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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, 37/2019 - др. зaкoн и 9/2020) 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 и 04/2020) 

 
 
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

Простор обухваћен урбанистичким пројектом се налази у јужном 
делу насеља Нови Бечеј, у блоку број 185, и обухвата катастарску парцелу број 
6477 к.о. Нови Бечеј, на којој се планира изградња предметног комплекса 
станице за снабдевање горивом (ССГ). Поред предметне катастарске парцеле, 
урбанистичким пројектом обухваћен је и део Улице Иве Лоле Рибара (к.п. бр. 
6547 к.о. Нови Бечеј) и јавног пешачког пролаза (к.п. бр. 24520), преко којих је 
предвиђено повезивање комплекса са објектима комуналне инфраструктуре. 

Предметна катастарска парцела се граничи својом североисточном 
међом са катастарском парцелом Улице Иве Лоле Рибара, југоисточном међом 
са јавним пешачки пролазом, а западним међама са грађевинским парцелама 
зоне мешовитог становања.  
 
 Површина предметне катастарске парцеле бр. 6477 износи 1004m2, 
а површина обухвата урбанистичког пројекта приближно 3318m². 
 

У складу са смерницама Плана генералне регулације насеља Нови 
Бечеј (текст наслова: 15. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ) за потребе изградње и уређења предметног 
комплекса обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-
архитектонске разраде локације. Следећи смернице плана генералне 
регулације, а на захтев инвеститора НИС А.Д. Нови Сад, ЈП Урбанизам и 
путеви Нови Бечеј израдило је Урбанистички пројекат за изградњу комплекса 
станице за снабдевање горивом на к.п. број 6477 к.о. Нови Бечеј. 
 
ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Граница обухвата Урбанистичког пројекта одређена је са 9 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 тромеђу 
парцела број 6477, 24520 и 6476/19. 
 

 Од тачке број 1 граница полази према југозападу границом парцеле 6477, 
а затим мења правце пратећи границу ове парцеле до тромеђе парцела 
6477, 6479 и 6547 - тачке број 2. 
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 Након тачке број 2 граница иде према северозападу, пратећи границу 

парцеле 6547, до тромеђе парцела 6547, 6479 и 6480 – тачке број 3. 
 

 После тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу североистока, под 
углом од 90º у односу на североисточну границу парцеле 6547, до 
пресека са њом у тачки број 4. 

 
 Од тачке број 4 граница се ломи и иде према југоистоку, пратећи границу 

парцеле број 6547, и долази до тачке број 5 – тромеђе парцела 6547, 
6232/1 и 6563. 

 
 Након тачке број 5 граница наставља према југоистоку, пратећи границу 

парцеле 6547, до тачке број 6 – четворомеђе парцела 6547, 6563, 6422 и 
24520. 

 
 После тачке број 6 граница наставља према југоистоку, пратећи границу 

парцеле 24520, до тромеђе парцела 24520, 6442 и 6440 – тачке број 7. 
 
 Од тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу југозапада, под углом од 

90º у односу на југозападну границу парцеле 24520, до пресека са њом у 
тачки број 8. 

 
 Након тачке број 8 граница се ломи и иде према северозападу, пратећи 

границу парцеле 24520, до тачке број 9 – петомеђе парцела 6547, 24520, 
21557, 6443/11 и 6476/19. 

 
 После тачке број 9 граница се благо ломи, и даље идући према 

северозападу, и пратећи границу парцеле 6547 долази до тачке број 1 – 
почетне тачке описа. 

 
 
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

Предметна катастарска парцела се налази у урбаном ткиву насеља, у 
грађевинском блоку у оквиру кога се, са своје западне стране, непосредно 
граничи са парцелама зоне мешовитог становања. Са осталих страна, 
предметна парцела је окружена грађевинским блоковима зоне породичног 
становања, од којих је одвојена Улицом Иве Лоле Рибара и јавним пешачким 
пролазом. 

На њој се налази постојећи активни комплекс станице за снабдевање 
горивом, а Планом генералне регулације намена ове локације се задржава. 

Пре изградње новог комплекса, сви постојећи објекти на предметној 
парцели се уклањају. 
 

Код изградње објеката на предметној локацији примењују се правила 
грађења дата Планом генералне регулације насеља Нови Бечеј за породично 
становање у зони мешовитог становања. 
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I ОПШТИ УСЛОВИ 
 
 Конструкцију објекaта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом 

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

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

 Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности 
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. 
гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - други зaкoн, 72/2009 – др. 
зaкoн, 43/2011 – Oдлукa УС РС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. 
зaкoн и 95/2018 – др. зaкoн, 

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

 За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на 
основу Закона о културним добрима ("Сл. Гласник РС", бр. 71/94) обавезно 
се морају прибави услови надлежног Завода за заштиту споменика културе, 

 При пројектовању и извођењу радова на објектима, код примене материјала 
имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са 
становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности 
са аспекта техничке и  противпожарне заштите. 

 
Међе парцела према праву грађења 
 
Положаји објеката у односу на бочне границе грађевинске парцеле и 

границу која је наспрамна регулационој линији (задња граница/међа), одређују 
се на основу правила грађења на међама. 

 
Према праву грађења, међе (границе) парцела могу бити: 

 
 међа са сопственим правом грађења, 
 међа са заједничким правом грађења и 
 међа са правом грађења суседа. 

 
 Међа са сопственим правом грађења јесте граница између суседних 

парцела уз коју право грађења има искључиво власник парцеле на којој се 
гради објекат, док власник суседне парцеле то право нема. 
 
Међу са сопственим правом грађења представља међа уз коју је, или у 
близини које је (најчешће на растојању од 60cm од ње) изграђен или 
устаљена изградња главних објеката у датом грађевинском блоку (по 
правилу претежно северна, односно западна међа грађевинске парцеле). 
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 Међа са заједничким правом грађења јесте граница између суседних 
парцела уз коју право грађења имају власници обе суседне парцеле. 

 
Међу са заједничким правом грађења представља: 

1. међа уз коју, или у близини које су изграђени, или се граде главни 
објекти оба власника суседних парцела, 

2. међа уз коју, или у близини које није изграђен, нити се гради главни 
објекат ни једног од власника суседних парцела. 

 
 Међа са правом грађења суседа јесте граница између суседних парцела 

уз коју право грађења има искључиво власник суседне парцеле. 
 
Међу са правом грађења суседа представља међа уз коју, или у близини 
које (најчешће на растојању од 60cm од ње) није изграђен или није 
устаљена изградња главних објеката у датом грађевинском блоку (по 
правилу претежно источна, односно јужна међа грађевинске парцеле). 

 
 
II ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА 
 

На грађевинским парцелама у зони мешовитог становања, намењеним 
искључиво пословању, могу се дозволити пословне делатности из области 
трговине, угоститељства, услужних делатности, занатства, производних 
делатности прихватљивог обима и других делатности које задовољавају услове 
заштите животне средине, као и све друге прописе који регулишу конкретну 
област изградње, а које неће ни у ком смилу негативно утицати на основну 
намену ове зоне – становање, и због чијих посебних саобраћајних потреба 
(употреба тешких транспортних или радних возила, велика учесталост 
саобраћаја и сл.) неће доћи до деградације постојеће јавне саобраћајне мреже. 

 
Објекти се могу градити под условима који важе за изградњу објеката на 

парцелама намењеним породичном становању, при чему се пословни објекат 
најближи регулационој линији гради као главни објекат на парцели (под 
условима који важе за изградњу главног стамбеног објекта, с тим да се он може 
пружати и дубље у парцелу, ван зоне стамбених објеката, под условом да 
његова удаљеност од међа не спречава изградњу објеката на суседним 
парцелама), а остали објекти под условима који важе за пратеће и помоћне 
објекте. 
 
III ПАРЦЕЛАЦИЈА 
 

Предметна катастарска парцела бр. 6477 к.о. Нови Бечеј представља 
грађевинску парцелу са непосредним приступом јавној путној саобраћајној 
површини (насељска саобраћајница у Улици Иве Лоле Рибара - к.п. бр. 6547), 
као и јавном пешачком пролазу (к.п. бр. 6476/19). Ширине парцеле на 
регулационим линијама износе око 49,9m, према Улици Иве Лоле Рибара, 
односно 39,7m према пешачком пролазу, а најмања ширина парцеле износи 
19,67m. Предметна катастарска парцела има доста неправилан облик. 
Површине је 1004m2. 
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IV ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Објекат ни једним својим делом не сме прећи границу суседне грађевинске 
парцеле, ни у нивоу, ни испод, ни изнад тла. 
 

Изузетно, када се објекат гради на самој регулационој линији, подрумске 
етаже (стопе темеља и подрумски зидови), могу прећи регулациону линију, 
рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада, 
највише 0,15 m до дубине од 2,6 m испод нивоа тротоара, а испод те дубине 
највише 0,5 m, док стреха може прећи регулациону линију пуном својом 
дубином на висини од најмање 2,5m од коте тротоара. 
 
 
ПОЛОЖАЈ ГЛАВНОГ ОБЈЕКТА 
  

Грађевинска линија главног објекта се поклапа са регулационом линијом 
или се налази на растојању од 3,0 - 5,0 m од ње. 
 

У складу са претходно наведеним, грађевинска линија главног објекта 
треба да се се поклапа са регулационом линијом Улице Иве Лоле Рибара или 
да се налази на растојању од 3,0 - 5,0m од ње. 

С обзиром на то да друга регулациона линија представља регулациону 
линију према јавном пешачком пролазу мале ширине (к.п. бр. 6476/19, ширине 
мање од 4m), а не улици, положај грађевинске линије у односу на њу је одређен 
на следећи начин: грађевинска линија главног објекта у односу на 
регулациону линију мора бити увучена најмање 3,0m. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Положај грађевинске линије главних објеката код парцеле на 
углу грађевинског блока (раскрсница улица) је такав да главни објекат буде 
зграда која је, из амбијенталних разлога и у складу са традицијом градње у 
насељу, најближа углу блока и тиме најистакнутија зграда на парцели, 
сагледива из обе улице према којима је оријентисана. С обзиром на то да се 
овде ради о углу блока који је једном регулацијом оријентисан према улици 
(Улица Иве Лоле Рибара), а другом према јавном пешачком пролазу ужем од 
4,0m, а не према улици, претходна одредница о сагледивости главног објекта 
из уског пролаза нема смисла, па самим тим и његовог постављања на самом 
углу или увлачења у односу на регулациону линију највише 5,0m. Узевши у 
обзир и то да је јужна регулациона линија пешачког пролаза предвиђена за 
изградњу помоћних објеката на парцелама породичног становања, те да би, 
због мале ширине пролаза, главни објекат изграђен на регулационој линији био 
удаљен од поменутих помоћних објеката мање од 4,0m, потребно га је повући у 
односу на регулациону линију пешачког пролаза најмање 3,0m.   
 

У предметном случају, главни објекат може да се гради као објекат у 
прекинутом низу или као слободностојећи објекат. Ако се главни објекат гради 
као објекат у прекинутом низу, његово растојање од међе са сопственим 
правом грађења (међа са к.п. бр. 6479) може бити 0,0 или 0,6m, а ако се гради 
као слободностојећи објекат, то растојање мора бити најамње 2,5m. 
 

Растојање грађевинске линије главног објекта, у односу на међу са 
заједничким правом грађења (међа са к.п. бр. 6478/7), мора бити најмање 4,0m. 
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ПОЛОЖАЈ ПРАТЕЋЕГ И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА 
 

Објекти могу да се граде на удаљености или непосредно уз друге објекте на 
сопственој парцели, а пословни објекти и у складу са прописима који регулишу 
предметну област изградње. 
 
 Грађевинска линија предметних објеката се поставља иза главног објекта. 

Ови објекти се могу градити и на предњој грађевинској линији према Улици 
Иве Лоле Рибара, по правилима која важе за главни објекат, под условом да 
је парцела довољно широка да се и главни и предметни објекат могу градити 
на предњој грађевинској линији, и да такву градњу омогућује право грађења 
на међи према суседу. У односу на регулациону линију јавног пешачког 
пролаза објекти се могу постављати на саму регулациону линију. Ако се 
објекти повлаче у унутрашњост парцеле, растојање њихове грађевинске 
линије у односу на регулациону линију јавног пешачког пролаза мора бити 
најмање 3,0m, као и код главног објекта.  

 Изградња објекта уз међу са сопственим правом грађења (међа са к.п. бр. 
6479) се може вршити под следећим условима: 

 ако се објекат гради тако да додирује међу, мора се градити без стрехе 
и испада (решење може бити једноводни кров са падом у сопствено 
двориште и калканским зидом, двоводни или четвороводни кров са 
атиком и лежећим олуком и др.), 

 ако се према суседној грађевинској парцели планира стреха на објекту, 
објекат мора бити удаљен од међе 60cm, а уколико се планира веће 
растојање објекта од међе, оно мора износити најмање 1,0m. 

 Изградња објекта уз међу са заједничким правом грађења (међа са к.п. бр. 
6478/7) се може се вршити под следећим условима: 

 уколико се објекат гради тако да додирује границу парцеле мора се 
градити са једноводним кровом са падом у сопствено двориште и 
калканским зидом према суседу, 

 ако се према суседној грађевинској парцели планира стреха на објекту, 
објекат мора бити удаљен од међе најмање 1,0m. 

 На основу положаја главних објеката на суседним грађевинским парцелама и 
устаљености изградње главних објеката у предметном грађевинском блоку, 
код предметне грађевинске парцеле се не појављује међа са правом 
грађења суседа. 

 Грађевинска линија гараже са улазом на уличној фасади, мора бити 
удаљена од регулационе линије најмање 5,0 m. 

 
V ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле намењене 
пословању (појединачни радни комплекси у зони становања), уколико парцела 
има прикључак на фекалну канализацију, што се овим урбанистичким пројектом 
предвиђа за предметну парцелу, је 60%. 
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VI СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
 

Дозвољена је изградња објеката следеће спратности и висине: 

ВРСТА ОБЈЕКТА 
НАЈВЕЋА 

ДОЗВОЉЕНА 
СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА 

НАЈВЕЋА 
ДОЗВОЉЕНА 

ВИСИНА ОБЈЕКТА 
- главни објекат (пословни) П+1+Пк 12m 
- пратећи објекат (пословни) 

П+1 
10m, а не више од 

висине главног 
објекта  

- помоћна зграда П 6m 
 

Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 
VII МЕЂУСОБНО РАСТОЈАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 

Најмање дозвољено растојање између објеката износи: 
ВРСТА ОБЈЕКТА НАЈМАЊЕ ДОЗВОЉЕНО МЕЂУСОБНО 

РАСТОЈАЊЕ 

- главни објекат у односу на објекте  на суседним 
грађевинским парцелама 

најмање 4,0m, 
а не мање од ½ висине вишег објекта 

Изузетно, међусобно растојање објеката може 
бити и мање од 4,0m када се главни објекат 
гради на сопственој међи од које је постојећи 
објекат на суседној грађевинској парцели 
удаљен мање од 4,0m. 

- пратећи пословни објекат и помоћа зграда, у односу 
на главни објекат на суседној грађевинској парцели 

најмање 4,0m, 
а не мање од ½ висине објекта који није 

главни 

- пратећи пословни објекат и помоћна зграда, у 
односу на главни објекат на истој грађевинској 
парцели 

0,0m или најмање 1,0m 
(под условом да су задовољени услови 
заштите животне средине, санитарни, 

противпожарни и други услови) 

- сви објекти на истој грађевинској парцели међусобно 
(изузев главних објеката) 

0,0m или најмање 1,0m 
(под условом да су задовољени услови 
заштите животне средине, санитарни, 

противпожарни и други услови) 

- бунар, базен и сл. у односу на најближе објекте најмање 3,0m (а не мање од растојања која 
су прописана за објекте одређених намена) 

 
VIII УСЛОВИ ЗА ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 

 
Грађевинска парцела у зони мешовитог становања може се ограђивати 

нетранспарентном (непрозрачном) оградом (зидана, дрвена и др.), 
транспарентном (прозрачном) оградом, или комбинованом оградом 
(транспарентна са подзидом висине највише 90cm). 
 
 Висина ограде може бити највише 2,0m. 
 Улична ограда се поставља на регулациону линију или на увучену 

грађевинску линију. Ако се ограда поставља испред грађевинске линије она 
мора бити транспарентна или комбинована, најмање у дужини фасаде 
увученог објекта. 

 Ограда између парцела може се градити уз међу са сопственим и 
заједничким правом грађења. Уколико се поставља паралелно са међом са 
правом грађења суседа, ограда мора бити изграђена на удаљености од исте 
као и помоћне зграде. Висина ограде између грађевинских парцела мора 
бити најмање 1,8m. 
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 Ограде се могу постављати унутар грађевинске парцеле у сврху 
преграђивања функционалних целина. 

 Ограда, стубови ограде, капије и врата се постављају тако да буду на 
земљишту власника ограде. 

 Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе 
линије, тј. према површини јавне намене. 

 
IX ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ И ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 

 
Свакој грађевинској парцели мора се обезбедити саобраћајни приступ: 

 колска или колско-пешачка саобраћајница са колским прилазом 
грађевинској парцели ширине најмање 3,0m, 

 пешачка стаза ширине најмање 1,8m или колско-пешачка саобраћајница. 
 

Сваком слободном функционалном делу грађевинске парцеле мора се 
обезбедити колски приступ најмање ширине 2,5m. 

 
Код појединачних комплекса намењених искључиво пословању, за потребе 

паркирања запослених, мора се обезбедити довољан број паркинг места. 
Препорука је да се и за потребе привремених паркирања возила, такође, 
паркинзи изграде на сопственој парцели, а ако то није могуће прихватиће се и 
паркинг места у уличном коридору, која се могу формирати у ширини 
предметне парцеле. 
 
X АРХИТЕКТУРА ОБЈЕКАТА 
 

Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију која 
се поклапа са регулационом линијом или је повучена 3,0-5,0m у односу на њу. 
 

Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или неког другог 
традиционалног или савременог материјала. 
 
С обзиром на то да је урбанистичким пројектом предвиђена изградња 
објеката највише спратности П (приземни објекти), то се за отворе на 
фасадама објекта посматрају услови који важе само за објекте ове 
спратности: 
 
отвори на фасади према улици: 

 на уличној фасади дозвољени су отвори без ограничења; 
 на фасадама оријентисаним према улици, које се налазе иза задње 

грађевинске линије стамбених објеката, на нивоу приземља дозвољени 
су отвори без ограничења; 

 
отвори на фасади према међи са правом грађења суседа: 

 код фасада главних објеката и осталих објеката који се граде на РЛ или 
на удаљености 3-5m од ње (у зони између РЛ и задње грађевинске 
линије стамбених објеката) дозвољени су отвори без ограничења; 

 код фасаде иза задње грађевинске линије главних објеката дозвољени 
су отвори: 

- на растојању фасаде мањем од 4,0m од међе, само прозорски 
отвори на остави и санитарном чвору, са парапетом најмање висине 
1,80m, површине највише 0,8m² по отвору, са застакљењем од 
непровидног стакла, 



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј                                                                                       Урбанистички пројекат 
КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ  У НОВОМ БЕЧЕЈУ - НИС А.Д. НОВИ САД 

9 

- на растојању фасаде 4-15m од међе на нивоу приземља без 
ограничења, а на нивоу изнад приземља дозвољени су само 
прозорски отвори са парапетом најмање висине 1,80m, 

- на растојању фасаде од најмање 15m од међе дозвољени су отвори 
без ограничења; 

 код делова пословних објеката чији задњи делови залазе дубље у 
парцелу, иза задње грађевинске линије стамбених објеката, примењују 
се правила из претходне тачке која важе за фасаде иза задње 
грађевинске линије стамбених објеката;  

 
отвори на фасади према међи са сопственим правом грађења: 

 на растојању фасаде мањем од 2,5m од међе дозвољени су само 
прозорски отвори на остави и санитарном чвору, са парапетом најмање 
висине 1,80m, површине највише 0,8m² по отвору, са застакљењем од 
непровидног стакла, 

 на растојању фасаде од 2,5-15m од међе на нивоу приземља дозвољени 
су отвори без ограничења, а на нивоу изнад приземља само прозорски 
отвори на остави и санитарном чвору, са парапетом најмање висине 
1,80m, површине највише 0,8m² по отвору, са застакљењем од 
непровидног стакла, 

 на растојању фасаде од најмање 15m од међе дозвољени су отвори без 
ограничења; 

 
отвори на фасади према међи са заједничким правом грађења: 

 на фасадама на самој међи нису дозвољени отвори, 
 код фасада према задњој и бочним међама, примењују се остала 

правила која важе за отворе на фасадама према међи са правом 
грађења суседа. 

 
Препоручује се израда косог крова са нагибом кровне равни у складу са 

врстом кровног покривача који ће се користити за покривање. 
 

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта 
ако је грађевинска линија увучена најмање 3,0m у односу на регулациону 
линију, и ако савлађују висину до 90cm. Уколико степенице савлађују висину 
преко 90cm улазе у габарит објекта. Уколико се степенице постављају на бочни 
или задњи део објекта не смеју ометати пролаз и друге функције дворишта. 
 

Објекти својим изгледом, габаритом, спратношћу и материјалима треба да 
буду уклопљени у постојећу урбану матрицу и амбијенталне и архитектонске 
карактеристике окружења. 
 
XI ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2m и то 
на делу објекта вишем od 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 
1,2 m, онда испад улази у габарит објекта. 
 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и 
то: 
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 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне 
етаже дубине највише 2,0 m по целој ширини објекта на висини изнад 3,0 
m, 

 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом дубине 
највише 1,0 m од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,0 m, 

 конзолне рекламе дубине највише 1,2 m на висини изнад 3,0 m. 
 

Уређењем парцеле и изградњом објеката, као и њиховом употребом не 
смеју се угрожавати суседне парцеле и објекти (атмосферска вода мора бити 
усмерена према сопственој парцели, сопственим објектима за одвођење исте и 
према улици, а никако према суседној парцели и објектима и др.) 
 
 
3.2. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
 
3.2.1. НАМЕНА И ОПИС КОМПЛЕКСА 
 

На предметној грађевинској парцели (к.п. бр. 6477 к.о. Нови Бечеј) 
предвиђена је изградња новог комплекса станице за снабдевање горивом, у 
складу са дозвољеном наменом парцеле из Плана генералне регулације 
насеља Нови Бечеј 

На предметној парцели се налази постојећи активан комплекс станице за 
снабдевање горивом, који се гаси, а, пре изградње новог комплекса, сви 
постојећи објекти на предметној парцели се уклањају. 
 

У оквиру комплекса станице за снабдевање горивом предвиђени су следећи 
садржаји: 
 

 три зграде: 
- надстрешница над аутоматом за истакање горива, 
- продајни објекат и 
- помоћни објекат; 

 један подземни четворокоморни резервоар за течна горива капацитета  
60m³ (30+10+10+10); 

 аутомат за истакање течних горива са острвом; 
 саобраћајне површине и објекти; 
 инсталације (спољашње машинске, термотехничке у продајном објекту, 

водовод, атмосферска канализација и канализација отпадних вода, 
електроинсталације, информатичко техничка опрема и видео надзор и 
др.); 

 место за контејнер за смеће; 
 зеленило. 

 
Постоји потреба да се постави и рекламнa ознака станице за снабдевање 

горивом, али за ову врсту објекта нема просторних могућности на предметној 
парцели бр. 6477. Рекламна ознака се може поставити на површини јавне 
намене, као мањи монтажни објекат, по посебном поступку који се примењује 
на постављање ове врсте објеката. У графичком прилогу бр. 2: „Регулационо 
решење, партерно и пејзажно уређење и саобраћај”, приказан је предлог 
положаја рекламне ознаке, при чему ће се њен тачан положај одредити 
урбанистичко-техничким условима. 
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3.2.2. РЕГУЛАЦИЈА 
 

Предметна катастарска парцела има непосредан излаз на две површине 
јавне намене: Улицу Иве Лоле Рибара (к.п. бр. 6547) и јавни пешачки пролаз 
(к.п. бр. 6476/19), и граничи се са њима са две своје међе, које се поклапају са 
регулационим линијама. 

У овом урбанистичком пројекту постојећа регулација се задржава. 
 
У оквиру комплекса предвиђена је изградња три зграде: 

- надстрешница над  аутоматима за истакање горива, 
- продајни објекат и 
- помоћни објекат. 

 
Грађевинска линија главног објекта - надстрешнице над  аутоматима за 
истакање горива 
 

Грађевинска линија зграде најближе регулационој линији – надстрешнице 
над  аутоматима за истакање горива, удаљена је од регулационе линије  Улице 
Иве Лоле Рибара 5,0m, што је у складу са дозвоњеном удаљеношћу главног 
објекта од регулационе линије од 0m или 3-5m. Грађевинска линија 
надстрешнице од регулационе линије јавног пешачког пролаза износи више од 
3,0m, у складу са условима датим у тексту наслова: 3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ, 
поднаслова: 3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, IV ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИЈУ И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, ПОЛОЖАЈ ГЛАВНОГ 
ОБЈЕКТА. Од међе са суседном катастарском парцелом бр. 6479 грађевинска 
линија надстрешнице је удаљена више од најмање дозвољених 2,5m за 
слободностојеће објекте. Од међе са суседном катастарском парцелом бр. 
6478/7 грађевинска линија надстрешнице је удаљена више од 4,0m, у складу са 
правилима грађења. 
 
Грађевинска линија пратећег и помоћног објекта - продајног и помоћног 
објекта 
 

Грађевинска линија предвиђених зграда је, у односу на Улицу Иве Лоле 
Рибара, постављена иза грађевинске линије главног објекта, а у односу на 
регулациону линију јавног пешачког пролаза, на растојању већем од 3,0m у 
односу на њу. У односу на међе са суседним катастарским парцелама бр. 6479 
и 6478/7, грађевинска линија објеката је удаљена више од 1,0m. На овај начин 
су испоштовани услови, у погледу положаја грађевинских линија пратећег и 
помоћног објекта, постављени правилима грађења Плана генералне регулације 
насеља Нови Бечеј.  
 
3.2.3. НИВЕЛАЦИЈА 
 

Нивелационо решење предметне парцеле условљено је постојећим 
нивелационим стањем терена, са једне стране, и могућношћу одвођења 
атмосферских вода са околног подручја. 
 

Нивелацијом је предвиђен једностран пад терена и саобраћајних површина 
предметне парцеле према Улици Иве Лоле Рибара, и одвођење атмосферских 
вода у постојећи канал атмосферске канализације у истој улици. 
 

Падове саобраћајних површина ускладити са прописима који регулишу 
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предметну област изградње. Детаљан нивелациони план је приказан 
графичким прилогом број 4 - „Нивелационо решење”. Оквирно је предвиђено да 
се највиши, јужни део парцеле, нађе на коти 77,20, а најнижи, северни део, на 
коти 76,40, што ће се прецизно дефинисати техничком документацијом. 
 

Приликом нивелације предметне парцеле могућа је, према потреби, 
изградња потпорних зидова у зони насипања и повећања висине терена. 
 
3.2.4. ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ И НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА 
 

Предметној грађевинској парцели омогућен је приступ возилима и 
пешацима, преко постојећих јавних саобраћајних објеката у Улици Иве Лоле 
Рибара (насељска саобраћајница и пешачка стаза) и пешацима, преко пешачке 
стазе изграђене на парцели јавног пешачког пролаза. 

Колски приступ комплексу оствариваће се преко два саобраћајна 
прикључка – приступног и излазног, на саобраћајницу у Улици Иве Лоле 
Рибара, с обзиром на то да је унутар комплекса ССГ предвиђен једносмерни 
режим кретања возила. Прикључци ће се извести на постојећа проширења 
коловоза – траке за  успоравање/убрзавање возила. 

Пешачки приступ парцели ће бити могућ са пешачке стазе лоциране са 
супротне стране Улице Иве Лоле Рибара и са пешачке стазе јавног пешачког 
пролаза. Пешачки прикључци се неће посебно формирати, а приступ парцели  
ће бити могућ преко саобраћајних прикључака колско-пешачких површина 
комплекса. 
 

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

Колско-пешачкe саобраћајне површине су намењене одвијању умиреног 
саобраћаја возилима и пешачког саобраћаја на предметној парцели. У функцији 
су остваривања предвиђених активности на комплексу и омогућују приступ 
свим садржајима. Намењене су заустављању возила приликом утакања горива 
у њих, приступу аутоцистерне претакалишту и заустављању приликом 
истакања горива у подземне резервоаре, приступу паркинзима и продајном  
објекту, приступу инфраструктурним објектима и контејнеру за комунални 
отпад, као и противпожарној заштити.  
 

Ове саобраћајне површине су предвиђене за једносмерни режим кретања 
возила. Димензионисане су тако да задовоље све потребне функције којима су 
намењене. Приступна саобраћајна трака је ширине 6,0m,  излазна саобраћајна 
трака са површином за заустављање аутоцистерне при истакању горива у 
подземне резервоаре 8,0m, а саобраћајне траке поред острва са аутоматима 
за утакање горива у возила 6,37 и 5,5m. Унутрашњи полупречници кривина 
ових саобраћајних површина димензионисани уз уважавање карактеристика 
меродавних возила и износе:  

- 5,0m - за аутомобиле, код паркинга постављених под правим углом у 
односу на саобраћајну површину), 

- 7,0m - за противпожарно возило, 
- 12m и 15,0m – за аутоцистерну за гориво. 

 
Колско-пешачке саобраћајне површине се могу градити од асфалта или 
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бетона са коловозном конструкцијом димензионисаном у складу са меродавним 
саобраћајним оптерећењем, а према планираној шеми кретања путничких и 
теретних возила. 
 

Комплекс ССГ одвојен је од путa нa кoмe сe врши jaвни сaoбрaћaj 
(саобраћајница у Улици Иве Лоле Рибара) зaштитним oстрвoм ширинe преко  
0,5 m, у складу са Правилником о техничким нормативима за безбедност од 
пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова  („Службени гласник РС”, број 54/2017 и 34/2019). 
 
Пешачке саобраћајне површине 
 

Предвиђено је да се пешачки саобраћај у оквиру комплекса одвија по 
колско-пешачким саобраћајним површинама намењеним, истовремено, и 
умиреном колском саобраћају. 

Саобраћане површине, искључиво намењене пешацима, представљају 
пешачка стаза за приступ продајном објекту корисника услуга и запослених, као  
и техничка пешачка стаза, која је намењена, пре свега, запосленим лицима за 
приступ овјектима и уређајима комплекса. 

Пешачка саобраћајна површина може се градити од бетона, бетонских 
елемената (плоча) или неког другог прихватљивог материјала. 
 
Паркирање возила 
 

За паркирање возила, у оквиру предметне грађевинске парцеле, а према 
потребама предметног комплекса, предвиђена су следећа паркинг места: 

 два паркинг места за аутомобиле купаца, димензија 2,5m х 5,5m, 
 једно паркинг место за аутомобиле купаца за лица са посебним 

потребама, димензија 3,7 х 5,5m; 
 једно паркинг место за аутомобиле запослених; 
 једно паркинг место уз компресор за пнеуматике. 

 
Паркинзи се могу градити од асфалта или бетона. 

 
3.2.5. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Предметна грађевинска парцела биће ограђена са три стране - према 
јавном пешачком пролазу, према суседној к.п. бр. 6479 и према суседној к.п. бр. 
6478/7. 

Ограда према јавном пешачком пролазу - површини јавне намене - (к.п. бр. 
6476/19) ће бити постављена на удаљености од 0,7m од регулационе линије, 
како не би угрожавала постојећу комуналну инфраструктуру. Ова ограда ће 
бити транспарентна (прозрачна), или комбинована (транспарентна са подзидом 
висине највише 90cm, али и више ако се ради о потпорном зиду). 

Према суседним катастарским парцелама (грађевинским парцелама 
породичног становања; к.п. бр. 6479 и 6478/7) ограда ће се градити уз међе са 
њима као транспарентна (прозрачна) или комбинована или нетранспарентна 
(непрозрачна - зидана, дрвена и др.). 

Ограда и стубови ограде ће бити изграђени на предметној грађевинској 
парцели. 

Ограда предметне парцеле неће имати врата или капије. 
Висина ограде ће бити највише 2,0m, а ограда на међи са катастарским 
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парцелама број 6479 и 6478/7 ће бити најмање висине 1,8m. 
 
 
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЊИ 
 
4.1. ПОВРШИНЕ И ДУЖИНСКЕ ДИМНЕЗИЈЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Предметна катастарска парцела бр. 6477 к.о. Нови Бечеј представља 
грађевинску парцелу са непосредним приступом јавној путној саобраћајној 
површини (насељска саобраћајница у Улици Иве Лоле Рибара - к.п. бр. 6547), 
као и јавном пешачком пролазу (к.п. бр. 6476/19). Ширине парцеле на 
регулационим линијама износе око 49,9m, према Улици Иве Лоле Рибара, 
односно 39,7m према пешачком пролазу, а најмања ширина парцеле износи 
19,67m. Предметна катастарска парцела има доста неправилан облик. 
Површине је 1004m2. 

Карактеристике предметнe грађевинскe парцелe омогућавају 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 
дозвољен Планом 

генералне регулације 

Закључак о испуњености 
услова постављених 
Планом генералне 

регулације  

10,20 % 

60 % код парцела које 
имају прикључак на 

насељску мрежу фекалне 
канализације 

задовољава 

 
4.3. СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
 
Преглед показатеља – спратност објеката: 

Спратност зграде 
предвиђена Урбанистичким 

пројектом 

Највећа спратност објеката 
дозвољена Планом 

генералне регулације 

Закључак о испуњености 
услова постављених 
Планом генералне 

регулације  
надстрешница над  

аутоматима за истакање 
горива са острвом: 

П (приземље) 

главни објекат (пословни): 
П+1+Пк задовољава 

продајни објекат: 
П (приземље) 

пратећи објекат 
(пословни): 

П+1 
задовољава 

помоћна зграда: 
П (приземље) 

помоћна зграда: 
П (приземље) задовољава 
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Преглед показатеља – висина објеката: 

Висина зграде предвиђена 
Урбанистичким пројектом 

Највећа висина објеката 
дозвољена Планом 

генералне регулације 

Закључак о испуњености 
услова постављених 
Планом генералне 

регулације  
надстрешница над  

аутоматима за истакање 
горива са острвом: 

~6,00 m  

главни објекат (пословни): 
12m задовољава 

продајни објекат: 
3,44 m 

пратећи објекат 
(пословни): 

10m, а не више од висине 
главног објекта 

задовољава 

помоћна зграда: 
2,60 m 

помоћна зграда: 
6m задовољава 

 
4.4. БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 
 

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

Врста паркинга 
према типу возила 

Предвиђен број 
паркинг места 

Потребан број паркинг места према 
критеријумима 

критеријум потребан број 
паркинг места 

Паркинг за 
аутомобиле купаца 

 
 
 
 
 

3 

2 стандардна 
места 

1 паркинг место за 
купце / 70m² 

корисног простора  
(бруто површина 
продајног објекта: 

29,4m²) 

1 

1 
место за 
особе са 
посебним 
потребама 

најмање 1 паркинг 
место по паркингу 1 

Паркин за 
аутомобиле 
запослених 

1 најмање 1 паркинг 
место 1 

Паркинг уз 
компресор за 
пнеуматике 

1 нема критеријума нема критеријума 

 
4.5. ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Планиране зелене површине заузимају 31% укупне површине грађевинске 
парцеле, што је изнад прописаних минималних 30%. 
 
 
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђено да слободне-зелене површине 
предметног комплекса буду уређене као  травњаци. 
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6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

Земљиште јавне намене, којем предметна парцела има непосредан приступ 
(Улица Иве Лоле Рибара и јавни пешачки пролаз),  опремљено је следећом 
инфраструктуром: саобраћајном и водоводном инфраструктуром,  фекалном 
канализацијом, атмосферском канализацијом, електроенергетском и 
гасоводном инфрaструктурoм и инфраструктуром електронских комуникација. 

Прикључење објеката предметног комплекса на сву потребну инфраструкту 
вршити на изграђену јавну инфраструктурну мрежу у оквиру наведених 
површина јавне намене. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ  
 

Пре пројектовања и извођења радова утврдити тачан положај подземних 
инсталација. 

Приликом изградње предузети све неопходне мере и радње у циљу 
заштите постојеће саобраћајне и остале  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 су предвиђена два места прикључења 
унутрашњих саобраћајница предметног комплекса на насељску саобраћајницу 
у Улици Иве Лоле Рибара. Саобраћајни прикључци су предвиђени као 
једносмерни. Прикључци се изводе на постојеће траке за 
успоравање/убрзавање возила (проширења коловоза), које су изграђене за 
потребе саобраћајног прикључења постојеће станице за снабдевање горивом, 
која се уклања. Приступни (северозападни) прикључак остварује се 
прикључењем саобраћајнице широке 6,0m, а излазни (југоисточни) 
прикључењем саобраћајнице широке 8,0m. 
 

Преглед могућности приступа/излаза возилима, преко предвиђених 
прикључака, приказан је у следећој табели: 

 
Полупречник кривине 

окретања возила: Смер приступа парцели Смер изласка са 
парцеле 

највише 12m десна коловозна трака десна коловозна трака 
највише 9,5m десна коловозна трака обе коловозне траке 
највише 7m обе коловозне траке обе коловозне траке 

 
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА 

 Саобраћајни 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. 

 Извршити стругање асфалтних слојева, припрему радних спојева и 
израду хабајућег слоја коловозне конструкције. 
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 Радови на изградњи саобраћајног прикључка не смеју угрозити улични 
коловоз и безбедност саобраћаја у било ком погледу. 

 За потребе изградње саобраћајних прикључака обавезна је израда 
пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме, којим треба 
предвидети посебну организацију и регулацију саобраћаја на јавном путу 
у Улици Иве Лоле Рибара. Решење привремене саобраћајне 
сигнализације и опреме треба да обезбеди несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја на деоници јавног пута где се изводе радови и да 
гарантују потпуну безбедност саобраћаја и радника на извођењу радова. 
Пројекат привремене саобраћајне сигнализације потребно је доставити 
управљачу пута ради добијања Сагласности на исти. 

 Предметним радовима и изведеним објектима саобраћајни прикључци 
суседних парцела не смеју бити угрожени. 

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

положај свих подземних инсталација у зони прикључка. 
 По завршетку радова геодетски снимити саобраћајни прикључак, 

ажурирати катастарску евиденцију, а геодетски снимак доставити 
управљачу предметног  јавног пута. 

 
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНСТАЛАЦИЈА 

 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. 

 Пре почетка радова утврдити тачан положај свих подземних инсталација. 
 Радови на изградњи инсталација не смеју угрозити улични коловоз и 

безбедност саобраћаја у било ком погледу. 
 Након завршетка радова геодетски снимити ново стање инфраструктуре, 

ажурирати катастарску евиденцију, а геодетски снимак доставити 
управљачу предметног јавног пута. 

 
Евентуална оштећења уличног коловоза изазвана предметним радовима 

морају се поправити на технички исправан начин о трошку инвеститора. 
 
6.2. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 
 

Постојећи комплекс бензинске станице се снабдева водом са уличног 
развода водоводне мреже, који се налази преко пута од предметне локације у 
улици Иве Лоле Рибара. Са истог развода водоводне мреже могуће је 
снабдевање и нове станице за снабдевање горивом. 
 

Код предметног комплекса вода ће се користити за санитарно-хигијенске 
потребе, за заливање зелених површина и одржавање саобраћајних површина. 
 

Улична водоводна мрежа је од полиетилена (ПЕ) Φ75. 
Притисак воде износи 3,1 бар. 
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За потребе предметног комплекса потребно је остварити оријентациони 
прикључак димензија DN 40, за количину воде оквирно 1,2 l/s, што је у 
потпуности могуће с обзиром на карактеристике насељске водоводне мреже. 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђено да се прикључак изведе у 
водомерном шахту на парцели предметног комплекса, у оквиру зеленог острва. 
 

Уколико се укаже потреба за снабдевање комплекса водом са насељског 
водовода пречника Φ110, једна од могућности је да се изврши проширење – 
доградња уличног водовода Φ110 у Улици Иве Лоле Рибара у дужини од око 
160m, од шахта постављеног између Улица радниче и Милоја Чиплића до 
предметне локације. 
 
6.3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 
 

Атмосферска вода са саобраћајница, платоа и зелених површина биће 
усмерена према каналима атмосферских вода са решеткaмa или поклопним 
плочама на предметној парцели. Канали су предвиђени у оквиру колско-
пешачких саобраћајних површина уз североисточну границу предметне 
парцеле (регулациона линија према Улици Иве Лоле Рибара). Овим каналима и 
цевоводима вода ће бити доведена до таложника и сепаратора уља, где ће 
бити пречишћена. Одатле, пречишћена вода ће, преко зацевљеног прикључног 
вода, бити усмерена у постојећи отворени канал атмосферске канализације у 
Улици Иве Лоле Рибара. 

Зацевљени прикључак атмосферске канализације на улични отворени канал 
извршити у складу са прописима који регулишу предметну област изградње, 
преко уливне грађевине. 
 
6.4. ОДВОЂЕЊЕ ФЕКАЛНИХ ВОДА 

 
Комплекс ССГ се може прикључити на постојећу насељску мрежу фекалне 

канализације у оквиру парцеле јавног пешачког пролаза. Прикључење ће се 
извршити преко шахта фекалне канализације. Пречник предметне цеви 
фекалне канализације је Φ250, а материјал цеви ПВЦ. 
 
6.5. СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ 
 

Напајање електромреже предметног комплекса оствариваће се из 
електродистрибутивне трафостанице РТС-28 Нови Бечеј, преко постојећег 
кабловског електроенергетског вода. 

Приликом израде техничке документације, за потребну снагу до 17,25kW, 
предвидети мерно место у типском орману мерног места ПОММ-1, са бројилом 
и главним осигурачима, на типском бетонском темељу САБП-300. 

Одобрена снага постојеће ССГ износи 44,25 kW, а постојеће мерно место је 
полуиндиректно, са струјним мерним трансформаторима преносног односа 
75/5А. Уколико се код нове ССГ жели одобрена снага постојеће ССГ, потребно 
је предвидети мерно место у орману ПОММ-4 по шеми везивања Пи-1Ц на 
типском бетонском тремељу САБП-600, у којем је постављена КПК ЕВ-1П. 
 
Услови за изградњу електроенергетске мреже и изградњу објеката у односу на 
њу  
 
- Није дозвољено постављање објеката или делова објеката изнад постојеће 

трасе електронергетских водова. Темељи стубова, објеката или шахтови 
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такође не могу бити на траси постојећих електронергетских водова средњег 
или ниског напона. 

- Техничком препоруком број 3 ЈП ЕПС Дирекције за дистрибуцију дефинисани 
су услови за укрштање и паралено вођење (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 u110 kV на адреси). 

 
Извод из техничких препорука: 
 

- Није дозвољено паралелно вођење гасовода/нафтовода испод или 
изнад енергетског кабла. 

- Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и 
укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m 
у насељеном месту односно најмање 1,2 m изван насељеног места. 

- При укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла. 
- Вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при 

паралелном вођењу може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у 
заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања 
или целом дужином паралелног вођења. 

- На местима укрштања поставити одговарајуће ознаке. 
 

 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 1 m. 

 Хоризонтална удаљеност енергетског кабла и електронских 
комуникација мора износити најмање: 
- 0,5m за каблове 1kV и 10kV 
- 1m за каблове преко 10kV 

 Укрштање енергетског кабла и водова електронских комуникација врши 
са на вертикалном размаку од најмање 0,5m. Водови електронске 
комуникације се на месту укрштања постављају изнад енергетског кабла. 
Угао укрштања по правилу треба да је што ближи 90°. 

 Уколико не могу да се постигну размаци, на тим местима енергетски 
кабл мора бити положен у заштитну цев али и тада размак не сме да 
буде мањи од 0,3m. 

 Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке 
се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај. 

 Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у 
складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978). 

 
- Није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод 

или изнад енергетских каблова. 
- Хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског 

кабла треба да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV односно најмање 
0,4 m за остале каблове. Ако је енергетски кабл механички заштићен 
бетонском или гвозденом цеви растојање може да буде најмање 0,25 m. 
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- При укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени 
испод или изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од 
најмање 0,4 m за каблове 35 kV односно најмање 0,3 m за остале 
каблове. Вертикално растојање може да буде најмање 0,1 m ако је кабл 
механички заштићен бетонском или гвозденом цеви по 1 m на обе стране 
растојање на месту укрштања. На местима укрштања поставити 
одговарајуће ознаке. 

 
 Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или 

изнад водоводних или канализационих цеви. 
 Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или 

канализационе цеви треба да износи најмање 0,5m за каблове 35kV, 
одоносно, најмање 0,4m за остале каблове. 

 При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад 
водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4m за 
каблове 35kV, односно, најмање 0,3m за остале каблове. 

 Уколико не могу да се постигну потребни размаци, на тим местима 
енергетски кабел се провлачи кроз заштитну цев 

 На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са 
водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

 
- При укрштању са каналом енергетски кабл се поставља у заштитну 

металну цев Ф 160 mm до 0,5 m шире од спољних ивица канала тако да 
је могућа замена кабла без раскопавања канала. 

- Вертикални размак између најниже коте дна канала и горње ивице 
металне цеви треба да износи најмање 1,2 m. 

- Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела 
трасе у заштитним цевима. 

- Угао укрштања траба да је што ближи 90°, а најмање 30°. На крајевима 
цеви поставити одговарајуће ознаке. 

 
Посебну пажњу посветити радовима у близини постојеће надземне мреже 
коришћењем механизације по питању сигурносног растојања од 
проводника под напоном.  
 

Сигурносне висине и сигурносне удаљености: 
 
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 6,0 m. 
 
6.6. СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ 
 

Урбанистичким пројектом није предвиђено прикључење комплекса на 
дистрибутивну гасоводну мрежу. 
 
6.7. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

КОМУНИКАЦИЈА 
 

За прикључење на телекомуникациону мрежу потребно је да се положи Пе 
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цев Ф40mm у ров дубине 40х80cm од објекта до постојеће трасе 
телекомуникационих водова у Улици Иве Лоле Рибара. Прикључење на 
телекомуникациони систем ће се одратити по завршетку приводне 
канализације. 

Приликом извођења предметних радова, инвеститор и извођач радова 
морају да воде рачуна да не проузрокују сметње на ТТ водовима . У случају 
сметњи проузрокованих извођењем радова, инвеститор и извођач су дужни да 
сносе трошкове отклањања сметњи и за губитке у саобраћају. 

Пре почетка извођења било каквих радова у близини ТТ објеката 
неопходно је проверити положај истих ручним ископом. 
 
 
7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

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

Извори загађивања ваздуха на предметној локацији јављаће се у поступку 
обављања делатности комплекса: складиштења и претакања течних горива и 
рада моторних возила, а врло ретко рада дизел агрегата (у периоду нестанка 
електричне енергије). 

 
Штетна испарења угљоводоника настају приликом претакања горива из 

цистерни у резервоаре и при издавању горива. 
Загађењу ваздуха доприносе и издувни гасови мотора са унутрашњим 

сагоревањем. 
 

Смањење емисије штетних материја у ваздух постиже се применом 
следећих уређаја: 

 система за повраћај пара угљоводоника у резервоар, код пуњења 
резервоара, чијим радом највећи део пара не иде више у атмосферу већ 
у суд аутоцистерне. 

 система за повраћај угљоводоничних пара код аутомата за истакање 
горива, 

 филтера и катализатора који се уграђују у аутомобиле са унутрашњим 
сагоревањем. 

 
Заштита земљишта и подземних вода 

 
Заштита земљишта и подземних вода решаваће се одговарајућим 

одвођењем фекалних вода и третманом отпадних и запрљаних атмосферских 



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј                                                                                       Урбанистички пројекат 
КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ  У НОВОМ БЕЧЕЈУ - НИС А.Д. НОВИ САД 

22 

вода пре њиховог одвођења са предметне грађевинске парцеле, и то: 
 пречишћавањем зауљених вода са саобраћајних површина на сепаратору 

уља и таложнику, пре упуштања у уличну мрежу атмосферске канализације, 
 предузимањем свих мера за спречавање продирања загађених вода у тло 

услед цурења подземних резервоара за гориво и цевовода горива, 
 одвођењем фекалних вода преко насељске мреже фекалне канализације. 
 

У погледу заштите земљишта и подземних вода од загађења, предвиђено је 
и одговарајуће одлагање чврстог отпада, пре даљег поступање са њим. 
 

Чврст отпад 
 

За одлагање комуналног отпада предвиђа се 1 контејнер запремине 1100 
литара,  габаритних димензија: 1,37x1,20x1,45 m, који ће бити постављен у 
посебно изграђеној ниши (боксу) у оквиру граница комплекса станице, уз 
приступну саобраћајницу.  

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

Бука 
 

Извoр букe у оквиру предметног комплекса биће рад мотора моторних 
возила и компресора за пнеуматике. 

Бука настала радом мотора може се сматрати умереном и учесталијом, а 
бука од компресора већом али много ређом. 

На локацији се морају применити све мере заштите од буке. 
 

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 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и 
просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Службени 
гласник РС”, бр.85/15), за израду Урбанистичког пројекта за изградњу 
комплекса станице за снабдевање горивом на к.п. број 6477 к.о. Нови Бечеј, 
нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
 
Заштита од пожара и експлозије 
 

Приликом пројектовања и изградње објеката морају се обезбедити мере 
заштите од пожара и то: 

 
1. изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који 

обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара, 
2. удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене 

и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене, 
3. приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката, 
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4. безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара 
и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово 
пожарно одвајање, 

5. могућности евакуације и спасавања људи. 
 
Приликом пројектовања и изградње објеката 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 израде техничке документације за изградњу новог комплекса 

станице за снабдевање горивом у Новом Бечеју, на к.п.бр.6477 к.о.Нови Бечеј, 
потребно је испунити следеће услове у погледу мера заштите од пожара и 
експлозија: 
- 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 складу 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 складу 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), 

- објекте реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за 
заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл.лист СФРЈ”, бр24/87) 

- објекте реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за 
безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова („Службени гласник РС”, бр. 54/2017), 

- објекте реализовати у скпаду са Правилником о техничким нормативима за 
безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и 
гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих 
течности („Службени гласник РС”, број 114/2017), 

- уколико се планира изградња угоститељских објеката исте реализовати у 
складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту угоститељских 
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објеката од пожара („Службени гласник РС”, број 20/2019), 
- 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, 

- уколико се предвиђа фазна изградња објеката, свака фаза мора 
представљати технолошко-економску целину, 

- предвидети поделу објеката на пожарне сегменте и секторе (технички блок, 
кпима коморе, трафостаница, дизел електрични агрегат, канале за 
хоризонтално и вертикално вођење инсталација, електро собе, просторија 
за хидро станицу, просторија за спринклер 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 скпаду 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 скпаду са 
одговарајућом кпасом 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 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. 
 
 
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА 
 

На подручју на којем се налази предметна локација нема евидентираних 
споменика културе, нити добара под претходном заштитом.  

Уколико се у при извођењу грађевинских и других радова наиђе на 
археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту 
споменика културе, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети 
и да се сачува на месту и у положају у ком је откривен. Уколико би се, при 
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утврђивању археолошког налазишта, наиласком на археолошке предмете 
утврдило да постоји непосредна  опасност од њиховог оштећења, биће 
наложено привремено обустављање радова док се на основу Закона о 
културним добрима („Сл. Гласник РС”, бр.71/94, 52/2011 - др. зaкoни и 99/2011 - 
др. зaкoн) не утврди да ли је односна непокретност или ствар културно добро 
или није. 
 
 
10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђена изградња следећих зграда: 
 

- надстрешнице над аутоматима за истакање горива, 
- продајног објекта и 
- помоћног објекта. 

 
НАДСТРЕШНИЦА НАД  АУТОМАТИМА ЗА ИСТАКАЊЕ ГОРИВА 
 
127420-Остале зграде, друге некласификоване 
(део сложеног објекта, категорија Б- надстрешница) 
 

Надстрешница је један од најважнијих носилаца симбола малопродајног 
бренда. Њена сврха је мултифункционална: она носи атрибуте бренда, штити 
купце, особље, аутомате за гориво и друге елементе на острвима од падавина, 
а такође омогућава осветљење простора у мраку.  

Надстрешница је квадратног облика, висине око 5,26 m од коте приземља. 
Кров надстрешнице је двоводни, нагиба ка средини надстрешнице где се 
налази олучна хоризонтала. Вертикале су уз стубове, сакривене у облогама. 
Израда кровног покривача је од трапезног поцинкованог пластифицираног лима 
– боја РАЛ 9003. Oблогa са бочних страна надстрешнице треба да визуелно 
постигне изглед лагане, танке конструкције/ елемента атрактивног изгледа. 
Израда фриза надстрешнице од АЛ лима дебљине 2 mm, максималне висине 
60 cm. 

На надстрешници је предвиђен тродимензионални симбол и логотип НИС 
Петрол  од акрилног стакла (формираног технологијом вакумирања), који се 
монтира на конструкцију надстрешнице. Израда знака је у складу са Књигом 
графичког стандарда за објекте у НИС Петрол бренду, као и боје РАЛ 5017, 
3020 и 9003.  

Спуштени плафон, са скривеним системом качења, је сачињен  од 
металних трака (челични пластифицирани лим) ширине 20 cm, типа „Дампа“ 
или еквивалент, беле боје RAL 9003 у који се уграђује осветљење. 
 
Конструкција надстрешнице 

Главни статички систем чине рамови у попречном правцу који су спојени 
подужним носачем. 
Између крајњих попречних носача налазе се носачи који се везују за подужни 
носачима. 

По ободу надстрешнице се раде носачи који носе облогу и фриз 
надстрешнице. Најнижа тачка челичне конструкције је на + 4.80 m од коте 
саобраћајнице. На попречне носаче се ослањају рожњаче којима се постиже 
жељени пад крова. За спуштени плафон се ради потконструкција од кутијастих 
профила који се везују за носећу конструкцију надстешнице. Темељну 
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конструкцију чине АБ темељи самци са АБ јастуком. Темељи самци су повезани 
везном гредом b/d = 30/30 cm. 
 
 
ПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ 
 
123001-Зграда за трговину на велико и мало до 400 m2 и П+1 
(део сложеног објекта, категорија Б- малопродајни објекат) 
 
Продајни објекат је слободностојећи, приземни, завршне коте  венца на +3.44 m 
од коте приземља (±0.00 m), правилне  је правоугаоне форме и састоји се из 
следећих просторија: продајног дела са делом за пословођу, санитарног дела - 
тоалета, магацина допунског асортимана, оставе алата и прибора и електро 
собе. 
 
Под:  
Конструкција пода ојачана је на носивост од 500 kg/m2, челичне касете 
изоловати ПУР 150 mm. Завршна обрада пода је керамичким плочицама на 
цементној иверици d= 24 mm. 
 
Зидови:  
Фасадни панели су ватроотпорни термо растерни (модуларни) 
префабриковани сендвич панели дебљине 120 mm, у „Quad Core“ технологији. 
Завршни, спољашњи лим је у текстури Wood 4, боје што приближније РАЛ 
8007. Панели се постављају вертикално. Изолационо језгро негориви 
QuadCore, FIRESafe дебљине 120 mm.  
Потребно је да материјал има одговарајуће сертификате:вредности 
коефицијента топлотне проводљивости, λ=0.018 W/mK, као и гаранцију на 
ватроотпорност, статику и термичку изолацију у трајању од 25 година. 
Обавезна је примена свих прописаних упутстава за монтажу од стране 
произвођача Кингспан.  
Модуларна ширина панела је 1000 mm. 
 
Панели морају да имају на површини заштитну полиетиленску фолију која има 
функцију заштите током руковања, транспорта и монтаже. По завршетку 
монтирања, фолија се одстрањује 
 
Преградни зидови се раде од ватроотпорних гипскартонских једноструких и 
двоструких плоча, дебљине 1 или 2x1.25 cm, са алуминијумском 
потконструкцијом и испуном зидова ТП плочама минералне вуне д=5 cm.  
У зидове на местима качења санитарне и друге опреме потребно је поставити 
ојачања, у свему према захтевима произвођача и местима која су дефинисана 
у техничкој документацији. 
 
Кров: 
Кров објекта је једноводан, нагиба 1° према задњем делу објекта. 
Ватроотпорни термо префабриковани сендвич панели дебљине 120 mm, за 
покривање крова предвиђени су са херметичким затварачем. . 
Одводњавање  са објекта (предмет је одговарајућег пројекта) се врши преко 
сливних равни и вертикале скривене у објекту у зиду од влагоотпорних РБИ 
гипс-картонских плоча. Олучна вертикала је изолована термо изолацијом. 
Сви спојеви хоризонталног олука са уводним лимом, опшивком и кровним 
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покривачем се обезбеђују постављањем "полифлеш" трака и полиуретанским 
премазом или неким другим сличним системом (Сика...), у свему према 
упутству произвођача изолације, а ради спречавања продора воде у објекат. 
 
Столарија:  
 
Излог је од алуминијумских профила завршне обраде у сивој боји РАЛ 9004. 
Неопходно је да буду задовољени услови: за рам Uf=1,4 W/(m2K), застакљење 
„Solar stop“ стаклом, (максимално дозвољени коефицијент пролаза топлоте 
U=0,6 W/(m2K). Стакло пакет је са аргонским пуњењем и спољним каљеним 
стаклом  ради повећања отпорности, чврстоће као и из сигурностних услова 
(d=4.4.1+14аргон+6+14аргон+6 mm). Излог се у континуитету простире већим 
делом главне и једним делом бочне фасаде (застакљен је и угао објекта). У 
оквиру излога (улазна страна) уграђују се једнокрилна, потезна, улазна врата 
светле ширине мин 100 cm и отварају се на споља.  
Праг од ИНОX-а је у ширини преграде. Карактеристике алуминијумских 
профила и стакла  су исте као карактеристике излога фасада у оквиру којих се 
врата налазе.  
На свим фасадним прозорима и вратима, око крила и штокова поставља се 
дихтунг трака. 
 
Прозори су једнокрилни од алуминијумских профила са термопрекидом  у сивој 
боји РАЛ 9004. Због високог парапета на прозорима предвидети специјалне – 
дуге ручке (сајле) за отварање. Сва спољна врата имају надсветло које се 
отвара на „вентус“. 
Улазна врата у објекат су једнокрилна, потезна, светле ширине 100 cm и 
отварају се на споља. 
 
Подне облоге од гранитне керамика у свим осталим просторијама (керамика А 
класе). 
 
Зидови - Дисперзивна боја у сувим просторијама, керамичке глазиране 
плочице А класе од пода до плафона у влажним просторијама. 
 
Испред свих улаза у објекат предвиђен су адекватни отирачи за обућу уграђени 
у бехатон. 
 
 
Намештај и опрема 

Продајни простор је опремљен стандардним гондолама и полицама за 
пласман робе и наплатним пултом. Висина продајног дела је +3.00 m. 

Предвиђено је брендирање објекта - 3D просветљен знак изнад улаза у 
објекат и налепнице на горњем делу фасаде по обиму објекта. 

Објекат задовољава енергетски разред C за објекте комерцијалне намене. 
 
Конструкција малопродајног објекта 

Носећа конструкција је израђена од челичних профила, третирана заштитно 
и бојена завршно бојом РАЛ 7012. 

Конструкција се састоји од стубова који су међусобно повезани риглама у 
подужном и попречном правцу. Ради просторне стабилности објекта изводе се 
и вертикални спрегови у пољима у којима се ради пун зид. 

Кровна и подна конструкција се изводе од челичних профила. Кровна 
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конструкција се изводи у нагибу ради одвода падавима. 
Објекат се поставља на префабриковану армирано бетонску плочу у којој су 

предвиђени и остављени отвори за пролазак инсталација водовода, 
канализације, електро и ТК инсталација у објекат, а у складу са усвојеном 
основом малопродајног објекта. Плоча уједно има и функцију тротоара око 
објекта. 

Пре постављања плоче врши се израда слоја од мршавог бетона и тампон 
слоја од од каменог агрегата као и збијање подтла уиспод АБ плоче. 

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 

127420-Остале зграде, друге некласификоване (категорија Б, помоћни 
објекат) 

Помоћни самостојећи приземни објекат је монтажног типа спољних 
димензија 3,00 m x 3,00 m х 2,60 m. Монтира се на бетонску подлогу. Простор је 
климатизован и служи за складиштење допунског асортимана и има улазна 
врата са преструјном решетком димензија око 400 x 200 mm са противинсект 
мрежом у доњој зони ради вентилације. На супротном зиду налази се решетка 
истих димензија и карактеристика у горњој зони зида. Конструкција је челична у 
склопу префабрификованог објекта. Челични рам префабрикованог објекта је 
са свих страна (кров, зидови, и под) обложен термо панелима са испуном од 
камене вуне 10 cm. Завршни лим термо панела треба да је гладак/раван због 
брендирања објекта. 

У складу са наменом објекта, као завршна облога пода предвиђене су 
керамичке плочице, које се лепе на подлогу од цементне иверице. Предвиђена 
боја објекта је споља и изнутра бела РАЛ 9003. 

Поред наведених зграда, у оквиру комплекса станице за снабдевање 
горивом планира се изградња следећих садржаја: 

 један подземни четворокоморни резервоар за течна горива капацитета
60(30+10+10+10) m³ (125212-Резервоари за нафту и гас (инжењерски објекат,
категорија Г);

 саобраћајне површине, саобраћајна острва, саобраћајну сигнализацију,
паркинг простор;

 простори за истакање – претакање горива - шахтови, компресор за ваздух
друго;

 спољашње машинске инсталације;
 термотехничке инсталације у продајном објекту;
 инсталација водовода и канализације отпадних вода (спољашња и

унутрашња мрежа);
 електроинсталације јаке и слабе струје (спољашња и унутрашња мрежа);
 информатичко техничка опрема објекта и видео надзор;
 сепаратор и таложник за одвођење зауљених вода (222330-Објекти за

прикупљање и пречишћавање отпадних вода (инжењерски објекат, категорија
Г, сепаратор зауљених вода));

 место за контејнер за смеће;
 рекламна обележја.
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НАПОМЕНА: Описи објеката предметног кмплекса ССГ дати су на основу  
идејних архитектонских решења објеката, које је пројектовао: 
НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад 
Блок Промет, Департман за развој бизниса Сектор за 
пројектовање капиталне изградње Марија Бојовић; Одговорни 
пројектант: Милица Илић,  дипл.инж.арх. 

 
11. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
 

Изградња предметног комплекса станице за снабдевање горивом ће се 
вршити у једној фази. 
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LEGENDA MATERIJALA LEGENDA SIMBOLA

Ojačanja u gips-
kartonskim zidovima

- šljunak

- nabijeni beton

- armirani beton

- termopanel

- TP mineralna vuna

NAPOMENE:

- Potrebno je postaviti OJAČANJA u pregradne gips-kartonske zidove na mestima
kačenja: svih sanitarija, sušača za ruke, televizora i druge opreme,

   a u svemu prema zahtevima proizvođača opreme i na mestima definisanim
   u projektu.

- Izrada brenda na objektu, friza nadstrešnice i obloge stubova nadstrešnice u
svemu prema brendu NIS PETROL, detaljima iz Kataloga industrijskog standarda

i Tehničkom pasošu.

Gips-kartonski zidovi
-2x1.25cm

Gips-kartonski zidovi
-1x1.25cm

- Apsolutne kote proveriti u projektu saobraćajnice.
- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA

LEGENDA SKRAĆENICA

- oznake za unutrašnju stolariju /aluminariju
(zidarske mere)

II

2

- oznake za spoljašnju stolariju /aluminariju
(zidarske mere)

OV1 - oznake za olučne vertikale

Gips-kartonski zidovi
čija se visina nastavlja
do krovnog panela

Projektovani asfaltni kolovoz

Projektovani trotoar

Projektovani betonski kolovoz

Zelena površina u direktnom
kontaktu sa tlom

nulta kota=± 0.00
 Nulta kota je tačka preseka linije terena i vertikalne ose objekta u ravni fasadnog platna, prema

pristupnoj saobraćajnici i poklapa se sa kotom ±0.00 (kotom prizemlja). U odnosu na nultu kotu,
tj. kotu prizemlja definisane su maksimalne visine objekta, nadstrešnice i lanterne.

3 Magacin DAS-a
1.58 5.20

protivklizna keramika
monolitni g-k spušteni

plafon
disperzivna boja: bela

4 Ostava alata i pribora
1.68 5.50

protivklizna keramika
monolitni g-k spušteni

plafon
disperzivna boja: bela

5 Elektro soba
2.20 6.00

protivklizna keramika Armstrong  600x600 disperzivna boja: bela

UKUPNO NETO OBJEKTA: 24.49

UKUPNO BRUTO OBJEKTA: 29.40

4.90 m x

6.00 m

UKUPNO BRUTO
64.00

8.00 m x

8.00 m
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И НАДСТРЕШНИЦЕ
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LEGENDA MATERIJALA LEGENDA SIMBOLA

Sušač za ruke

Ojačanja u gips-
kartonskim zidovima

- šljunak

- nabijeni beton

- armirani beton

- termopanel

- mineralna vuna

Gips-kartonski zidovi
-2x1.25cm

Gips-kartonski zidovi
-1x1.25cm

LEGENDA SKRAĆENICA

- oznake za unutrašnju stolariju /aluminariju
(zidarske mere)

II

2

t 3

D2 - oznake detalja

- oznake za spoljašnju stolariju /aluminariju
(zidarske mere)

- oznake za specifikaciju panela

UPZ 1

SFZ 2 - oznake za zidove (spoljni fasadni zid)

- oznake za zidove (unutrašnji pregradni zid)
KK - oznake za krovnu konstrukciju

OV - oznake za olučne vertikale

NAPOMENE:

-

-

-

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA

  PRESECI

nulta kota=± 0.00
 Nulta kota je tačka preseka linije terena i vertikalne ose objekta u ravni fasadnog platna, prema

pristupnoj saobraćajnici i poklapa se sa kotom ±0.00 (kotom prizemlja). U odnosu na nultu kotu,
tj. kotu prizemlja definisane su maksimalne visine objekta, nadstrešnice i lanterne.
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AB podna ploča MB30 d=15cm
Hidroizolacija d=1cm

Nearm. beton d=10cm

Drob. kam. agr.10 cm

Drob. kam. agr.20 cm

Zbijeno tlo

AB temelj

Nearm. beton d=10cm

Drob. kam. agr.10 cm

Drob. kam. agr. 20 cm

Zbijeno tlo

AB temelj

Nearm. beton d=10cm

Drob. kam. agr.10 cm

Drob. kam. agr. 20 cm

Zbijeno tlo

AB zid šahta
Nearm. beton d=10cm

Drob. kam. agr.20 cm

Zbijeno tlo
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Temelj samac

Nearmirani beton d=10cm

Drobljeni kameni agregat10 cm

Drobljeni kameni agregat 20 cm

Zbijeno tlo

Temelj samac

Nearmirani beton d=10cm

Drobljeni kameni agregat10 cm

Drobljeni kameni agregat 20 cm

Zbijeno tlo

-1.87
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RAL 3020 i 5017

prosvetljen logo
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LEGENDA MATERIJALA LEGENDA SIMBOLA

Sušač za ruke

Ojačanja u gips-
kartonskim zidovima

- šljunak

- nabijeni beton

- armirani beton

- termopanel

- mineralna vuna

Gips-kartonski zidovi
-2x1.25cm

Gips-kartonski zidovi
-1x1.25cm

LEGENDA SKRAĆENICA

- oznake za unutrašnju stolariju /aluminariju
(zidarske mere)

II

2

t 3

D2 - oznake detalja

- oznake za spoljašnju stolariju /aluminariju
(zidarske mere)

- oznake za specifikaciju panela

UPZ 1

SFZ 2 - oznake za zidove (spoljni fasadni zid)

- oznake za zidove (unutrašnji pregradni zid)
KK - oznake za krovnu konstrukciju

OV - oznake za olučne vertikale

NAPOMENE:

-

-

-

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA

  PRESECI

nulta kota=± 0.00
 Nulta kota je tačka preseka linije terena i vertikalne ose objekta u ravni fasadnog platna, prema

pristupnoj saobraćajnici i poklapa se sa kotom ±0.00 (kotom prizemlja). U odnosu na nultu kotu,
tj. kotu prizemlja definisane su maksimalne visine objekta, nadstrešnice i lanterne.
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NAPOMENE:

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA

LEGENDA MATERIJALA:LEGENDA MATERIJALA:

- aluminijum 2mm RAL 1015

- aluminijum 2mm RAL 3020

-   RAL 8007

- aluminijum 2mm RAL 5017

nulta kota=± 0.00
   Nulta kota je tačka preseka linije terena i vertikalne ose

objekta u ravni fasadnog platna, prema pristupnoj

saobraćajnici i poklapa se sa kotom ±0.00 (kotom
prizemlja). U odnosu na nultu kotu, tj. kotu prizemlja

definisane su maksimalne visine objekta, nadstrešnice i
lanterne.

-   RAL 2009

Simbol i logotip brenda NIS Petrol-mrežna
konstrukcija-horizontalni prikaz:

Mreža znaka ima svrhu da pomogne pri kontroli kopiranja
znaka.

Kontrolna mreža je kotirana pomoću prikazanog modula a.
U odnosu na njega su date i sve ostale kote

Maloprodajni koncept Drive Cafe:

"X" je zaštitno polje koje ima funkciju da sačuva čitljivost i
prepoznatljivost logotipa. Zaštitno polje predstavlja
udaljenost od bilo koje druge površine.

-  al lim/al profil RAL 9004
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DISPOZICIJOM OPREME
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 OSNOVA OBJEKTA
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1

ventilaciona rešetka
dimenzija 450X200mm

ventilaciona rešetka
dimenzija 450X200mm
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spoljna jedinica

klima uredjaja

unutrašnja jedinica
klima uređaja
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PRESEK I-I PRESEK II-II
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TABELA POVRŠINA
R.

Br.
Prostorija

Obim

(m')

1

7.84 m²

UKUPNO BRUTO  

 UKUPNO NETO   =

9.00 m²

P 7.84 9.00m'

APSOLUTNE KOTE UZETI IZ PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE

LEGENDA MATERIJALA

- nabijeni beton

- armirani beton

- termopanel

- mineralna vuna

-termo paneli sa ispunom od kamene vune 10 cmSFZ

KK -termo paneli sa ispunom od kamene vune 10 cm

PNT -paneli sa završnim slojem keramičkih pločica
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ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј  Пројекат препарцелације 

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 9/2020) 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 комплекса станице за снабдевање 
горивом на к.п. број 6477 к.о. Нови Бечеј, евиденциони број УП 01/21, од марта 
2021. године, 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, 37/2019 - др. зaкoн и 9/2020), 

 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 и 04/2020) 

Број лиценце: 200 0804 05 

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

= 

Место и датум: Нови Бечеј, март 2021. године 

























78.11

76.86

76.78 76.87
76.73

76.84

76.89

76.89

76.76

76.81

76.80

76.77

76.85

76.78

76.99

77.01

77.01

76.84

76.83

76.82

76.81

76.95

76.96

77.16

76.86

76.87

76.68

76.72

76.88

76.86

77.11

76.89

76.76
76.93

76.93

76.93
76.78

76.94

76.78
76.92

76.78

77.02

76.92

76.91

76.89

76.75

76.88

76.72

76.89
76.75

76.94 77.00

76.38

76.36

76.60

76.72 76.82

77.02

76.99

76.9676.98

76.95

76.96

76.93

76.91

76.88

76.89

76.82

76.81

76.89
76.73

76.78
76.91

77.0076.88

76.76

76.85

77.00

76.99
76.99

76.96

76.91 76.98

76.87

78.03

76.85

76.88

76.86

76.85
76.77

76.76 76.79

76.85
76.72

76.81

76.68

76.94

76.77
76.65

76.72

76.76

76.73 76.76
77.10

76.84

76.87

76.82

76.87

76.37

76.53

76.40

76.48

76.37

76.50

76.41

76.50

76.90

76.43

76.49

76.48

76.57

76.50

76.70

76.77

76.66

76.59

76.55

76.81

76.59

76.63

76.61

76.6776.52

76.69
76.56

76.71

76.85

76.88

76.72

76.69

76.75

76.8276.78

76.77

76.81
76.73

76.83

76.72
76.81

76.70

76.84

76.76

76.84

76.87

76.70

77.95

76.74

76.65

76.76

76.69

76.77

76.6476.8276.68
76.79

76.68

77.89

76.63

76.66

76.85

76.86

76.84

76.81

76.86
76.73

76.89

77.87

76.75
76.80

76.85

76.82

76.67

76.87

77.0277.02
77.02

77.02

77.40

76.78 76.80

76.81

76.77

77.03

76.77

76.78

76.81

76.80

77.49

76.59

76.82

76.81

76.82
76.81

76.75

76.76

76.82

76.83

77.36

77.02

76.83

76.8276.83
76.80

76.77

76.77

76.79

76.82

77.01

76.52

76.28

76.36

76.49

76.2976.25

75.98

75.76

75.89

75.96

75.86

76.19

76.42

75.95

76.05

75.90

75.88

76.40

76.16

75.90

76.09

76.20

76.71

76.84

77.00

76.76

76.85

76.82

76.67

76.49

76.54

76.56

76.72

76.68

76.64

76.73

76.71

76.72

76.82
76.62

76.62

76.64

76.75
76.75

76.17

76.48

76.71

76.77

76.68

76.61

76.53

76.65

76.57

76.59

76.61

76.58

76.60

76.67

76.67

76.65 76.67

76.62

76.56

76.57

76.6976.73

76.78

76.85

76.89

76.66

76.80

76.80

76.74

76.74

76.97

76.94

77.01

77.02

77.04 77.03

77.03

76.95

77.17

77.15

77.34

77.34

77.00

77.16

77.13

77.31

76.82

76.65

76.57

77.31

76.67

76.66
76.68

76.64
76.63

76.68

76.90

75.95

76.83

76.83

76.82

76.8375.99

77.39

77.44

77.36

77.44

77.44

76.58

76.11

75.71

75.60

76.00

76.12

75.89

75.87

76.12 76.18

76.18

76.24

76.27
76.26

76.88

k

Улица Иве Лоле Рибара

6479

6480

6481/5

6478/7

6468/4

6476/19

6443/7
6443/8 6443/9

6443/10

6443/11

21557

24520

6547

6477

525
049
5

650
049
5

450
433
7 650
433
7

550
049
5

600
049
5

500
433
7 550
433
7 600
433
7

ЛЕГЕНДА:
ФАКТИЧКО СТАЊЕ
КАТАСТАРСКО СТАЊЕ
ГАУС-КРИГЕРОВА ПРОЈЕКЦИЈА

КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
ЛОКАЦИЈЕ: '' ССГ Нови Бечек на к.п.бр. 6477  '' Предмет бр: 952-110-30309/2020

РАЗМЕРА 1:500
Директор: Мирослав Мирковић геод. инж.

Катастарско - топографски план израдио:

Датум: Април, 2020. годинеКО Нови Бечеј

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЗЕ ЛИСТОВАСтручни надзор извршио:
Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
К.О. Нови Бечеј

C



JABHO NPEAY3ETE 3A
yP6AH143Air, tBrPA,qHry,

TPAITEBIIHCKO 3ElrrblitxTE,
YPEbEItE I{ OEP,(ABAI+E Y'IHqA

H nYTEBA, OSE3EETrtlBAllrE
JABHOT OCBET'bETbA !I 3AIXTNry

XI4BOTHE CPEA}IHE ONUTHHE
HOB14 EE'{EJ

Yn. Mapuana Tura 6p. I
Tenroaxc : {023} 772-305 n772-3$0

Kv Urbanizaci6 6s utak rendez6se

E-mail: ipdirehcra@pdirckcijanb.rsnr6: 101132229
Marx.{Hn 6poi: 08473161

6pq: 02-28212020
fiaryna: 18.11.2420. ro,qrHe

HHC a,,q. Hoer CaA

Hapo4nor Oponra 12
211A2 Hoeu Ca,q

JaeHo npegy3ene "Yp6anmsau u nyreBr" Hoer 6e.rej, y nocrynry no SarcreBy HI4C a.n. Hosh Ca,q sa
u3gaBabe caofpaRajHo-rexHlqxnx ycnoea 3a il3pagy yp6anucrmuxor npojeKra, npnOaaruaue
noxaqnjcxux ycnoBa u rcpagy rexHnqre AoKyMeHraqrje ra u3rpaAlby xoMnfierca craHt4qe 3a
cua64eaaue rop!4BoM Ha K.n. 6p$6477, K.o. HoBta Eevej, a Ha ocHoByqnaHa 17. craa 1. ravxa 1) u
2) u craa2., nenaaa 18. 3axosa o nyreBrMa (,,Cn. rnacnnK. PC", 6p.41118), y cffiafly ca nnaHoM
reHepanHe perynaqraje Hacerba Hoera 6evej (,,Cn. nrcr onuJn4He Hoar Eevej", 6p. 1912014), a y
orcHpy oanauhelba no Ogayqu o ycxnatluaaby oclruBaH'y ocHt{Baqxor aKra npegpena "r[rperquja
3a nnaHupaHre, mrpa4by, ypefrelbe Hacerba H gaurury xHBorHe cperquHe on[[T[He Hoeu Eeuej' ms

Hoeor Ee.reja ca 3aKoHoM o jaBHHM npegysehnua, npoMeHH nperexHe ,qenaTHocru ta npoMeHr!

nocnoBHor 14MeHa ("Cn. nr,tcr onuJruHe Hoeu Ee.lej. ,6p. 23116) ugAaje:

CAOEPA?rAJ HO-TEXHH tlKE YCIIO B E

flo4xocraoqy 3axreBa, HHC a..q. HoeH Cag, Hapogxor Spoxra 6p. 12, Hoeu Gag, sa
u3,qaBaHre ycroBa 3a norpeEe l43page yp6aHrcTHqror npojerra, flPfi6aBrba]ba
,rottaqrrjcKnx ycnoBa r vrcpa,qy TexHrqt<e goxyMeHTaqrje 3a rcrpaflHry KoMnnerca
craHxqe 3a cHa6neBa}be noplrBoM Ha K.n. 6poj 6477, Ko. Hoan Eevej, ffi.qajy ce
cre,4enx cag6panajHo-r9xHliqKil ycfloBH:

ycIroBH 3A HSrPA.qltv CAOEPAIAJHOT nPHKIbyqKA
o l4grparytia npeAMerHor KoMnfleKca ce nflaHltpa Ha K.n. 6poj M77, K.o. HoBr 5evej,

Ha Kojoj G Hana3u nocrojehu aKrnBHu KoMnflerc craHuqe sa cHa6AeBarbe ropvtBou.
. l-lpurruyqe$e Ho30t- KoMnne|(c€l r,!3Bpl!l4Tt4 Ha jaBHy Hacetbclty caoopanajHilqy y

Yrraqra ltse tlone Pr6apa {r.n. 6p. O547).
o floaeorueHo je mrpa.qurt4 ABa cao6pahajxa npnKrbyqra KoMnrerca - nplrcrynH[ u

r3na3Hu. flpurcruyure je norpeoHo H3BecrH Ha nocrojene l?aKe 3a
ycnopaBaHrely6psaaarue Bo3una (npor-uraperua KorloBo3a), roje cy rcrpaneHe 3a
norpe6e cao6panajHor npurn yqeH,a nocrojene sraHnqe Ha jarny Hacen c$y
caoopanajHuqy, a (oje ce Ba.qpxaBajy.

. Cao6pahajnra npurrbyqar ce Mopa fistpa$yru ca ucrnu unu xeanrrernujuna
KOfiOBO3HT4M saCrOpOM l(ao u nlr Ha KOjU Ce npUrruyuyje.

o flpurrsyqelbe ce Mopa u3Bpurlrrrl y crnaAy ca rexHrqttxM HopMaMa Koje oAroBapajy
oBoj Bpcrvt paAoBa u o6jeKara.

. lrlsepuJlrl,! srpyltil$e acsarnHlrx c'tojeBa, np{npeMy paAHvlx cflojeBa u rcpqAy
xa6ajyher cnoja KoIIoBosHe KoHcrpyKquje.

. PaAoeH Ha rcrpaAtr,fi cao6panajHor nprrrrbyqra He cuejy yrpo3trru ynuqHu KonoBo3

m 6es6egnocr cao6panaja y 6ilfio KoM norneAy.
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. 3a norpeEe u3rpaAbe cao6panajnux npuKrby.raKa o6aBesHa je rcpaAa npojema
npmBpeMeHe cao6pahajne eurxanrasaqr,rje u onpeMe, rojru rpe6a flpqgBu,qerr
noce6ny opraHrcaqrajy vr perynaqvty cao6pahaja na jaanom nyry y Ynuqa lzlee flone
Pu6apa. Peuerue npnBpeueHe cao6pahajne cra*ranvraaqraje u onpeme rpe6a .qa
o$ea$egra Hecn eraHo u 6esSegxo ogarajare cao6pahaja na ,qeoHilqvt jaanor nyra
rge ce il3Bo4e paf,oBl4 h Aa lttpaHryjy nornyuy 6es6e.qHocr cao6pahaja fi paAHuKa

na useofleby pa,qoBa. Flpojexar npuBpeMeHe caoEpahajne crruanrasaqraje norpe6uo
je 4ocraenrh yllpaBrbaqy nyra pagu go6niarua CarnacHocrl,l Hauctu.

r flpegnnerHrM pagoBuma H u3Be.qeHr,rna o6jerrranaa cao6pahajnu npuxn'yqqt4 cyceAHux

napqena xe cnaejy 6uru yrpoxcenn.
. Oflrogapajy?rs peu${Tld npeDc€ITa}be u ogaof;e$e nogplxld}lct{4x BoAa.

o flpe noqerra pafloBa Ha n3rpaglbu npurn'yr{Ka Mopa ce yrep4t4Tn raqan nonox<aj

cBux noA3eMHHx t4Hcranaqnja y 3oHt4 npuKrbyqra.
. ['lo 3aBpuerKy paAoBa reoAercxu cHvrmnrvr cao6pahajnn npurrbyqa(, axypnparn :

raTacEpcKy eeugexqujy, a reoAeTclc4 cHl,lMaK rqocraBilTl4 ynpaBtbaqy npeAMeTHor
jaaxor nyra.

yCnOBl4 3A I4SrPA,qHry H HCTAflAUHJA
oHaMecTnMayKpuJTabaraucranaqrajacacao6pahajuutt1oMnpeABHAeTfiMexaH}'qKo

noA6yrureaHre ncnoA Tpyfla nyra; npaBaq no46yu.tnoaHra Mopa 6nrn noA yrnoM oA
90" y oAHocy Ha ocoBl,rHy nyra (nsyserxo Marbu, .lt!u He ucnofl 60"); uxctanaqnje
uopajy 6uru nocraBrbeHe y 3aururHy qeB uraja rpajrua raqra Mopa 6atu
MHHuMarHo 1,50m yfl€lrbeHa og hBr4qe nyra; MltHr,rManHa gy6nna 3auITI4THtx qeBu

og uajnnxe ropHre Kore KofloBosa Ao roplbe Kore saurrrHe qeBu ltaHocl4 1,35m.
I4ncranaqr,rja roje ce BoAe napareflHo ca nyreM nosraBwrn Ha yflaJbeHocrt4
MHHHMaTTHo 1,50m ofl ltBl4qe KorloBo3it.

. Ilpe iloqerra paAoBa yrsp.ql4rr raqaH nonoxej cBHx noA3euHllx l4Hcranaqutja.

. PaAosu Ha fi3rpa,qlbn hHcranaquja ne cueiy yrp@!,trr4 yrlrqHu KorloBo3 n 6ea6eAHocr
cao6pahaja y 6nno KoM norneAy.

. Haron saBpuerKa paAoga reoAercru cltnuwrn HoBo eralbe ux$pactpytffype,
axrypilparn r€Tactapcry eeugeuqujy, a reogercrld cHl{MaK AocraBrru yflpaB.rbaqy

nperqMerHor jaauor nyra.

Eeexryanna oureheua yruqHor KonoBo3a usa3BaHa npegMerHmM pqgoBt4Ma uopajy ce
nonpaBuTl4 Ha TexHrqKu ucnpaBaH HaquH o rpouJlry uHBec'rnTopa.
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OEPA3nO}KEHTE

H14C a.g. Hoen Calu Hapoanor Spoxra 6p, 12, Haau Cag, nognena je sa>cres 6poj
DWNI2O2O0/124o1795712020 on 06.11.2020. 3a AocraBrbaue cao6pahajno-rexHur{Kvrx
ycrlgaa ffi norpefe lrpalqe Yp6arrcuuror rpojerra, npuSasrta*ra noraqrjcxux
ycnoBa ta mpafly rexHnqKe EoryueHTaquje ra rcrpa,q*'y rounnexca craHuqe 3a
cxa6geea!.be roplreou Ha N.n. 6paiil77, r.o. Hoer Eeuej.

Kao raspaf;uBaqy npegMerHor ypoaxr,rctlrqKor npojexra JaaHonr npegysehy YpSanusau u

nyreBu Hoala Eeuej, AosraBJb€x je, og crpaHe uBegrilTopa, TexHnqxr4 orll4c td npegnor
ypeflerua KoMnfle(ca craHuqe ga cHa6&eBarbe ropuBou - CuryaquoHo peuebe CCI- Hoevt
Eeuej

llo paervrarpalby s€DffeBa u npurioxeHe AoKyMeHTaquje o4nyueHo je Kao y Aucno3url,tBy
oBlD( ycnoBa.

nOyKA O flPABHOM IlElry: Ha ocnoBy qnaHa 17. srae 4. 3arona o nyreBltMa,
nport4B oBor peuelba Moxe ce noAHeru xan6a Onurruncrona eehy onuruHe Hoen Eeuej y
pory oA 15 .qana no npnjerray peuelba, y3 npuRoxeHrl iqoKas o ynnaru nponucaHe
onuTuHc(e aAM'lHlrcrparuBHe Tarce.

flocraeuru:
1. uacnoey
2. aprunu

J['l ,,Yp6aHu3aM h nyteBu" Hoan Eevej
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?."i,ffi J;:,,, @)iffi ,, r Eyu r IA
Orpaxax Enexrpogncrpra 6yrlnja 3peruan nx
3peuaxux, flaHreeauxa 46, rene$ox +381 23 543210, rene$axc +381 23 525243

Hau 6poj: 88,1 .1 .0 -D-07. 13.-330452-20

Bau 6poj:

3peruaxuH , 02J2.2020

,YP6AHL.I3AM fi NYTEBTI"
(V URBANIZACIO ES UIAK RENDEZEST

JasHo npe4ysefie sa yp6anrsau,
hsrpaflFby, rpafeauxcKo oeMrbruJTe,

Vpefierue r oflpxaBaHre yflt,rqa H nyreBa,
ocBeTlberba u 3auThry xHBoTHe cpeAnHe

onuJrrHe Hoeh 6euej

MAPIIIAJIA ThTA 6p. I
23272 HOB[4 EEI{EJ

L-

nPEAMET: Ycnoen 3a norpe6e r3page yp6anracrnvror npojerra yp6axucrnvro-
apxrrexToHcKe pa3paAe 3a rpafieeuxcKy napqeny

(napqena 6p.6477 na K.O. Hoeu Eevej), Hoau Eeuej, l4ae rlone Pu6apa, 6nor 6p. 185

Iloao4ona Bauler 3axreBa, nau 6poj 88.1.1.0.-D-07.13.-330452-20, y rojeru rpaxrre nperxoAHe
ycfloBe 3a norpe6e n3pa.qe yp6axucrrvxor npojexra yp6anracl,rqKo-apxureKToHcKe paspa,qe 3a
rpafieauncKy napL{eny 6poj (napqena 6p. 6477 Ha K.O. HOBI/ 6Er'lEJ), HOB[/ EEL{EJ, l4BE flOnE
PHEAPA 6nox 6p. 185, o6aeeuraBaMo Bac cne4ehe:

Yan4our y nphnoxeHy lqoKyMeHraqnjy, AocraBrbanao Bau cne4ehe ycnoBe:

Y 1nnsnan npeAMerHe napqene nocroje enerfipgeHeprercKr4 o6jerrr/ao4oara y BnacHrlrurBy EnC
Et4CTPl4 EyUl4 JA AOO EEO f PM; Orpanar,, Endrrpo4racrpra6yL{uja 3peFbaH r H".

[lpnnurou npojerroaaFba yBaxnrn rpace xoje cy Aare y npilnory.

flocrojehr o6jerar ce nanaja eneKTpilqHoM eHeprr4joru, raxo Aa je npe not{erKa KoHKperHrx paAoBa
norpe6uo nocrojehr o6jexar rcKrbyqrrr.
fipe4argerr noxaqujy HoBor MepHor Mecra Ha cranHo nphcrynaqHoM Mecry, Ha peryrarlraoxoj nuauju nnu
jaanoj noBpur4H14.

Ha ncnoay noAaraKa xoje crne AocraBunr y Be3r ca norpe6HoM cHaroM, MepHo Mecro npeABngerh y
TilncKoM opMaHy MepHor Mecra flOMM-1, ca 6pojrnoM h maBHuM ochrypal{hMa, Ha rnncKoM 6eroncrorra
reMerby CABil-300.
Yan4out y nogarKe Enerrpo4ncrpn6yqnje 3pesaxuH, 3a Kynqa E[. Spoj 33727577 (EersnHcxa craHnqa
Hoan Sevej) o4o6peua cHara (no vnany 7, Ype46e o ycnoBhMa ucnopyKe m cxa6geaalba eneKrptrr{HoM
eneprrjoru, ,,Cn.l-nacHuK PC" 6312013 i 9112018) raxocr,r 44,25 kW, a nocrojehe MepHo uecro je
nonymHAhper:rHo, ca crpyjnnM MepHilM rpanc$opuaropuMa npeHocHor o4Hoca 7515A. Yronuxo ce xenh
oBaKBa, aeha o4o6peHa cHara, norpe6xo je npe4anryern MepHo Mecro y opMaHy ilOMM-4 no rueMr
Be3rBaFba l-k-11-l Ha rrncKoM beroxcrou rpeMerby CAEfl-600 y rojeu je nocraeruena KflK EB-1n.

Oneparop gucrpu6yrueHor crcrena,,EllC,[Ncrpr6yq*ja" g.o,o. Eeorpag

nP-EHr-01.19/01

Ill,16; 10000 1 :1,;il

Marnq.lr 6poj: 07t)05,16,6

Crpaua 1 op,4
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Moryha noxaqrja MepHor Mecra je ya perynaqroHy nnnnjy napqene 6479 x.o Hoera Eevej.

hHeecrrropje y o6aeesta ga nouryje cne4ehe: .

Hnje ,qo3BorbeHo nocraBtbaH,e o6jexara ynv AenoBa o6jexara u3HaA nocrojehe rpace
eneKTpoHeprercKtlx BoAoBa. Teueruu cty6oea, o6jexara ilrvr uJaxroen rarofe He Mory 6utwnarpacu
nocrojehux efleKTpoHeprercKr4x BoAoBa cpeAFber tltflh Ht4cKor HanoHa.

TexHr.{xot\4 npenopyKoru 6poj 3 Jn EnC ,[rpexqrje 3a Ancrpl6yqnjy 4eSvrHracaHn cy ycnoBr,l sa
yKpurraFbe u napafleHo eoferue (Texxrvxa npenopyra 6poj 3 [Tn 3] - V r43ga]be: 2012, Ocuoeuu
mexHuvnu saxmeeu ga us6op u MoHmilKy eHepaemcKux xa1noea u xa1noecxoe npu1opa y
enexmpo)ucmpu6ymueHuM MpexaMa 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV u110 kV Ha a4pecr
http://epsdistribucija.rs/index.php/zakonska-regulativa/interni-standardi).

l4saot ms rexHyrqrux npenopvra:

- Hnje AooBorbeHo napanenHo eoferse racoBoAa/xaQroao4a ucno4 v1nvl tlisr,aA eHeprercKor
xa6na.

- XopreoHTarHr paoMaK n BeprilKanHo pacrojarue nph napafieflHoM aoferuy N yKpuJTaFby

racoBofla orq eHeprercKor ra6na rpe6a Aa h3Hocl4 Hajuarue 0,8 m y HacerbeHoM Mecry oAHocHo
uajuarse 1,2 m rBBaH HacetbeHor Mecra.

- flpr yKpuraFby ce LleB racoBoAa nofia:Ke ilcnoA eHeprercKor xa6na.
- BepruxanHo pacrojarue npil yKptxra.ty vt xopr43oHTaflHu pa3MaK npu napaneflHorra aofersy Moxe

ga 6y4e xajrraarse 0,3 m aKo ce xa6n nocraBr y oauJrr4rHy l-lBl-l qee AyxilHe xajruarue 2 m ca o6e
crpaHe Mecra yKprJJTaba ulrr4 L{enoM .qyx[HoM napaneflHor eoferua.

- Ha MecruMayKpuraFba nocraBurn ogroaapajyhe osHaKe.
- Ha4senlHr AenoBil racoBo4a vopajy 6utuyganeHil oA cry6oea AaneKoBoga CH yr HH ao4oaa sa

uajuarue Bnculy cry6oaa yaehany ea 3 m.
- flprnuxona rpaferua racoBoAa norpe6xo je pa4Hr nojac Soprrltr,rparu raKo Aa reuKa Bo3ilfla He

npenaoe npeKo eHeprercKor xa6na Ha MecruMa rAe uctu nuje eaulrnhex

. Mefjyco6Hu pasuar HH n CH eHeprercKr4x xa6noea npil napanenHoM aofler+y y r,tcroM ra6noacror\I
poay o4peflyje ce Ha ocHoBy Ao3Bo.rbeHor crpyjror onrepeheua, nphMeFbeHe xa6noecKe nocrerbrqe
ra 6poja ra6noaa, anil He cMe ga 6y4e rvrar+n og 0,07 m. !a ce o6es6egr Aa ce y poBy ra6noeyl
ue[yco6Ho He gognpyjy, Ayx qefle rpace ce raorrltefly ra6noea nocraBrba Hh3 onera, roje ce rraoHrr,rpajy

Hacarilqe Ha uel;yco6HoM pa3Mary og 1 m.

. flonaraFbe y ilcrt4 poB Bt4ue HH wlnnn CH xa6nosa y Brlue HuBoa (ra npraruep: Ha r3flacKy 143

rpaHc$oprraaropcKe craHrqe) Mopa noceouo 4a ce aHanil3ilpa (npojerryje).
. XopuooHranHa yAarbeHocr eHeprercKor ra6na n eneKTpoHcKr4x xorvryHrraquja Mopa

v3+ocnrn xajuarue
- 0,5m sa ra6noae 1kV yr 1OkV
- 1m ga ra6noee npero 10kV

o Yxpturaue eHeprercxor xa6na il BoAoBa eneKTpoHcKr4x roruyurraquja Bprrtil ca Ha

BeprnKanHoM pa3MaKy og Hajrvrarue 0,5m. pogoara eneKrpoHcKe KoMyHr4Kaqraje ce Ha Mecry
yKpuJraFba nocraaruajy H3HaA eHeprercKor ra6na. Yrao yrpr.uraFba no npaBt4fly rpe6a ga je
u:ro 6nrxn 90".

o Yronmxo He Mory Aa ce nocr[rHy pa3Maqr npeMa raqKaMa 1.1. n 1.2,, na rnM MecrhMa
eHeprercKt4 ra6n uopa 6rril nonoxeH y 3aurt4rHy qeB anv v ra,qa pa3MaK He crrae ga 6yge
MaFbn og 0,3m.

o 3aulrurxe LleBu, nnacrilt{Hr4 tururHt4t{l4, crrrHanHe rpaKe r ra6noecKe o3HaKe ce He crrltejy
yHr,luJTaBarr m uopajy ce Bparhrt4 y npaoErrnn nonoxaj.

. l4Heectvlrop je y obaeeau .qa 3aurr4Tra nocrojehe xa6noscre BoAoBe y cKna4y ca ogpe46arraa
llpaannxnxa o rexHuqKnM HopMaruBr4Ma 3a enexTpoeHeprercra nocrpojeua Ha3uBHor
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HanoHa m3HaA 1000 V (,,Cnyx6eHn nncr COPJ", 6p.411974 n 1311978).

llpm6nrxaBa]be u yKpuraFbe eHeprercxor ra6na ca nyreM n3BaH Hacerba:
. Yrpulrarue ra6noacKor Bo,qa ca nyreM il3BaH Hace.rba Bput4 ce raKo uITo ce ra6n nonaxe y

Eeroncrn KaHan, oflHocHo, y 6eroncxy unn inact4rrHy qeB y ByqeHy y xopyr3oHTanHo rasOyulen

orBop, raKo Aa je ruoryha 3aMeHa xa6na 6ea pacxonaBar-ba nyra.
. BepruKaflH[ pa3Max usurefy ropbe rBhqe ra6noacre KaHanu3allrje r noapllr4He nyra rpe6a 4a

r4sHoclt najuaue 0,8m.
. PaguaK ra6noacror Borqa oA nyra h3BaH Hace.rba npta napaneflHoM aof;euy, oAHocHo,

npr6nnxaaaby yr3Hocyr:

r 3a ayronyr r nyr I pega: najuarue 5m sa napafleflHo ao[eue n najuarue 3m sa npr6nrxaeare;
r 3a nyreBe r3Ha,q npBor peAa: najuaue 3m 3a napanenHo aoflese n Hajuaue 1m ga

npn6nuxaaarue.

- Hrje Ao3BorbeHo napanenHo eoferue qeBh BoAoBoAa v Ka+anu3aquje venory vntA taaHa4

eHeprercKhx xa6noea.
- XoprsoHTarHrl paoMaK qeBh BoAoBoAa il KaHanu3aqraje og eHeprercKor ra6na rpe6a Aa r3Hoct4

tajrraarue 0,5 m sa ra6noae 35 kV oAHocHo najrraarue 0,4 m oa ocrare xa6noae, Axo je eHeprercKr4
ra6n uexaHilt{Ktl sauJrilfieH 6eroxcxou ilnil rBosAeHoM qeBu pacrojarue Moxe 4a 6y4e xajrrirarue

0,25 m.
- llpr yKpuJrarby qeBh BoAoBoAa n KaHanu3alryaje uory Aa 6yAy nofloxeHrr r4cnog vnt u3HaA

eHeprercKor xa6na Ha BeprilKaflHoM pacrojamy og uajuarue 0,4 m sa xa6nose 35 kV oAHocHo

najrraarue 0,3 m 3a ocrafle Ka6noBe. Beprnxanxo pacrojarue Moxe 4a 6y,qe najrvrarse 0,1 m aro je
ra6n rraexaHhHKt4 eaurilhen 6eroxcrou taflr rBo3AeHoM r]eBu no 1 m ua o6e crpaHe pacrojarue na
Mecry yKpuraFba. Ha uecrrMa yKpuraba nocraBilTr4 oAroBapajyhe o3HaKe.

. Huje Ao3BoIbeHo napaneflHo eoferue eHeprercKnx xa6noea ncnoA unu vsHa+ BoAoBoAHhx vnw
KaHanhsaql o{tAx qeBu.

. XopttsoHTaflHh pasMaK eHeprercKor xa6na oA BoAoBoAHe unv KaHanhoaqroHe qeBh rpe6a 4a
nglocu uajuarue 0,5m sa xa6noee 35kV, oAoHocHo, Hajnaarue 0,4m ga ocrane xa6noee.

. flpr yKpuraFby, eHeprercxu xa6n Moxe ga 6y4e nofloxeH tacnoA vnu vsHa[ BoAoBoAHe ilnh
KaHanfi3aqhoHe LleB[ xa pacrojahby oA najuarse 0,4m sa ra6noae 35kV, oAHocHo, najruarue 0,3m
ga ocrane xa6noae.

o Vronrxo He Mory Aa ce nocrhrHy norpe6Hu. pa3Maqil, Ha rilM MecrilMa eHeprercKu xa6en ce
npoBflaqh Kpog BaurHTHy qeB {

. Ha MecrtaMa napareflHor eoferua nnA yKpuraFba eHeprercKor xa6na ca BoAoBoAHoM r4nl4

KaHafltaoaqtaoHoM LleB[, poB ce Kona pyl{Ho (6es ynorpe6e naexaHusaquje).

- l-lpu yKpurarby ca KaHaroM eHeprercxn ra6n ce nocraBrba y saururHy MeranHy qeB (D 160 mm

Ao 0,5 m ut4pe oA cnorbHtax tABuqa KaHafla raKo Aa je rvroryha oaMeHa xa6na 6es pacxonaBaFba
KaHafla,

- BeprnxanH!{ paoMar raerr,refiy Hajxnxe Kore AHa KaHafla ta ropLbe nBr,qe MeraflHe qeara rpe6a 4a
r43Hocr4 Hajuarue 1,2 m.

- [UrrrHnK il yno3opaaajyha rpaKa ce nocraBruajy qenoM TpacoM Ao Aena rpace y 3aurilrHllM
qeBilMa.

- Yrao yKpuraFba rpa6a Aa je urro 6nrxr 90', a Hajuarse 30'. Ha rpajeenrrra qeeu nocf alnrn
o4roeapajyhe osHare

lloce6xy narcby nocBerurr,r paiqoBuMa y 6nnswu nocrojefie Hafl3eMHe Mpexe ropuuherueu
MexaHrrcaquje no n[Tarby curypHocHor pacrojaFba ofl npoBoflH]rKa nofl HanoHoM.

flpeua flpaamnnrry o rexHvrt{KLrM HopMan4BhMa 3a il3rpagtuy HaA3eMHnx eneKTpoeHeprercKr4x BoAoBa

HasilBHor HanoHa oR 1 kVAo 400 kV:
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3a uecra npilcrynaL{Ha Bo3rnilMa (oxo HacerueHilx noApyvja, rsnag norba oxo rojux ce Hafla3e norbcKn
nyreBil, ,43HaA nvBa4a u opaHilLla, m3HaA norbcKr4x nfreBa h [uyMcKkrx nyreaa), ckrrypHocHa Bncvtav
cilrypHocHa yflarbeHocT yr3Hoce:

1) curypuocHa BrcnHa

2) curypxocHa yAarbeHocr

Vxonuxo y rorry pagoBa unje uoryhe y cBaKoM TpeHyrKy o6es6e4raru norpe6ua pacrojarua, npeAMerHa
Mpexa MOPA 6utu rtrcruayqeHa 3a BpeMa rpajarua palqoBa.

Ilpn Nepa4r4 TexHut{Ke rqoKyMeHraqrje npr4pxaBarh ce saKoHa il TexHilqKux nponuca. flpojexar rpe6a
Aa npeABu AtA sawru-ry r norpe6Ho hsMeuralbe nocrojehux EEO npe usrpa4Fbe npojexroeauor o6jexra,
npil L{eMy TlHeectilrop peuaBa cBe ilMoBt4HcKo-npaBHe oAHoce Hacrare s6or norpe6e rerr/leurarsa.

y cnyvajy npu6nwxaBaba AenoBa o6jexra HaA3eMHrM eneKTpoeHeprercKr4M o6jexrurraa
nouroBarm o4pe46e l-lpaarnnrxa o rexHrr{Kr4M HopMarrBilMa oa norpaAFby HaAoeMH}tx

efleKrpoeHeprercKr4x BoAoBa HanoHa o4 1kV ,qo 400kV ("Cnyx6eHn nncr COPJ", 6p. 65/88 n 18192) n
llpaennunra o rexHLrLrKt4M HopMaruBHMa 3a il3rpa.qu,y Hr4cKoHanoHcKr4x HaE3eMHux BoAoBa l"Cnyx6eun nncr
COPJ", 6p.6192.)

CurypxocHe Bllct{He H cltrypHocHe ygarbeHocr}t:
A. ['lpenla llpaeurnunry o rexHuqKuM HopMartaBhMa 3a H3rpaAlsy HaA3eMHHx eneKTpoeHeprercKt4x BoAoBa

Ha3ilBHor HanoHa oR 1 kV no 400 kV ("Cnyx6eHh flt4cr COPJ", 6p. 65/88 n 18192):

3a uecta nprcrynaqHa Bo3t4fluMa (oxo HacerueHnx nogpyvja, usua4 norba oxo xojmx ce Hafla3e norbcKt4

nyreBn, u3HaA nuBaqa H opaHilLla, u3Ha.q no.rbcKr/x nfreBa il uyMcKl4x nyreaa), cilrypHocHa Buctila n

curypHocHa yAarbeHocT 143Hoce:

6,0 m;

5,0 m.

1) crrypuocHa BtactaHa

2) cr rypnocHa y4arbeHocr
6,0 m;

5,0 m.

E. l1peua llpaannHraxy o rexHrqKr4M HopMarhBhMa 3a h3rpaAFby HrcKoHanoHcK]tx HaA3eMHrx BoAoBa
("Cnyx6eun nncr COPJ", 6p.6192.):

3a ynnqe y HacerbeHvrM MecruMa nnt rpaAoBilMa, cmrypHocHa Bna/iHa il3Ha4 Tporoapa ngnocr 5,0
m, a h3HaA KonoBo3a yrntzt KoncKor yna3a 6,0 m.

[-lprnor:

- Cxur4a CH l,l HH Mpexe y 3oHr,1 oOjexra
- ;ICMM Ha rHncKoM TeMerby
- ilpegnor noxaqNje OMM

C nouJroeargeftr,

[ocrasilrr:

(/ Hacnoey
2. Cnyx6vt sa eHeprerilKy
3. flucapurqN

o6je.qrruene npoue.qvoe xao Ycnoeil ga npoiexrosalbe r nprKrbv.{ebe.
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NAP0MENA: Sirino SABP npze biti 600 ili 800mm, u zovisnosti od tipo P0MM koji se ucvrscuje rn isto.

"Elektr'ovojvodino"d. o. o. -
SEKIOR ZA PROJEI(TOVANJE - NOVI SAD

Obiekot: P0MM tipskoo prikliucko no ED mrezu
0T -59 " 20

UCVNSCIVANJE POMM NA POSTOJECE SABP
Dotum ionuor'. 2007

iektovoo V, I sokov Zomeno zo:

0brodio V. I sokov
f\l R= r, rn -__l

TIP POI/M XInnm] YInm]

POMM-2/H 500 650

POMM-4 500 1050

POMM-6 800 i 050

POMM-IT)V 300 6s0 (10s01
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flpegyleh* 3o rerl€KcMyniar.crqrtje 4,6.

Eegrpa4, Taroncra 2

Epoj : a335-356070/1 -2020

6poj ua flKPM: 39
Cnyx6a sa nflaHHpalbe H tl3rpa.qlby Mpexe Hoeu Ga4,,l
O,qeruexre 3a nnaHupanre H ta3rpanruy Mpex(e

Jn "yP6At1r13AM H nyTEBt/'
URBANIZ^CIO E$ U]AK RENDEZESE

Bpot 0 !- 0+0 Szdnr

HA

aaryta 0f , 42.W2A Ddrurrr
uoen,ui,ilr-r.,lo:iio* ri i c sr

: ,: :., ". ::irr'.ri. ,lrrr :

232V2:Hoera Eerej
Mapr.uana Tura 8

ifffriHlll1if'Xfi:"vnuHoBAl , '..,,' ',::]:;ii:.;:':l

Jn 3A yPEAH[43AM, [3fPMH]y,fPAREBl4FICKO 3EMJbHIIITE, yPET"EtbE 14

OAPXABAHTE ynHUAU nyTEBA, OEE3BEEHBAI'bE JABHOT OCBETIbEI'bA H

3Ar,UTrry )KUBOTHE GPEAI4HE
ONIXTHHE HOBI4 EEqEJ

I'IPEEMET: Texnuqxu ycnoBn 3a H3paAy yp6anucrnuxor tl :U3pafl!
rexH n q Ke Ao KyMe HTaquje sa tr3 rpaAby H oBo r Ko M rrn e Kqa.: 3a,:cHaOAe. .Ba rb€ 

.

x.n.6477 K.O. Hoail Ee.rei (uxeecrurop: HHG a..q. Honu Cag 6n0rrnpouer).

l-locrynajyhu no Baurena 6pojy: 01-48015, a y crna4y ca 3arotona:o.flt3M.eEe. ,,f1'.[bnyxaua
3axona o enerrpoHcxr,tM KoMyxuxaqrjaua "Cnyx6ext4 ruIacHhK PC" 6poj 62/14,3a6ouor'a
o nnaH[pa]by u r3rpa4[bl4 "Cnpx6enr rnacHuK PC" 6paj 13212014, 14512014,83/2018,
3112019,3712019 n9l2A20 flpaeunnura o 3axreBnMa.3a y.rapTlraearue iaurir,trAor'.nojaca
3a ene6rpoHcKe KoMyH[KaqhoHe Mpexe n npranaAaiVhir'x cpegcraBar paAxo'Kophgopa
n 3aurrt4THe 3oHe u HaqetHy nseo[eua paAoBa nphnHKoM,H3rpaflrse,o6jexgra_ "Ciiyx(6eHu
rnacHuK PC" 6poj 16112, llpaeunnuxa o rexHnqKHM t4 gpyrHM saxreBt4Ma npu H3rpaA[b]4
nparehe ran$pacrpyxrype norpe6ue 3a nocraB.Irralbe eneKrpoHcKux KoMyHt4KaqHoHux

Mpexa, npranagajyhux cpe.qcraBa t,t ere(TpoHct(e (oM)lnuxaquone onpeMe nprnnxorra
r3rpaArbe nocnoBHmx l,t crau6enr* oOj"*rrr, 'Cnf*6eul4 rnaol:!,t{tt( PCI' 6ppit 1,23112,

YpeR6e o ogpe[uearby ycroea sa npojerroBatie u np-nx.ruy,terue xgjn ce o6aeesxo
npu6aeruajy y nocrynKy !!3AaBatta noraqujcrhx ycnoBa, xao,-t1 o,canp*.Lltt1,,1o9rynry
h HaqHHy H3AaBatr"a ycnoBa sa npojexroBalle H npU-KIbiJ:rL" ur'aanarla- jaaxux
oenauhe}ba H caApxHHH, nOCTynKy H HaquHy HsAaBalba noKauHJ-cf(nx1[GJloBal. a y L{l4rby

3aurnre TK oGjerara CMO Hoeu Cag, flpegyseha 3a r-eneKoMyHt4kaUl4je i 
UTEfiEKOM

CPE[4JA' A.E. 6EOfPArq, Ha(oH t43BpueHor nperneAa gocraemeue rexHnqKe

.qoKyMeHTaLluje raagajy ce:

TEXHHLIKE y e r+"' o B E
Tenexorra Cp6raja ua garoj noxaqujr,t xe nocegyje ceoje Tff-llHctani e,

3a np[KrrryqeH]e Ha renexoMyHuraqnoH!/.Mpexy norpe6no je:Aa ce norlox
fle qee O4Qrvtvr y poB 4y6r,rne 40x80Utvt og o6jexra Ao. nocrojehe rpace
refleKoMyHnKaqroHHx BoAoBa. flpr,rxruyrebe Ha ren9,5OMy-H-- -ortt,|:'cl{creM

he ce oEparurlt no 3aBpuerKy nprBoAHe raaalusequje. 
i , . .

IlpeAnor 3a npttBoflHy KaHanxsaqniy (fle qee 40naulcy garu V np}tnory-
.-.ir,,::i1,,!ri:ir.,rN, :i :

1. [lpunurorvr useofjeua npeAMerHux pagoBa, HH9e,glt4lo,p,ra,rasaoflal.panb?_?_ rvro-pajy 4a
Bofle paqyHa ,qa He npoyspoxyjy cnaerHje Ha TT edAoB[rvta - Y cnVqajy crraerrsu

l

I-lpegyeehe 3a reneroMyxuraquje ,,TeflexoM Cp6nja" a.g, 1100015eorpQ4,iTaRo-,8 1.. ,, ,;, ,' ,



npoy3por(oBaHilx N3BoReH>eM paAoBa, uHBecrurop H N3BoRaq cy AyxHLl .qa cHoce
rpou.lKoBe orKfialba$a cMerFbr4 r 3a ryorrKe y caoopahajy.

CeAau pagHilx .qaHa npe noqerxa 6nno xaxsilx paAoBa y 1nuannn TT o6ierra
OEABE3H,4 cre Aa ce nncMeHo oOparnre CMO 3PEHTAHkIH na Qaxc 6poj (023) 535-
535, ca o6aeeurebeM o AaryMy nollerKa paAoBa fi ITMeHHMa HaA3opHor opraHa
(xoHrarr reneSoH) 14 pyroBoAmoqa rpa,qilnuura (xoxrarr reneQou). [lprruxottt
Naeolen a paAoBa o6aaesHo je npracycreo crpyt{Hor HaA3opa o,q crpaHe l-lpegy:eha
3a renexoMyxuxaqurje,,TEIlEKOM CPEI4JA" A.9..

lzlHQopuaquje sesano sa oeaj npe,qMer: cy;

- Cnyx6a 3a nraHfipaFbe tl il3rpaAFby Mpexe HoaN Cag /Ogerueue aa
nna H il paFbe n w3rpary..y M pexe 3 pe rua N n u/KN rr Hga

* 3peuaHmH: rene$oHn (023) 566-660 ru4o6. T$. 06416521673 Ternaum
flacno

[1pe noverxa N:eofierua 6mno xaxatax paAoBa y 1nnsunvt TT o6jexara ueonxo4uo je
npoBepr4Tl/ nonoxaj vcrvx pyqHuM 14cKonoM.

Wsgata carflacHocr Baxrf roAr4riy AaHa o.q, AaHa ,r3AaBalba, no vtcreKy poxa
o6aaesxo je nogmonueFbe 3aNreBa aa o6Hoey yclroBa,

C noLutogaHe[,1,
lUe$ cnyx6e ea nnauupalbe 11

,43rpaAH,y Hoen Cag

/,,\ , 1{ -*-+fu"1:+
MHnoLu Cnoe , .qhnfl.HHx.efl

l-lpNnor: Cetryaqmoxut !-lnan 'f :500
flocraerueNo:

1. Hacnoey
2. Apxmam
3. OnyN6u* ga Emcn.rroaraqnjy M ogpxaBarbe

i-lpegyeehe 3a reneKoMyNvrraqmje ,,Tenexou Cp6uja" a.g, 11000 6eorpag, Taxoacxa 2
Marn,rHr4 6poj: 17162543, nHE '100002887

2.

3.

d,.



Naziv objekta:

Mesna TK mreZa Novi Bedej
trase sa predloqom za prikliucenie na TK

S

h

Mesto

Buducl obJekot



MI4 H HCTAPCTBO YHYTPA]U }b]4X NOCNOBA
Cerrop 3a BaHpeAHe cnryaquje
O,qeruerue 3a BaHpegHe cnryaqnje y 3peuanuny
Opcex 3a npeBeHTuBHy 3alurt4Ty
09.12. 1 -217 -16441 12020
09.11 .2020 ron.
3pelbaHrH

Jn 'yp6AHt/3AM r nvTEBt/'
(V URBANIZACIO ES UTAK RENDEZESE

6pot A4-533-s,an,
[aryu 0ll . |Z.-UL|-Daurrr

tioflvl bh({t l I Ctl(OxtJL CSE

MrnucrapcrBo yHyrpauJhbr4x nocfloBa Peny6nraxe Qp6raje, Cercrop 3a BaHpegHe curyaqrje, Ogeruerue
3a BaHpeAHe crryaLlaje y 3peruaHhHy Ha ocHoBy qn. 63 3axona o nnaH[pahby t4 h3rpaAlbh ( "Cn.
rnacHuK PC", 6p. 72109,81/09, 24111, 121112,42113,50/13, 98/13, 132114, 145114,8312018,3112019,
3712019 - Ap.3aKoH u912020), a y Besr qnaHa 29. vr 30. 3axona o 3auJr4rt4 oA noxapa ("Cnyx6exr
rnacHrK PC" 6poj 111109,20115,87118) peuraaajyhh no 3axreay Jaanor npegyseha sa yp6anraau,
r3rpa4by, rpalearHcKo 3eMrbrure, ypelere m o,qpxaBaFbe yflnLla m nyreBa, o6ea6efiraaue jaanor
ocBerrbelba ta 3aurnry xylBorHe cpegrHe OnurrrHe Hoar,r Eevej, yn.Mapuana Tnra 6p.8, 6p.aaxreBa
01-480/3 oA AaHa 04.11.2020 ro4rHe, 3a h3pa4y yp6anr,rcrruror npojerra, npn6aaruaFbe noKaqujcxrx
ycfioBa r h3pagy rexHt4qKe AoKyMeHraqraje aa u3rpa4Fby HoBor KoMnfleKca craHhqe sa cHa6geBaFbe

ropilBoM, mo,qaje:

vcnoBE
y norne.qy Mepa 3aurnTe oA noxapa u ercnnosrja:

llpnnrroru H3pa4e yp6anncrravror npojerra, nprGairuaue noraqnjcrrx ycnoBa r h3pa4y rexHtlqKe

AoKyMeHTarlurje sa nsrpa4ruy HoBor KoMnnerca cJaHnqe sa cxa6geeaFbe rophBotvt y Hoaou Eevejy, na
x.n.6p.6477 x.o.Hosn Eeuej, nope,q ycnoBa nponmcaHux noce6nrM 3aKoHoM xoju ypefiyje o6nacr
rpa4Fbe ra ypeflerua npocropa, uopajy ce o6ee6egvrrvr Mepe 3auJTnre o]q noxapa n ro:
1.l4aaopnurra cua64eBaFba BoAoM h KanaLlhrer rpagcKe BolqoBoAHe Mpexe xojr o6es6eiyjy AoaoruHe
KorhqhHe Bo,qe 3a raueFbe noxapa,
2.Y4aruenocr raorvrefiy 3oHa npe4arlenrx ea crarra6ene r,r o6jexre jaaHe HaMeHe h 3oHa npe4arfienux
3a hHgycrpmjcre o6jerre u o6jerre cneqrjanne HaMeHe,

3.llpracrynHe nyreBe 14 npona3e 3a BarporacHa Bo3nna go o6jerara,
4.Ees6e4noore nojaceae rsuefiy o6jerara xojrarr,ra ce cnpeqaBa uJilpeFbe noxapa n excnnosuje,
crrypHocHe ygarbeHocla rasrvrely o6jerara nnr H,hxoBo noxapHo ogeajarue,
5.Moryhnocrvr eBaKyaqrje r cnacaBaFba ruyAn.

flpnnnrou npojerroaaFba m h3rpaAtue o6jerara, xojr,r ce rpa,qh npeMa 3aKoHy xojr ypefiyje o6nacr
nnaHrpaFba u h3rpague, uopajy ce o6eo6egilTu1 ocHoBHh 3axreBr 3aurnre oA noxapa raKo,qa ce y
cnyvajy noxapa:
1) ovyaa Hocr4Bocr KoHcrpyKr-1lje roxolr ogpefexor BpeMeHa;
2) cnpevr uilpeFbe Barpe n AnMa yHyrap o6jerra;
3) cnpe,rr,r uilpehbe Barpe Ha cyce,qHe o6jerre;
4) oruoryhur cnrypHa u 6es6e4na eaaxyaqrja r"y4u, oAHocHo t-bt4xoBo cnacaBabe.

Cuarpa ce Aa cy ocHoBHh 3axreBn 3aull4Te oA noxapa ilcnyFbeHfl yKonilKo cy cnpoBegeHn 3axreBil
3auJT[Te OA noxapa:
1) yrapfienn noce6nrM nponrchMa, craH4apAnMa 14 ApyrilM aKTilMa rojrnaa je ypefiena o6nacr
3auJTr4Te oA noxapa n excnnosnja;
2) yrapfienn npoqeHoM pr,13t4Ka OA noxapa, xojotit cy ]4cKa3aHe Mepe 3auTrTe o,q noxapa 3a

KoHcrpyKt-lt4jy, uareprjane, rHcranaqraje n onpeMaHre 3aulTyrrHt4M cllcreMnualz, ypefiajnua.

llprnnxovr il3paAe yp6anr,rcrr,ruror npojexra, npm6aBrbarbe noraqnjcrrx ycnoBa v rcpa1y rexHkl'{Ke

floKyMeHTaqraje sa r3rparqlby HoBor KoMnneKca craHnqe sa cHa64eeaFbe ropLlBotvt y Hoaorra 6evejy, na



r.n.6p.6477 r.o.Hoar Eevej, norpe6uo je rcnynrrn cnegehe ycnoBe y norneAy Mepa 3arurrre ofl
noxapa n excnnosuja:
- O6jexru uopajy 6rrr uaaegeHu y ooa4y ca 3axonou o sarurr4rvl oA noxapa ("Cn. rnacuhx PC", 6p.
111109,20115 n 87118),
- O6jerrn uopajy 6vtu nsaegeHr4 y cKna,qy ca 3arouoM o 3analbnBnu v ropuBr4M TeqHocrhMa h

3anarbilBlrM racoBr4Ma ("Cn. rnacHnK PC", 6p. 54115),
- O6jerrmua uopajy 6ilrn o6es6efienr nphcrynHn nyreBh 3a BarporacHa Bo3r4na y cKflagy ca
llpasrnnrxoM o rexHilL{KLrM HopMaryrByrMa 3a nprcrynHe nyreBe, oKperHnqe r ypefiene nnaroe 3a

BarporacHa Bo3rna y lnnsnnn o6jerara noaehaHor pn3hKa o.q noxapa ("Cn. nmct CPJ", 6p. 8/95),
- llpegaragerra xilApaHrcKy Mpe]ry cxoAHo [lpaaunnuxy o rex. HopMarrBnMa 3a nucranaqnje
xr4ApaHTcKe Mpexe 3a rauehbe noxapa ("Cnyx6eum rnacHltK PC", 6poj 312018),
- O6jerrn uopajy 6uru peann3oBaHh y cKna.qy ca [lpaannHrKoM o rex. HopMarrBvlMa 3a en.
nucranaqrje HrcKor HanoHa ("Cn. nrcr COPJ", 6p. 53 n 54188 n 28195) tt [lpaarnnuKoM o rex.
HopMarilBr4Ma 3a 3alurrry o6jerara o4 arrraoc$epcKor npaxFbehba ("Cn. nrct CPJ", 6p.11196),
- O6jexre peaflilsoBarn y cKnagy ca llpaennHrxoru o rexHnr{Kr4M HopMarilBI4Ma 3a 3aurLlry
cKna4ilrxra oA noxapa h eKcnno3vrja ("Cn.nrcr COPJ", 6p2al87)
-O6jercre pearrn3oBaru y ctna1y ca llpaavtnHilKoM o rexHr4r{KrlM HopMarmBilMa 3a 6es6e4Hocr o.q

noxapa n eKcnno3ulja crauuqa sa cna64eeaFbe roprBoM npeBo3Hlrx cpe,qcraBa y ApyMcKoM
caoOpahajy, MaFbux nfloBt4fla, Mabrx npr4BpeflHyrx h cnoprcKr4x Ba3AyxonfloBa ("Cnyx6enu rnacHvrK

PC",6p. 5412017),
-O6jexre peann3oBarn y cKna,qy ca ['lpaarnHrKoM o rexHn'.{Kr4M HopMarrBrMa 3a 6es6e,qHocr ofl
noxapa il eKcnrro3t4ja nocrpojeua r o6jexara 3a 3anarbilBe il roprBe reL{Hocl4 t4 o ycKna,qhluraBahby
n nperaKaFby 3ana.rbilBt x A ropvtBtx reqHoclr ("Cnyx6enn rnacHuK PC", 6poj 11412017),
-Yxonmro ce nnaHilpa n3rpaAFba yrocrnrerbcKr4x o6jerara ncre peanil3oBarn y cKnaAy ca
['lpaannurxoM o rexHhl{Kr4M HopMarilBilMa 3a 3alurnry yrocrnrerbcrrx o6jexara oA noxapa
("Cnyx6enu rnacHrlK PC"), 6poj 2012019,
- o6ea6egnrn curyply eaaryaqr,rjy r,rs o6jerara KoHcrpyxqrjoru o,qroaapajyhe ornopHocrn Ha noxap
(SRPS U.J1.050), nocraB.rbaFbeM Bpara ca oAroBapajyhuna cMepoM r HaqnHoM orBapaFba, ca
ogroaapyjyhovr gyxutroM nyreBa eaaryaqrje,
- yKonilKo ce npeABr[a Saana nsrpa,qhba o6jerara, cBaKa Saga Mopa npegcraBrbarm rexHoflotuKo-
eKoHoMcKy qenrHy,
- npeABh,qeril no,qeny o6jer<ara Ha noxapHe cerMeHTe h ceKTope (rexnnvrn 6noK, KflnMa KoMope,
rpa$ocraHnqa, ,qh3en efleKTpr4l{Hr arperar, KaHane 3a xopr3oHTanHo n BeprnKanHo aoflerue
hHcranaLlilja, enerrpo co6e, npocropraja 3a xnApo craHr4r-ly, npocropraja 3a cnpilHKnep craHrqy nr4),
- npeABrAerr ynorpe6y rvrarepnjana n onpeMe ea rojy ce Mory o6es6egrrr rsaeurajr4 r arecrHa
iqoKyMeHrarlraja oA gouahrx aKpegrroBanux na6oparopnja il ognauJheHrx ilHcrr4ryLlnja 3a rs,qaBaFbe
aTeCTa, y3 nOUTOBaHTe npOUeAype npn3HaBaFba nHOCTpaHilx ilcnpaBa O yCarna[JJeHOCTI4 y cKnaAy ca
3aronou o rexHn'{Kr4M 3axreBnMa 3a npor3Bo,qe r oueFbr4Baby ycarnalrleHocrvr (,,Cn. rnacHutx PC" 6p.
36/09),
- eneKTpLrqH[ pa3BoA n eneKTpr4qHy onpeMy rsa6parvr h nocraBrrn raKo Aa He luilpe noxap I
nnaMeH, He paaarajajy Ar4M 14 orpoBHe racoBe y cKnagy ca oAroBapajyhona KracoM oOjerra y nornegy
uoryhxocrr eBaKyaqr4je y cnyvajy xrrHocrr4.

Yronrro hcnyFbeHocr 3axreBa 3aurvrre oA noxapa nuje naoryhe AoKa3arr Ha HaqvrH nponncaH

4ouahovr perynarilBoM, Mr,tHucrapcrao Moxe npilxBartaTr4 .qoKasIBaFbe rcnyFbeHocrta 3axreBa
3auJTrTe o.q noxapa n npeMa crpaHnM nponncilMa h cTaHAapA[Ma, Kao h npeMa npn3HaTnM
Mero.qaMa npopaqyHa h MoAennMa yKorlr4Ko cy l4M nponr4cmMa npegarfienn.

l4cnyueHocr ocHoBHr4x 3axreBa 3alurhre oA noxapa npeMa npil3HarilM MerogaMa npopaqyHa ]4

MoAenrMa gorasyje ce SynrqraonanHoM npo6ou cr4creMa y peanHhM ycnoBnMa npilnrKoM
yrapfiraarua no4o6nocrr 3a ynorpe6y y norne,qy cnpoBeAeHocrr Mepa 3auJTurre oA noxapa n3 qflaHa

36. 3axoxa o 3aurmril o,q noxapa.

Ogcrynarue oA ocHoBHor 3axreBa 3aurilre oA noxapa rvroryhe je aro je raj 3axreB 6nrxe ypefien
noce6unu nponr4coM.

l-pafieerHcrn o6jerru y rojnua ce npon3Bo4e, npepalyjy ta gpxe 3analbnBe, eKcnno3rBHe I cntaqHe
ruarepuje Mory ce ryap,nrv caM.o Ha raKBrM MecrrMa h Ha raKaB Ha'{[H Aa ce rnMe He crBapa
onacHocr oA noxapa r ercnnoonje 3a Apyre o6jexre.



C o63npoM Ha He,qoBorbaH 6poj yna3Hrx napaMerapa ochM oBr4x ycnoBa norpe6Ho je
npnrqpxaBaru ce h Apyr[x nponrca xojn xaparrephluy h3rpaAFby npegMerHrx o6jexara npeganfieHnx
y Texnrvxoj 4oxyuexraqrju.

Hanoueua: [1orpe6Ho je, y nocrynry o6jeguFbeHe npoqeAype, npr6aarrr Ycnoae y norneAy Mepa
3alurhre o,q noxapa hnta Ycnocf y norfieAy Mepa 3alurrre oA noxapa r ercnnosnje 3a cBaKr oOjexar
n AocraBilTn Ha carnacHocr npojelre aa naaoflerue o6jerara HaAnexHoM opraHy MrxncrapcrBa
yHyrpa[uFbLrx nocfloBa, npe ornoqHFbaFba nocrynKa 3a yrap[uaare no4o6nocrn o6jerara sa
ynorpe6y, pa4il npoBepe nphMeFbeHocrr4 Aarvx ycnoBa n ycxnafleHocl,r ca ocrar]oM TexHnqKoM

AoKyMeHTaqnjovr, cxoAHo ogpeg6aua 3aroHa o nnaHnpaFby m n3rpagrsn ("Cn. I-nacxrx PC" 6p. 72109,
81/09, 24t11, 121t12,42113, 50/13, 98/13, 132t14, 145114,8312018,3112019,3712019 - ap. 3aKoH 14

912020), llpaarnxrxa o nocrynry cnpoaofieua o6je4rhbeHe npoqe4ype ( ,,Cn. r.nacHnK PC" 6p. 68/19)
ra qn. 33 ra 34 3axona o 3aurllr4 o.q noxapa (,,Cn. l-nacnrx PC" 6p. 111109,20115 n 87118).

Tarca y u3Hocy o,q 320,00 Anlapa nannahena je Ha ocHoBy rapr$nor 6poja 1 3arosa o
peny6nnvxrM aAMhHr4crparhBHLrM raKcaMa (,,Cn. rnacHr4K PC", 6p. 43/03, 51/03, 53104,42105,61/05,
101/05, 42106,47107,54/08, 5/09, 35/10, 50/11,70111,55112,9113112,47113,65/13, 57114,45115,
83/15, 112115,50/16, 61117,3118,95118, 86/19,90/19 r 98/20 ).

IIA,M,I
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O6aaeurreae y Besr{ H3paAe
yp6anxctr.rror rpojerra y KO Honn
Eevej, AocraBJba.

Jil 3A. yPBAHI43AM, I43fpA.ryf,y, |PAEEBpIHCKO
3EMI6I4IUTE, yPEIEILE 14 OffXABAILE yJIr.trIA

I4 ITYTEBA, OBE3EERHBAISE JABHOT
ocBETJbErsA r{ 3AIrrTpITy xc4BoTHE CPEAH}IE

OTITIITI,IHE HOBH BEI{EJ
Yn. Mapma-naTura6p. g

Horpr Ee.rej

Ha ocnoey Baltrer 3axreBa, y crslaAy ca raqKoM 3. u 8. oaryre o BpcraMa HEBecrr4rInoHr.D(
o6jexata r rpocrop'ror u yp6au,crr,rtrKr.rx rJra'oBa snauajunx sa ogop;{r 3eMJbe (..c-rryx6eur
HIaCEI{K PC", 6p-85/15), a rpeMa AocraBJbeuoj 4orcyuenraqnju, o6*.r**6Mo Bac Aa 3a
I{3pa.4/ yp6aurcurutor upojexm 3a IrclpaArby HoBor KoMrrJreKca cragr.rqe sa cna6.4esame
roplrBoM rra Kar. raprleJllr 6p. 6477 KO Hoea Ee.rej, rreMa rroce6nrnx ycnoBa r{ 3axreBa 3a
nprnarolatame rrorpe6arvra og6paue 3eMJbe.

Hocunaq I'BpaAe IUIaHa je y o6an*H Aa y rpoqecy r{3pa,{e ,,prMeHH cBe HopMarr{Be,
xprrepnjynre E craHAapAe y cKJIagy ca 3axosolr o rrJragrrpamy r,r lrsrpaArrra (,CnyN6eHrr rJracHrlK
PC",6p. 7AAg,fifig - IrcrlpaBKa 64/rc -yc,24lll,l2l/i2 ,42/13 - yc,50/i3 - yc, gg/t3_ yc,
13474, l45ll4, 83/1 8, 3l/19, 37 /19 - Ap. 3aKoH n 9D0), Kao r4 cBrM roA3aKoqcrorM axrrua xojn
peryJll{fiy fipe/{I\.f eTIIy r,ratepuj y.

6un

llspaleuo y I fie4rorrl) upurraeplcy,
yMHolKeHo y I (exnor'r) rpr,rMepry,r AocraBJbeHo:
- JfI sa yp6anusana, rrsrpagmy, rpalenarcKo 3eMrbrrmre,

ypeleme H oApxaBarLe ynurla u fiyreBa, o6e:6efnrarre
jannor ocBgrJberba [r 3arnrr{Ty xHBorHe cpeAEHe olrtrTr{He

- ala
Hosx Eevej,
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JaeHo npe4yrehe sa yp6anraau,
[r3rpagtcy, rpafleeu ncKo 3eMrbH rure,

ypef;erue H ogpxaBabe ynuqa u
nyreBa, o6ea6ef1 u earse jae nor
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HOBH EET{EJ
Mapuana Trra I

llpeguer: O4roeop Ha 3axreB 3a il34aBaH,e BoAHux ycnoBa 3a u3parqy yp6anuclauror npojerra

floeogovr BauJer 3axreBa 6poj 01-480/6 oR 04.11.2020. roAilHe 3a il34aBabe BoAHr4x ycfloBa 3a
il3paAy yp6aauwnvxor npojerra, noxaqujcKilx ycnoBa il rexHLlL{Ky AorryMeHTaqujy sa il3rpaAFby
rioscr xerdfl-J''exca oranrrqe ea cuaSgeee[be -FcprlBcm- Ha Karacrapcroj napqenta 'Spay 6477
KaracrapcKa onurilHa Hoeu Eeuej, rojn je npilMrbeH 09.11.2020. ro4uHe h saBeAeH no4 6pojeu
ll-119311-20, o6aeeu.raBaMo Bac o cneAeheru:

Ilpenna 3arony o BoflaMa (Cnyx6eHN rnacHrK PC 6poj 30/10, 93112, 101116 n95l1B), sa il3pagy
yp6anrcrrvror npojexra, He wqaJy ce BoiqHta ycfloBr4.
BogHra ycfloBu ce ns4ajy y or(Br4py nocrynKa cnpoeolersa o6je4urueHe npoLle4ype y cKnaAy ca
3axonoru o BoAaMa r 3aKoHoM xojru ce ypefiyje nnaHilparse u r43rpa,qH,a.

,[ocraenru:
1. Hacnoey
2. Cnyx6r ea ypefieue u ropuuherue eo4uor4o6pa
3. Apxrer

ffi"g{
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