noxpajrxa Bojao4rHa

Onuruxa Hoar 6erei
O4cex aa yp6a xraaann,crann6exo-

KOMyHanHe noc.noBe,

rpaf eerHapcrBo,,fl oKa,nHr

eKoHoMcKr4 paaeoj t,t 3aurury
xHBOTHe CpeAxHe

Beea:,Qonrc 6poj lV 05-350-26 /201.9 o4 05.06.2019. ro4rHe

IIPEAMET:AOCTABA CAHI4TAPHI4X yC/IOBA 3a h3paAy Yp6anncrnvxor npojexra aa yp6aHrcn4i{Ko-

apxhreKroHcKy pa3paAy noxaqrje flOCTPOJEI-bA 3A flPELINIJIABAI-bE ByHAPCKE BOAE(flfiB) y

HOBOM SEqEJY

Ha ocHoey q.naHa 16. 3axona o caHrrapHoM HaA3opy "Cnyx6eun r.nacHfiK PC", 6poj 1,25/04 \

AocraB,rbaMo BaM caHilrapHe yc/roBe 3a h3paAy Vp6aHrcrrvxor npojexra 3a yp6aurcrrvxo-

apxrrexroHcxy pa3paAy noxaqraje IOCTPOIEFbA 3A nPEql/[UhABAFbE SyHAPCKE BOAE(l-lllB) y

HOBOM 5Et]EJY.

O6jexar y xojenn ce o6aa.rba AenarHocr jaeHor cua64eearua craHoBHhtrrBa BoAoM aa nNhe

noAnexe caHilTapHoM HaA3opy Ha ocHoBy q.naHa 8. raqxa 3. 3axona o caHt4rapHoM HaA3opy. Cxo4Ho

qnaHy 9. Haee4eHor 3axoHa, npe noLrerKa o6as.rbaFba AenarHocrr, y o6jexry nnopajy 6mu o6eE6efeHr

nponhcaHil on[xT14 r noce6gr callil ] ilprlt4 yciloll14.

Onurn caHt4rapHr yc/tor:, xojrr r.ropajy,qa ce o6es6e4e:a ceaxr o6jexar noA caHrrapHHM

HaA3opoM nponLtcaHil cy flpaeNnuilKoM o onurn4M caHHTapHrM ycnoBrMa xojn mopajy Aa ilcnyHe

o6jexrN xojr no4nexy caHhrapHoM HaA3opy ("Cnyx6eHn r.nacHNK PC", 6poj 47 106).

l-loce6xr caHhrapH14 yc,noii14 sa o6jexre y xojranna ce o6ae.rba AenarHocr jaaxor cHa6,qeearta

craH6BHhglrBa BoAoM aa nrhe npor:'tcau;1 cy tlpaarrHlrKoM o Har{t4Hy o4pefraarua h oApxaBaFba 3oHa

caHhrapHe 3a[xn4Te h3Bopilurii ',',t;c,,'::.,,i,.:oarua ("Cn.rnacnvl PC" 6p-92108), [lpaernHrxonn o

M 1.1 Dostava opitih iposehni", c:.nir-:,!!'nih uslova (dlan 16 Takona o sanitarnom nadzoru)
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xhrrjeHcKoj hcnpaBHocrt4 BoAe 3a ,ruhc( "Cn.nvcr CPJ", 6p. 42/98, 44/99 u ,,Cn.rnac+ux PC", 6p.

28l2o1e\.

O6nacr jaauor cHa64eaart,a craHoBHHrrrBa BoAoM 3a nrhe perylilcaHa je ra cne4ehrm

nponqcilMa: 3axoxom o BoAaMa ("CryN6eHn rlacHfiK PC", 6poj 301201,0, 93/2012, 1,01,/201,6 u

95120L8),3axononn o 3aurilTt1 crauoBH14rurBa oA 3apa3Hhx 6onectu ("Cn. rnacurK PC", 6p. 1,511,6),

3axoHom o 6ea6egnocrt4 xparie t"^.t." :;",cuuK PC", 6p. a1,lO9 u t7/2019),3axouonn o xerrnrxanrjarrna

("Ca. raacHnK PC", 6p.36/09,88/10, 92111-,93112,2511,5),3axouonn o6noqngnnM npoh3BoArnna ("Cn.

r.nacHilK PC", 6p. 36/09,88110,92111,2511,5), fipaarnHrxorvr o 4ear,trQexLlNjra r nperneAy eo4e sa nrhe
("Ca. rnacHrx CPC", 6p. 60/81), l-lpaernurxoM o HaqLlHy rpaHcnopra onacHor repera xpos aaurrheue
3oHe (,,C1. rracHhK PC",6p.75l20-5\,3ar<oHoiin o npeAMerrMa onurre ynorpe6e("C.n. r.nacHfiK PC", 6p.

2s12019).

V cxna4y ca qraHoM 17.3axorra o caHrrapHoM HaA3opy ( "Cnyx6eHV tnac+Vx PC",6poj
1,25/2OO4l, y nocrynLlfiMa h3rpa, ii-rr, oAHooro peKoHcrpyKqraje o6jexara 3a jaaxo cHa6AeBarue

craHoBHt4turBa BoAoM 3a nrhe np(,.nxcaHa je o6agesa nperxoAHor npu6aeruarua caHhrapHe

carnacHocrt4 Ha N4ejHra npojexar, a 3arr4M u npn6aemaFbe caHhrapHe carnacHocrh 3a xopruheroe
o6jexra, npe noqerxa o6ae,rbaH,a Arrrarl tocrt4 y o6jexry.

p,ocraerrr:
l.Onurrnr HoeN 5evej, ,-i-, 3a yp6aursarvr crann5exo-xoMyHanHe noc.noBe,

rpafeerHapcrBo,.floKanHil eKouoMC ., ,oj t4 3alxrrlTy x(l,lBorHe cpeAfiHe

2. Apxrer

m,
hHcneKTop

fa6puena llogu

16 Zakona o sanitarnom nadzoru)
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M 1.1 Dostava opstih i posebnih sanitarnih uslova (flan



TeneKoM Cp6vljo
tlpegysehe 30 reneKoMyHrroL4aje o.g.

Eeorpag, Taroecra 2

.qEAOBOEH h EPOJ : 7 640-26847 5

AATYM: 25.06.2019.
14HTEPH14 EPOJ:
EPOJ I43IIKPM: 31
PETilJA HOB]4 CAE
l43BPrUHA JEfll4H14UA HOBI4 CA'q
21000 HoBl4 CAE, HAPOEHl4X XEPOJA 2
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PENYEfl14KA CPE]4JA
AyTOHOM HA nOKPAJ 14HA BOJ BOE]4HA

ONUTIHA HOB]4 EET{EJ
oEcEK 3A yPEAHI43AM, CTAMEEHO - KOMyHATIHE nOGflOBE, rpAbEBl4HAPCTBO,

rroKArrHh EKoHoMcKl4 PA3BOJ 14 3AtUTl4Ty X]4BOTHE CPEAI4HE

23272 Hosr Eeuej
Xapra 3persamnna 8

flPEEMET: YCflOBI4 3A l43PMy yPEAHl4GTl4qKOr flPOJEKTA 3A yPEAHI4CT[4t{KO -
APXHTE KTOHC Kv PA3 PA,qv nOKAql4 J E nOCTPOJ ErbA 3A n PEq H UJhABATbE EyHApcKE
BOEE (nnB) v HOBOM EEr{EJv HA KATACTAPCKT4M nAPqEnAMA EPOJ 16789 Vl16791t1 R.O.
HOBI4 EEI{EJ, NOTEC BENWKN PNT

BE3A: EOnnC EPOJ lV 05-350-2612019 OE 05.06.2019.

TenexonaynraxaLliloHr/ ra6noar ce yrnaBHoM nonaxy-y 3oHn pernoHaflHrx tzt floKaflHk1x nyreBa, a Ha
ocHoBy ycfloBa xoje nponrcyjy HaA.nexHe nncrmryquje. Crora je norpe6ro nflaHilparu
TeneKoMyHilKaLluoHll Kopnrqop y3 cBe caoOpahajnnqe Ha no4pyvjy roju o6yxaara nflaH 6es o6srpa Ha
paHr nyra.

l-1orpe6no je nnaHrparil nocraBrbar-be l-1Bl-l qeara <D'110 na MecrrMa yKpuraFba rpaca ca
KoIIoBo3oM Kao il ncno4 Oeroxcrrx N acSanruilx noBprul4Ha Ha rpacaMa ra6noaa xaro 6r ce ns6erna
HaKHaAHa pacKonaBarba.

flpnnnrona nnaHhpaFba HoBl4x cao6pahajnnx Koprlgopa nnaHhparr nonaraFbe o4roeapajyhrx qeara
3a HaKHaAHo npoBnaqebe reneKoMyHnKaqronrx xa6noea TenexoMa y oKBl4py napqefla y BnacHrurBy
nMaoLla cao6pahajue rHSpacrpyKrype.

f'lorpe6uo je npegaur4erra HoBe reneKoMyHnKaLUoHe Kopr4flope (npe caera ya nocrojehe r
nnaHnpaHe cao6pahajunqe) xaro 6n ce oruoryhuno npilKrbyqeFbe nocrojehvx v nnalnpaHux o6jerara Ha
nogpyvjy o6yxeaheHovt Yp6axncrvrqKr4M npojexrorvr xa nocrojehy rvrpexy Tenexoua. [lpegnaxeMo fla ce
yp6aHrcrnurnu npojeKToM nperqBVAIA nonaraFbe L{eBr 3a HaKHa,qHo npoBnaqeFbe reneKoMyHrKaLlytoHt4x
xa6noaa.

Ha npe4uerHoM no4pyvjy HeMa aKTilBHr4x 6asHkrx craHilLla Tenexoua Cp6mja - cilcreMa
ea ruo6unHy rene$onujy.'He nocrojra PP Kopm4op SurcHe reneQounje xojra je y HagnexHocrr4
,,TeneKoM Cp6uja".

yCnOBl4 3A nP[KIbyt{EHrE OEJEKTA HA TK MPEXy

I-'locrynajyhr no Ba[ueM 3axreBy, a y cKna4y ca 3aroxona o il3MeHaMa H AonyHaua 3aroHa o
eJIeKTpoHcKr4M KoMyHr4raqnjaua "Cnyx6eun rnacHrK PC" 6poj 62114,3aronou o nnaHupaFby t4 n3rpa,qFbr
"Cnyx6eHr rnacHvrK PC" 6poj 13212014, 14512014,8312018 u 3112019, flpaannHuKa o 3axreBrMa 3a

l-lpe.qyaehe 3a reneKoMyxmraquje ,,Tenexonn Cp6uja" a.n, 1 1000 Seorpag, Taxoecxa 2
Maril.{Hil 6po1: 17 162543; l-1146 1 00002887



yrBpr]rBarbe 3aurnTHot noJaca 3a eneKrpoHcKe KoMyHvrKar-ll4oHe Mpexe A npnna4alynilx cpeACTaBa,
paAno Kopr44opa 14 3auJTr4THe 3oHe n HaL{nHy h3Bohe}ba paAoBa npnnilKoM r3rpa4r-be o6jerara "Cnyx6exr
rnacHI4K PC" 6poj 16112, [lpaannHnra o rexHrqKrM ]4 ApyrhM 3axreBilMa npil n3rpagun nparehe
rH$pacrpyKrype norpe6He 3a nocraBrbaFbe eneKrpoHcKr4x KoMyHVRaq:noHnx Mpexa, npranagajyhrax
cpe4craBa r eneKTpoHcKe KoMyHilKaqfloHe onpeMe npilnilKoM r3rpa.qFbe nocfloBHt4x r crau6eurx
o6jerara, "Cnyx6eHm rnacHnK PC" 6poj 123112, Ype46e o o4pefivraalby ycnoBa sa npojeKroBaFbe n
nphKlbyqeFbe rojr ce o6aeesHo npn6aarbajy y nocrynKy nsqaBa'+,a noraqnjcrnx ycfloBa, Kao il o
caApxr4Hvr, nocrynKy il HaqrHy ta3,4aBarga ycnoBa sa npojerroBaFbe n npilKrbyL{eFbe ilManaqa jaenr,rx
oenauJheFba n ca.qpxvrHr, nocrynKy n HaqilHy rl3,qaBaba noxaqujcrnx ycfloBa, o4pehyjy ce ycnoBt4 3a
npojexroaaFbe il npnKlbyqeFbe Ha eneKTpoHcKy KoMyHilKalluoHy Mpexy ga ugrpaErsv nocrpoiersa sa
npeqruhaeabe 6vxapcre eoge (nnB) v Hoeoril Eeqeiv Ha xaracrapcxl,rru napqenarua 6poi 16789 n
16791/1 r.o. Hoer Eeqei, norec Benrrr pur npeMa rojuua:

npenopyvyjeMo ,qa o6es6e4nre npilcrynHy KaHa.nil3allujy oA npilcrynHe ral{Ke napqene Ao
yHyrpaluFbocrr o6jexra ilMnfleMenraqrjour l-1Bl-{ qean uajuauer npeqHnKa <Dra 50mm ca nonynpeqHilKoM
caanjawa oA najuare 400ruu; taro[1e, npenopyvyjeuo r3rpa,qFby TK oKHa 4rueusuja
(1000x1000x1000)mm Ha npoMeHr npaBqa no"naralba LleBn.

l-lpenopyvyjeMo Aa, npojerruorra AoKyMeHTaqrjovr, npegBilAl4re Mpexy rHcranaLlyloHr4x KaHara il
v+crafial.1,noHnx qeBil AoBorbHrx npoMepa, Ao cBvrx nocnoBHr4x je4uHrqa, Kao h cBy aKTyrBHy il nacilBHy
onpeMy roja ouoryhaaa nprjeru n xoprurheue:

ycnyra n H So prrlt a q uoHux 14 KoMyH il Kaqta o H l4x rexu on o rrj a,
ycnyra (pa4ho)gilSy3He il KoMyHhKaqnoHnx rexHoflorilja r onqrono
ycnyra ynpaBlbaFba, Ha43opa n KoMyH LlKaqnje ypefiaj rnaa/crcreu nua y srpa1tt
a npeMa Ynyrcray o peanh3a4njn rextuqKilx 14 Apyrrx 3axreBa npr4 h3rpa.qr-bil eneKTpoHcKe

KoMyHnKaLUoHe Mpexe r nprna4ajyhurx cpegcraBa y crau6eHnu il nocnoBHru o6jerrrua Peny6nuvre
areuqrje 3a eaeKrpoHcKe KoMyHrxaqrje Paren - )an.2Q13.

Pagn npilKJbyqeFba nsrpaleHe eneKrpoHcKe KoMyHnKaqiloHe Mpexe o6jerra norpe6no je
llpe4yaehy 3a refieKovtytturraquje "TefleKoM Cp6rja" a.A. trocraBrrr oBepeH nphMepaK TexHylqKe

rqoKyMeHTaqnje nsee4eHor craua reneKoMyHilKaqiloHe u cHrHanHe ilHcranaLlylje, ys ronrjy rpafiearaHcre
Ao3Bofle, Kao il MepeFba eneKTpoHcKe KoMyHilKaLIiloHe Mpexe o6jerra.

,,Tenexorra Cp5uja" a.A. 3anilcHrrKoM o l43BpueHoM TexHmqKoM nperne4y norBpfyje rvroryhHocr
npyxaH,a ycnyra eneKrpoHcKl4x KoMyHl/raquja: roBopa, reneansrje (NnTB) il rHTepHera (65) no hcTytM.

Hanorueua.
lzle4aearue ycnoBa He noApa3yMeBa il noBe3rBaH,e oOjerra Ha reneKoMyHhKallnoHy Mpexy, 3a ura

je norpe6Ho 4a l4Haecrvrrop no4Hece 3axreB HaAnexHoM opraHy nnu npe4ysehy ,,Tenerou Cp6rja" a.g.
Yxonuro ce ua noraqnju 5ygyhnx o6jexara tAnu y npocropwlawa ,vrya ce HaMeHa MeFba

(nperaapaue raBaHcKrrx, no.qpyMcKr4x vr Apyrnx npocropraja y crarvr5erl"z' nnu nocfloBHyl npocrop ra cn.)
Hafla3e nocrojehe reneKoMyHnKaLliloHe rHcranaqnje v ocrantA TK o6jexrra "TefleKoMa Cp6rje",
rHBecrilrop je gyxan , y cKflafly ca 3axouona o eneKTpoHcKr/M KoMyHrxaqrjaua (o6jaerueH y,,Cnyx6euovr
rflacHt4Ky Peny6nrre Cp6uje"44l201o, 30.06.2010.), Ra ce noce6xrM 3axreBovr o6parr "Tenexorray
Cp6rja" 3a h3pafly rexHilt{Kor peue}ba 3aurhre nlnnu il3Meluraiba tAcrtAx, a rpor.uKoBe oBrlx aKTilBHocrtl
cHocvl]/rHBecTilTop.

C noluroeaFbeftI,

Cnyxba 3a nntHJ4pa+,gn WtpglHry Mpexe Hoara Ca4
o{"'.<//t t^-€=q

MNnou Cnoeilh, Ailnn. ilHx.
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