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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-испр., 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, 9/2020 и 52/2021)
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, 04/2020 и 32/2021)

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Простор обухваћен урбанистичким пројектом се налази у 
југозападном делу насеља Нови Бечеј, у блоку број 185, и обухвата катастарску 
парцелу број 6479 к.о. Нови Бечеј, на којој се планира изградња самоуслужне 
перионице аутомобила. Поред предметне катастарске парцеле, урбанистичким 
пројектом обухваћен је и део Улице Иве Лоле Рибара (к.п. бр. 6547 к.о. Нови 
Бечеј), преко које је предвиђено повезивање комплекса са објектима комуналне 
инфраструктуре. 

Предметна катастарска парцела се граничи својом североисточном 
међом са катастарском парцелом Улице Иве Лоле Рибара, источном међом са 
грађевинском парцелом станице за снабдевање горивом, а западним међама 
са грађевинским парцелама зоне мешовитог становања.  

Површина предметне катастарске парцеле бр. 6479 износи 640m2, а 
површина обухвата урбанистичког пројекта приближно 1092m². 

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 ЗОРАНА МАРЧИЋА, ЈП Урбанизам и 
путеви Нови Бечеј израдило је Урбанистички пројекат за изградњу самоуслужне 
перионице аутомобила на к.п. број 6479 к.о. Нови Бечеј. 

ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Граница обухвата Урбанистичког пројекта одређена је са 4 тачке 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 6479, 6547 и 6477;

 од тачке број 1 граница полази према југу границом парцеле 6479, а
затим мења правце пратећи границу ове парцеле до тромеђе парцела
6479, 6480 и 6547 - тачке број 2;
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 после тачке број 2 граница иде према североистоку, под углом од 90º у 

односу на североисточну границу парцеле 6547, до пресека са њом у 
тачки број 3; 

 
 након тачке број 3 граница се ломи и иде према југоистоку, пратећи 

североистону границу парцеле број 6547, до њеног пресека, у тачки број 
4, са правцем повученим из тачке број 1 под правим углом у односу на 
њу; 

 
 од тачке број 4 граница иде према југозападу, до почетне тачке описа - 

тачке број 1. 
 

 
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
 Појединачне грађевинске парцеле зоне мешовитог становања могу се 

користити и као парцеле искључиво намењене пословању.На оваквим 
парцелама намењеним само 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 смилсу 
негативно утицати на основну намену зоне у којој се налазе – становање, и 
које због посебних захтева транспорта (саобраћаја) неће деградирати 
постојећу саобраћајну мрежу. 

 Објекти који се граде ни једним својим делом не смеју прећи границу суседне 
грађевинске парцеле, ни у нивоу, ни испод, нити изнад тла. 

 Изградња главног објекта на парцели се врши у складу са следећим 
правилима грађења: 

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

- ако се у приземној етажи главног објекта планира и гаража са улазом 
на уличној фасади, објекат мора бити удаљен од регулационе линије 
најмање 5,0m; 

- од међа са суседним парцелама бр. 6480, 6477, 6481/5 и 6478/7, 
објекат мора бити удаљен најмање 4m. 

 Изградња пратећих и помоћних објеката на парцели се врши у складу са 
следећим правилима грађења: 

- објекти се могу градити на удаљености или непосредно уз друге 
објекте на сопственој парцели у складу условима грађења који следе, 
као и у складу са прописима који регулишу област изградње 
предметних пословних објеката; 

- грађевинска линија пратећих и помоћних објеката се поставља иза 
главног објекта, или се исти могу градити и на предњој грађевинској 
линији, по правилима која важе за главни објекат, под условом да је 
парцела довољно широка да се и главни и други објекат могу градити 
на предњој грађевинској линији, и да такву градњу омогућује право 
грађења на међи према суседу. 
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- према међама са суседним парцелама бр. 6480, 6477, 6481/5 и 6478/7, 
изградња објеката може се вршити на следећи начин: 
- 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; 

 Највећи дозвољени индекс заузетости за пословање (појединачни
комплекси),уколико парцела нема прикључак на фекалну канализацију,
износи 40%; уколико парцела има прикључак на фекалну канализацију,
највећи дозвољени индекс заузетости је 60%. У индекс заузетости
грађевинске парцеле рачунају се и базени.

 Највећа дозвољена спратност главног објекта је П+1+Пк, са највећом
дозвољеном висином објекта од 12m.

 За пратеће објекте највећа дозвољена спратност је П+1 (са максималном
висином од 10m, а не више од висине главног објекта), док је за помоћне
објекте највећа дозвољена спратност П, са највећом дозвољеном висином од
6m.

 Најмање дозвољено растојање између:
- главнoг објектa и објеката  на суседним грађевинским парцелама је 

најмање 4,0mа не мање од ½ висине вишег објекта; 
- пратећег пословног објекта, помоћне зграде и главног објекта на 

суседној грађевинској парцелије најмање 4,0m, а не мање од ½ висине 
објекта који није главни; 

- пратећег пословног објекта, помоћне зграде и главног објекта на истој 
грађевинској парцели је 0,0m или најмање 1,0m (под условом да су 
задовољени услови заштите животне средине, санитарни, 
противпожарни и други услови); 

- свих објеката на истој грађевинској парцели међусобно је 0,0m или 
најмање 1,0m(под условом да су задовољени услови заштите животне 
средине, санитарни, противпожарни и други услови). 

 За потребе пословних садржаја мора се обезбедити довољан број паркинг
места за паркирање запослених. Препорука је да се и за потребе
привремених паркирања возила, такође, паркинзи изграде на сопственој
парцели.

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

 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.

 Отвори на фасадама објеката дозвољавају се према следећим правилима:
према улици 

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

грађевинске линије главних објеката, на нивоу приземља дозвољени су 
отвори без ограничења, а на нивоу изнад приземља само прозорски 
отвори са парапетом најмање висине 1,80m; 

према к.п. бр. 6480, 6481/5, 6478/7 и 6477 
- на растојању фасаде мањем од 4,0m од међе, само прозорски отвори 

на остави и санитарном чвору, са парапетом најмање висине 1,80m, 



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј  Урбанистички пројекат 
САМОУСЛУЖНЕ ПЕРИОНИЦЕ АУТОМОБИЛА У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

4 

површине највише 0,8m² по отвору, са застакљењем од непровидног 
стакла, 

- на растојању фасаде од најмање 4m од међе дозвољени су отвори без 
ограничења. 

 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.

 Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2m и то на
делу објекта вишем oд 2,5m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од
1,2m, 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:

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне 
етаже дубине највише 2,0m по целој ширини објекта на висини изнад 
3,0m, 

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

- конзолне рекламе дубине највише 1,2m на висини изнад 3,0m. 
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. 6479 к.о. Нови Бечеј) 
предвиђена је изградња самоуслужне перионице аутомобила, у складу са 
дозвољеном наменом парцеле у зони мешовитог становања намењеној 
искључиво пословању. 

Од постојећих зграда, на парцели се налазе породична стамбена зграда 
(површине 91,00 m2 –објекат бр.1) и помоћна зграда (површине 30m2 - објекат 
бр.2), које се уклањају пре изградње новог предметног комплекса. 

У оквиру комплекса самоуслужне перионице аутомобила предвиђени су 
следећи садржаји: 

 главни објекат - пословни (магацин и санитарни чвор),
 објекат за прање аутомобила - боксеви (2 наткривена бокса + 1

ненаткривено место),
 површина за усисавање аутомобила (два паркинг места са усисивачима),
 саобраћајне површине (колско-пешачке саобраћајнице, пешачка

саобраћајница и паркинг место за запослене);
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 инсталације (водовод, хидрантска мрежа, канализација атмосферских 
вода, канализација отпадни технолошких вода, фекална канализација, 
електроинсталације и гасовод); 

 место за контејнер за комунални отпад. 
 
3.2.2. РЕГУЛАЦИЈА 
 

Предметна катастарска парцела има непосредан излаз на површину 
јавне намене - Улицу Иве Лоле Рибара (к.п. бр. 6547). 

У овом урбанистичком пројекту постојећа регулација се задржава. 
 
У оквиру самоуслужне аутоперионице предвиђена је изградња двe зграде: 

- главни објекат - пословни (магацин са санитарним чвором) – објекат бр. 
1, 

- пратећи објекат - објекат за прање аутомобила - боксеви (2 наткривена + 
1 ненаткривен) – објекат бр. 2, 

 
Грађевинска линија главног објекта – пословни објекат (објекат 1/магацин 
са санитарним чвором)  
 

Грађевинска линија зграде најближе регулационој линији – пословног 
објекта (објекат 1 - магацин са санитарним чвором),  поклапа се са 
регулационом линијом Улице Иве Лоле Рибара, што је у складу са дозвољеном 
удаљеношћу главног објекта од регулационе линије од 0m или 3-5m. Од међе 
са суседном катастарском парцелом бр. 6480 грађевинска линија предметног 
објекта је удаљена 4,0m, у складу са правилима грађења. 
 
Грађевинска линија пратећег објекта (објекат 2/надстрешница - боксеви за 
прање аутомобила) 
 

Грађевинска линија предвиђеног објекта је, у односу на Улицу Иве Лоле 
Рибара, постављена иза грађевинске линије главног објекта. У односу на међу 
са суседном катастарском парцелом бр. 6480, грађевинска линија објекта је 
удаљена 1,0m; у односу на парцелу бр. 6481/5 више од 1,0m. На овај начин су 
испоштовани услови, у погледу положаја грађевинских линија пратећег објекта, 
постављени правилима грађења Плана генералне регулације насеља Нови 
Бечеј.  
 
3.2.3. НИВЕЛАЦИЈА 
 

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

Нивелацијом је предвиђен пад терена и саобраћајних површина предметне 
парцеле, од зграда - према објектима унутрашње атмосферске канализације, 
одакле се вода одводи према јавном каналу у Улици Иве Лоле Рибара. 
 

Нивелациони план је приказан графичким прилогом број 4 - „Нивелационо 
решење”. Оквирно је предвиђено да се највиши, јужни део парцеле, нађе на 
коти 76,80, а најнижи, западни део, на коти 76,00, што ће се прецизно 
дефинисати техничком документацијом. 
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3.2.4. ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ И НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА 
 

Предметној грађевинској парцели омогућен је приступ возилима преко 
насељске саобраћајнице у Улици Иве Лоле Рибара. 
 

Колски приступ комплексу оствариваће се преко једног двосмерног 
саобраћајног прикључка на јавну саобраћајницу у Улици Иве Лоле Рибара. 
Приликом колског приступа предметној парцели, односно изласка са ње, 
дозвољена су само десна скретања возилом код искључења са јавне 
саобраћајнице, односно код укључења на њу. Прикључак ће се извести на 
постојеће проширење коловоза – траке за  успоравање возила. 
 

Према постојећој саобраћајној ситуацији, пешачки приступ парцели није 
могућ али није ни потребан због врсте делатности која ће се на њој обављати – 
самоуслужна перионица аутомобила. 
 

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 возила и пешачког саобраћаја на предметној парцели. У функцији 
су остваривања предвиђених активности на комплексу и омогућују приступ 
свим садржајима (главном пословном објекту, објекту за прање возила, 
паркингу са усисивачима, паркингу за запослене, инфраструктурним објектима 
и контејнеру за комунални отпад), као и противпожарној заштити. 
 

Ове саобраћајне површине се функционално могу поделити на приступни 
плато, који се састоји из двосмерне приступно-искључне саобраћајне траке 
ширине 6,0m и платоа предвиђеног за вишесмерно кретање и маневрисање 
возилима код приступа објекту за прање возила, паркинзима са усисивачима и 
паркинга за запослене, и једносмерне саобраћајнице ширине 3,5m за излазак 
возила из објекта за прање аутомобила и повратак на саобраћајни палато, 
односно излазак са предметне парцеле. 
 

Саобраћајне површине су димензионисане тако да задовоље све потребне 
функције којима су намењене. Том приликом узети су у обзир унутрашњи 
полупречници кривина у складу карактеристикама меродавних возила и то:  
 

- 5,0m - за аутомобиле, 
- 7,0m за противпожано возило. 

 
Колско-пешачке саобраћајне површине се могу градити од асфалта или 

бетона са коловозном конструкцијом димензионисаном у складу са меродавним 
саобраћајним оптерећењем возила. 
 
Пешачке саобраћајне површине 
 

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

пешачку стазу за приступ пословном објекту корисника услуга и запослених. 
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: 

 једно паркинг место за запослене, димензија ~3,0m х ~6,0m 
 два паркинг места са усисивачима, димензија 3,5m х 5,5m (подлога од 

решеткастих елемената бетонских елемената типа саће) 
 

Паркинзи ће се градити од решеткастих (саћастих) елемената који 
омогућавају затравњење ове површине. 
 
3.2.5. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Предметна грађевинска парцела се може оградити са све четири стране, уз 
услов да се тиме не смеју угрозити објекти на суседним катастарским 
парцелама. 

Према улици ограда ће се градити уз саму регулациону линију.  
Према суседним катастарским парцелама бр. 6477, 6478/1, 6481/5 и 6480, 

ограда се може градити уз саме међе са њима, као транспарентна (прозрачна) 
или комбинована или нетранспарентна (непрозрачна - зидана, дрвена и др.). 

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

Врата и капије на огради предметне парцеле несмеју задирати у простор 
површине јавне намене – Улице Иве Лоле Рибара. 

Висина ограде може бити највише 2,0m, а ограде на међи са катастарским 
парцелама број 6477, 6478/7, 6481/5 и 6480, ако се граде, морају бити најмање 
висине 1,8m. 
 
 
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЊИ 
 
4.1. ПОВРШИНЕ И ДУЖИНСКЕ ДИМНЕЗИЈЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Предметна катастарска парцела бр. 6479 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). 
Ширина парцеле на регулационој линији износи 16,59m (према Улици Иве Лоле 
Рибара), што је и најмања ширина парцеле. Предметна катастарска парцела 
има неправилан облик . Површине је 640m2. 

Карактеристике предметнe грађевинскe парцелe омогућавају смештај и 
организацију свих садржаја који су потребни за функционисање предметне 
самоуслужне аутоперионице, па иста задовољава услове да се може користити 
у планирану сврху. 
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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  

11,99 % 
 

60 % код парцела које 
имају прикључак на 

насељску мрежу фекалне 
канализације, како се 

предвиђа урбанистичким 
пројектом 

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  
главни објекат - 

магацин са санитарним 
чвором (објекат 1): 

П (приземље) 

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

пратећи објекат - 
надстрешница/боксеви за 

прање аутомобила 
(објекат 2): 

П (приземље) 

пратећи објекат: 
П + 1 (приземље) задовољава 

 
Преглед показатеља – висина објеката: 

Висина зграде предвиђена 
Урбанистичким пројектом 

Највећа висина објеката 
дозвољена Планом 

генералне регулације 

Закључак о испуњености 
услова постављених 
Планом генералне 

регулације  
главни објекат - 

магацин са санитарним 
чвором (објекат 1): 

4,03m 

главни објекат (пословни): 
12m задовољава 

пратећи објекат - 
надстрешница/боксеви за 

прање аутомобила 
(објекат 2): 

4,00m 

пратећи објекат: 
10m, а не више од висине 

главног објекта 
задовољава 

 
4.4. БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 

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

Врста паркинга 
према типу возила Потребан број паркинг места Предвиђен број паркинг места 

Паркинг за 
аутомобиле 
запослених 

најмање 1 паркинг место 1 

Паркинг са 
усисивачима нема критеријума 2 
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4.5. ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Планиране зелене површине заузимају 30,17 % 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. 
 
 
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

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

Прикључење објеката предметног комплекса вршити се на јавну 
инфраструктурну мрежу, која се налази у оквиру 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 је предвиђено једно место прикључења 
унутрашњих саобраћајница предметног комплекса самоуслужне перионице 
аутомобила на јавну насељску саобраћајницу у Улици Иве Лоле Рибара. 
Прикључак ће се извести на постојећу траку за успоравање возила (проширења 
коловоза), која је изграђена за потребе саобраћајног прикључења постојеће 
станице за снабдевање горивом. Предвиђен је један двосмерни саобраћајни 
прикључак на јавну саобраћајницу ширине 6,0m. 

Приликом колског приступа предметној парцели, односно изласка са ње, 
дозвољена су само десна скретања возилом, код искључења са јавне 
саобраћајнице, односно код укључења на њу. 

Полупречник саобраћајног прикључка код искључења возила са јавне 
саобраћајнице износи 7m, због приступа противпожарног возила предметном 
комплексу, а код укључења на јавну саобраћајницу 5m, у складу са 
перформансама меродавног возила – аутомобила. Са излазеће траке 
саобраћајног прикључка (укључење на јавну саобраћајницу) омогућено је и 



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј                                                                                       Урбанистички пројекат 
САМОУСЛУЖНЕ ПЕРИОНИЦЕ АУТОМОБИЛА У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

10 

десно скретање полупречника 7m, за потребе противпожарног возила. 
Ни један део путног прикључка не улази у део јавне површине између ивице 

пута и регулационе линије у ширини уличног фронта суседних грађевинских 
парцела. 
 
Услови за изградњу саобраћајног прикључка: 
 

- прикључење на коловоз пута извести у складу са чланом 41. Закона о 
путевима („Сл. гласник“ РС бр. 41/2018 и 95/2018 - други закон); 

- извршити стругање асфалтних слојева, припрему радних спојева и 
израду хабајућег слоја коловозне конструкције; 

- радови на изградњи колског прикључка не смеју угрозити улични коловоз 
и безбедност саобраћаја у било ком погледу; 

- одговарајуће решити прихватање и одводњавање површинских вода; 
- пре почетка радова утврдити тачан положај свих подземних инсталација 

у зони прикључка; 
- након завршетка радова геодетски снимити саобраћајни прикључак и 

ажурирати катастарску евиденцију. 
 
Услови за изградњу подземних инсталација на местима укрштања са 
насељским саобраћајницама: 
 

- 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. 

 
Услови за изградњу подземних инсталација паралелно са ивицом коловоза 
насељских саобраћајница: 
 

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

 
 евентуална оштећења уличног коловоза изазвана предметним радовима 

морају се поправити на технички исправан начин о трошку инвеститора; 
 као саставни део пројектно-техничке документације за предметну 

изградњу израдити и пројекат саобраћајног прикључка са пропустима 
атмосферске канализације, који је неопходно доставити Јавном 
предузећу за урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и 
одржавање улица и путева, обезбеђивање јавног осветљења и заштиту 
животне средине општине Нови Бечеј на сагласност; 

 као саставни део пројектно-техничке документације за предметну 
изградњу израдити и пројекат привремене саобраћајне сигнализације и 
опреме за означавање радова на путу у току њиховог извођења, који је 
неопходно доставити Јавном предузећу за урбанизам, изградњу, 
грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева, 
обезбеђивање јавног осветљења и заштиту животне средине општине 
Нови Бечеј на сагласност. 
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6.2. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 
 

Код предметног комплекса вода ће се користити за санитарно-хигијенске 
потребе, као технолошка вода за прање возила, за заливање зелених 
површина, за одржавање саобраћајних површина и за хидрантску мрежу за 
потребе противпожарне заштите (уколико за то буде потребе). 
 

Постојећа водоводна мрежа, у односу на предметну парцелу к.п. бр. 6479 
к.о. Нови Бечеј, лоцирана је преко пута Улице Иве Лоле Рибара, на 
оријентационо 2 метра од пута. 
 
Пречник постојеће водоводне мреже је Ф75, материјал полиетилен 
(ПЕ). 
Притисак v водоводној мрежи, v предметном делу насељеног места 
Нови Бечеј, износи 3,1 бар. 
 
Водовод пречника Ф75 не задовољава потребе хидрантске мреже. 
 

Самоуслужна аутоперионица се може прикључити на поменути постојећи 
вод јавне водоводне мреже.  
 

Уколико се укаже потреба за снабдевањем 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 
150m, од шахта постављеног између Улица Радничке и Милоја Чиплића до 
предметне локације. 

 
Урбанистичким пројектом је предвиђено да се прикључак изведе у 

водомерном шахту на парцели предметног комплекса, у оквиру зелене 
површине. 
 
6.3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 
 

Атмосферска вода са кровова зграда, 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. Овим каналима, а затим цевоводом, 
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 водопривредни канал 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 ОТПАДНИХ ТЕХНОЛОШКИХ ВОДА 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђено сабирање отпадних технолошких 
вода и пречишћавање на засебном таложнику и сепаратору уља и масти, а 
затим, одвођење у систем фекалне канализације, преко прикључног шахта 
фекалне канализације. 
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6.5. ОДВОЂЕЊЕ ФЕКАЛНИХ ВОДА 
 
Самоуслужна перионица аутомобила се може прикључити на постојећу 

насељску канализациону мрежу, која се налази преко пута предметне парцеле 
у Улици Иве Лоле Рибара. Пречник предметне цеви фекалне канализације је 
Φ250, а материјал од ког је израђена је PVC. 

Прикључење извршити преко шахта фекалне канализације.  
 
6.6. СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ 
 

На предметној катастарској парцели (на к.п. бр. 6479 к.о. Нови Бечеј) се 
налази један активан прикључак: домаћинство ЕД број 3371483135 једнофазни 
са одобреном снагом 5,75kW (1х25А) укључен. Прикључак се напаја са 
подземне 0,4kV мреже широке потрошње у ул. Иве Лоле Рибара, при чему је 
целокупан прикључак са орманом мерног места предметног купца унутар 
постојећег групног ормана мерног места (ОММ). Тај групни ОММ је изведен као 
слободностојећа кабловска прикључна кутија (ССКПК) са надограђеним 
групним ОММ за већи број купаца (ССКПК+ОММ) на јавној површини испред 
к.п. бр. 6480 у Улици Иве Лоле Рибара. 

 
Мерно место се задржава на постојећем месту унутар ССКПК+ОММ где се 

сада налази мерно место постојећег купца ЕД број 3371483135. Оријентациона 
захтевана снага за прикључење предметног комплекса на 
електродистрибутивну мрежу је 25kW. Потребно је извршити реконструкцију 
мерног ожичења, главних аутоматских осигурача и бројила на том мерном 
месту, све према коначном захтеваном типу и снази будуће инсталације, а у 
расположивим границама могуће ангажоване снаге у том типском орману. У 
случају да се захтевана снага не може прикључити из тог ормана онда ће бити 
потребно прикључак планирати на други начин према посебним условима. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ 
 

При изради техничке документације придржавати се закона и техничких 
прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно измештање 
постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта, при чему Инвеститор 
решава све имовинско-правне односе настале због потребе измештања. У 
случају приближавања делова објекта надземним електроенергетским 
објектима поштовати одредбе „Правилника о техничким нормативима за 
изграду надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 
400kV“ („Службени лист СФРЈ“ бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ“ бр. 18/92) и 
„Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских 
надземних водова“ („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/92). Обратити пажњу на 
надземне електродистрибутивне објекте - мрежу и трафостанице, 

 
Обзиром на радове на изградњи прикључака на инфраструктуру и 

остале потребне радове и обзиром на постојећу и будућу 
електродистрибутивну мрежу на предметној локацији, приликом планирања 
објеката испоштовати услове за укрштање и паралелно вођење 
карактеристичних објеката инфраструктуре са електродистрибутивним 
објектима у складу са Техничким препорукама ЕПС (Техничка препорука 
број 3 (ТП-3) V - издање: 2012, Основни технички захтеви за избор и 
мотажу енергетских каблова и кабловског прибора у 
електродистрибутивним мрежама 1kV, 10kV, 20kV, 35kV u 110kV).  



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј                                                                                       Урбанистички пројекат 
САМОУСЛУЖНЕ ПЕРИОНИЦЕ АУТОМОБИЛА У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

13 

 
6.7. СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђено прикључење предметног комплекса 
на дистрибутивну гасоводну мрежу на северном углу улица Иве Лоле Рибара и 
Речо Антала. 

Пречник гасоводне цеви је Φ40, материјал ПЕ (полиетилен). Притисак у 
гасоводној мрежи износи 2,1 бар. 
 
6.8. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

КОМУНИКАЦИЈА 
 

Овим урбанистичким пројектом није планирано прикључење предметног 
комплекса на инфраструктуру електронских комуникација.  
 
 
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 самоуслужне аутоперионице - кретања 
возила до предвиђених садржаја на парцели. 

Загађењу ваздуха доприносе издувни гасови мотора са унутрашњим 
сагоревањем. 
 

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

 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 технолошких вода од прања 
аутомобила и запрљаних атмосферских вода пре њиховог одвођења са 
предметне парцеле, и то: 
 пречишћавањем отпадних технолошких вода од прања аутомобила и 

запрљаних атмосферских вода са саобраћајних површина на сепаратору 
уља и таложнику, пре упуштања у јавну инфраструктурну мрежу; 
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 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 поступања са њим. 
 

Чврст отпад 
 

За одлагање комуналног отпада предвиђа се једно место за постављање 1 
контејнера, који ће бити постављен у оквиру граница комплекса самоуслужне 
аутоперионице, уз колско-пешачку 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, рад компресора за прање возила и усисивача. 

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 6. 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 
самоуслужне перионице аутомобила на к.п. број 6479 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, 
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: 
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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 самоуслужне 

перионице аутомобила у Новом Бечеју, на к.п. бр. 6479 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 скпаду са Законом о запаљивим и 

горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15), 
- објектима морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна 

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

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

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

- уколико се предвиђа гасификација, реализовати објекте у скпаду са 
Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 бар ("Сл. гласник РС 
бр.86/2015), Правилником о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар ("Сл. 
гласник РС бр.87/2015) Правилником о тех. нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 10/90), уз претходно прибављање услова у погледу мера 
заштите од пожара и експлозије за трасу гасовода и место мерно 
регулационе станице од стране Одељења за ванредне ситуације у 
Зрењанину, сходно члану 6 и 7 Закона о запаљивим и горивим 
течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/2015), и 
Правилником о тех. нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Сл. 
лист СРЈ", бр. 20/92 и 33/92), 

- 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, 
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- 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 складу са 
одговарајућом класом објекта у погледу могућности евакуације у случају 
хитности. 

 
Уколико испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати на 

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

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

Одступање од основног захтева заштите од пожара могуће је ако је 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. 
 

Осим ових услова потребно је придржавати се и других прописа који 
карактеришу изградњу предметних објеката предвиђених у Техничкој 
документацији. 
 
 
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 
утврђивању археолошког налазишта, наиласком на археолошке предмете 
утврдило да постоји непосредна  опасност од њиховог оштећења, биће 
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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 објеката: 
 

- Магацин са санитарним чвором – објекат бр. 1, 
- објекат за прање аутомобила – боксеви (2 наткривена бокса + 1 

ненаткривено место) – објекат бр. 2 
 
МАГАЦИН СА САНИТАРНИМ ЧВОРОМ (објекат бр.1) 
 
127420 - Остале зграде, друге некласификоване 
( категорија Б- магацин и санитарни чвор) 
 
ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЛИКОВАЊЕ : 
  

Грађневинска линија магацина са санитарним чвором (објекат број 1) се 
поклапа са регулационом линијом у улици Иве Лоле Рибара, а удаљена је од 
суседне к.п. бр. 6480 4,0m. 

Спратност објекта је П (приземље). 
Састоји се од две просторије: магацина и санитарног чвора, са посебним 

улазима за обе просторије споља. 
 

ФУНКЦИЈА :  
 
У функционалном смислу, предметни објекат је по својој намени 

пословни објекат спратности П, намењен за магацински простор и санитарни 
чвор. 
 

КОНСТРУКЦИЈА И ТЕМЕЉИ: 
  
Носећа конструкција – објекта бр.1, је масивна – спољашњи зид грађен 

блоком d=20цм са изолацијом од 12cm (стиропора), на тракастим темељима 
димензија 75х40cm МБ 30. Кровна конструкција је изведена од челичних 
решетки са челичним рожњачама кутијастог профила, док су за кровни 
покривач предвиђени кровни панели d=5cm са испуном од полиуретана са 
дебљином лима 0,7 mm.  

„Кровни прстен“ око кровне равни по ободу крова је такође изведен од 
панела исте дебљине, како би се сакрио кров и имао сличну форму као боксеви 
за прање. 

Унутрашњи простор је обложен керамичким плочицама II класе до 
висине плафона.   

Међуспратна конструкција у објекту бр. 1 није предвиђена, већ се ради 
спуштени плафон од ПП ГКП дебљине 1,0 cm, на висећој поцинкованој 
подконструкцији. Изнад ГКП се поставља PVC фолија и поставља се 
термоизолација од минералне вуне. 
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МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ОБРАДА : 
 

Материјализација носећих зидова од блокова дебљине 20cm: 
 
- унутрашња обрада: 

- керамичке плочице, 
- спољашња обрада:   

- термоизолација - стиропор плоче д=12cm ,  
- спољашњи малтер. 
 

Материјализација унутрашњих преградних зидова дебљине 12cm и 8cm: 
 
- керамичке плочице; 
- зидови санитарног чвора обложени су керамичким плочицама до висине 

плафона. 
 
Финална обрада подова у објекту: 
 

- подови приземља у су обложени најфинијом подном керамиком I класе - 
тип, боја и дизајн по избору Инвеститора.  

 
Слојеви пода:  
керамика 1cm, цементна кошуљица 6cm, PVC фолија, термоизолација 

„стиродур“ 3cm, плоча од набијеног бетона 15cm, PVC фолија, тампон слој 
шљунак 15cm, тло - земља. 
 
Финална обрада плафона у објекту:  
 

- плафони у приземљу су од ПП ГКП малтерисани и бојени дисперзивном 
бојом беле боје. 

 
ПРОЗОРИ И ВРАТА 
  
Спољашња столарија – прозори и сва улазна врата се израђују од PVC 

профилом са “термо-пан“ стаклом, са могућношћу двоструког отварања 
(„киповања”).  

Улазна врата су једнокрилна (димензија 100 и 80 cm). Сигурносно 
закључавање омогућава специјална сигурносна брава најновије генерације. 
Унутрашња столарија (преграда) је од PVC профила, беле боје. 

 
 
САНИТАРИЈЕ 
   
Уградња умиваоника, wc шоље са котлићем и даском од медијапана, 

једноручне славине, славине за санитарну воду и основна галантерија су I 
класе. 
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ОБЈЕКАТ ЗА ПРАЊЕ АУТОМОБИЛА (објекат бр.2) 
 
127420-Остале зграде, друге некласификоване  
(категорија Б- надстрешница; боксеви за прање) 
 
 

ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЛИКОВАЊЕ : 
 

Објекат за прање аутомобила (боксеви за прање) – објекат бр.2, је удаљен 
од грађевинске линије ~13,7m, односно 1,0m у односу на суседну парцелу бр. 
6480. 

Спратност наткривених боксова је П (приземље). 
Објекат се састоји од 2 наткривена и једног ненаткривеног бокса за прање 

аутомобила. 
 

ФУНКЦИЈА : 
 
Објекат намењен самоуслужном прању возила. 
 
КОНСТРУКЦИЈА И ТЕМЕЉИ: 
 
Носећа конструкција – објекта бр.2 је челична рамовска конструкција 

спратности П постављена на бетонске темеље самце повезане темељним 
гредама. Стубови су кутијасти челични профили димензија 120/120/4mm. Сваки 
стуб је ослоњен на темељ преко лежишне плоче и 4 анкера Ø16 (у свему према 
датим цртежима). 

Кровни покривач је челични трапезни ТР лим 60/210/0.80. Трапезни ТР лим 
се ослања на главне носаче који се постављају на размаку од 1.73 m. Главни 
носач је ИПЕ 180. Доња ивица конструкције главног носача је на 3.40 m. Пад 
кровне равни је једностран, 20o. 

 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ОБРАДА: 
 
Бочне странице објекта су од поликарбоната. Објекат је отвореног типа. 
Финална обрада подова у објекту је следећа: 
- Под је бетонски, у централном делу сваког бокса је сливно окно димензија 

82x 200cm.  
Слојеви пода су следећи:  
армирани бетон 7cm, цементна кошуљица 10cm, слој за пад од набијеног 

бетона мин.4cm, термоизолација 10cm, АБ плоча 12cm, шљунак 10cm, тло - 
земља. 
 

ГРЕЈАЊЕ: 
 
Грејање везано за боксове се своди на грејање подних површина против 

смрзавања воде од прања возила. 
Начин грејања објекта бр. 2 је подно грејање, са гасним котлом за 

загревање воде. 
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Поред наведених објеката, у оквиру комплекса самоуслужне перионице 
аутомобила планира се изградња следећих садржаја: 

 простор за усисавање аутомобила (2 паркинг места са усисивачима)
 саобраћајне површине (колско-пешачке саобраћајнице, пешачка

саобраћајница и паркинг место за запослене)
 инсталације (водовод, хидрантска мрежа (по потреби), канализација отпадних

вода, канализација атмосферских вода, електроинсталације и гасовод)
 место за контејнер за комунални отпад.

11. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ

Изградња предметне самоуслужне аутоперионице ће се вршити у једној 
фази. 

НАПОМЕНА: Описи објеката предметног комплекса самоуслужне 
аутоперионице дати су на основу  идејних архитектонских 
решења објеката, које је пројектовао: пројектни биро 
„УРБАНИЗАМ-MИЛОШЕВО“ НОВО МИЛОШЕВО, ул. Жарка 
Зрењанина бр. 54; Одговорно лице пројектанта : Милан 
Мирков, грађ.инж.; Одговорни пројектант: Исмет А. 
Мартиновић, дипл.инж.грађ., број лиценце: 311 3072 03.  
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530

253

50 200 200 50

100 24 253 24 100

3480 59 30 41

35 435 435 35
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0
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0

30 12 422 12 422 12 30
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1
0
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8
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5
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C - C
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+2.70
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6
1

0
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2
8
3

investitor:

objekat i mesto gradnje:

faza:

mesto i datum:

oznaka i naziv
dela projekta:

br.projekta: razmera: :
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investitor:

objekat i mesto gradnje:

faza:

mesto i datum:

oznaka i naziv
dela projekta:

br.projekta: razmera: :

1- projekat

arhitekture
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i p
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ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј  Урбанистички пројекат 
 САМОУСЛУЖНЕ ПЕРИОНИЦЕ АУТОМОБИЛА У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

В) ПРИЛОЗИ 



У склaду сa oдрeдбaмa Законa о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. зaкoн, 9/2020 и 52/2021) 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 самоуслужне перионице аутомобила 
на к.п. број 6479 к.о. Нови Бечеј, евиденциони број УП 01/22, од априла 2022. 
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, 9/2020 и 
52/2021), 

 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, 04/2020 и 32/2021). 

Број лиценце: 200 0804 05 

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

Место и датум: Нови Бечеј, април 2022. године 



PENYENHKA CPE]4JA

PEIIYE,rI 14T{KJ4 TEOAETCKX 3ABOA

Cnyx6a Ba Karacrap HenoKperHocru Hoer Sevej

l-1erpa lpanurua 5

Spoj: 953-1 12021-t60
KO: Hoer Sevej

KONN'A KATACTAPCKOT NflAHA

6204

Karacrapcra napqena 6poj:

6479

x2.tG\,\ t$/\'z'z
t<i.)u,,,'\ 620s \,

\ \ \.,/,

a 
6482 -_=-\. 

";!r{ \'', ,,,,}rf ia

w \tu+WK Vq\

"; g#, i f Y' ;,', !-ir/ \ _,

1110,00 4uHapa.Konrja nnaxa rspafeHa hs 6ase noAaraKa AnrilranHoF reregfgpcxor nnaHa Hacrarlor A[rnrannaqrojou
aHanOfHOf KaTaCTapCKOf nnaHa. . '"'.:""

HAflOMEHA: Tarca 3a npyxahbe ycnyra 3aeoAa Hannahileahe ce y cK{!.qny ca qflaHoM 2156, 3axoxa o PAT, y il3Hocy oA

Aaryu u BpeMe rcAaBaFba:

20.07.2021 roArHe y 1 1 :36

Paauepa uJraMne: 1:1000



8.6.22. 11:01

Peny6nnxa Cp6Nja
Peny6lN.rKh reo4ercxtr
l-eo6ercx0- Karacrap(K h

l-logaqu o HenoKperHocr14

3aB0.q

NUsOpnnaqilOilH clrcreM

* Epoj nt,tcra HenoKperHocrn: 2818

katastar.rgz.gov.rsleKatastar | 08.06.2022. 11 :00: 30 6poj :axreea : 952-L / 2022-187

ilo4aqN Karacrpa HerloxperHocn'l

IloAaqvr o HenoKperHocrvt he&$ &Ss*d* I$ fr Sd *4 ?.ffi qt**B [p hS *b I]c ft bm{ra 7 L l ir

Marrqnr 6poj onurnxe:
Onurrr,rna:

Marnqx n 6poj xaracrapcKe onurrlf He:

Karacrapcra onurr4Ha:

Aaryu ax(ypHocrr:
Cnyx<6a:

l4eeop noAarra:

80268

HOBT 6EqE]

805661

HOB]4 EEL{E]

07.O6.2022. 73:54

HOBM 6EqEJ

HOBI/ EEI{EJ, JE

1. I-loAaqr o napqenr - A nrcr
norec / Ynnqat
Epoj napqene:
floepurrna ma:

6poj nncra HenoKperHocrl,r :

14BE flOAE PhSAPA

647g

640

2818

IloAaur o aeny napqere

Epoj gena:

Bpcra geun rrura:
Kynrypa:
Iloepurrxa mz:

1

TPMCKO TPABEBt4 HCKO 3EM/b14rlITE

3EMrbru.JTE nOE 3TPMOM N EPyrilM OEIEKTOM

91

l4maoqr npaBa Ha napqenlr - E nrcr
Ha3re:
Aflpeca:
Marnqnr 6poj nrqal
Bpcra npaBa;

O6nrr caojrxe:
YAeo:

MAPLIL4h (BOJ14H) 30PAH

HOB]4 6EqEJ, MAP|TATA 1t4rA24/LO

2705966850087

CBOJI4HA .

NPTBATHA

Ll1

Teperr Ha napqenn - I nnct
;;;-iffi;;ilp;ii;;;- --

Hanouexa (reper napqena)
x*'( HeMa nanoveHe x**

2. flonaqu o 3rpaAaMa n Apyruu rpaf;earucxnm o6jexrxMa - 81 nncr

Epoj o6jerra:
Hagne ylrvrqe:

Kyhxr,r 6poj:
Kyhun nog6poj:
lloepurrxa mz:

Koprcna noepurrua m2:

Fpafearncxa noepurrana m2:

Haqux xopuurherra r Ha3[B o6jexra:
Ilpaexr craryc o6jerra:
Epoj eraxca noA 3eurboui
Epoj eraxa y npn3eMrby:

1

NBE flOrlE PIIEAPA

44

91

0

0

noPoALlLtHA CTAMEEHA 3rPMA
OEJEKAT NPEY3ET 143 3EMJbI4IUHE KI-bI/TE

1

https://katastar.rgz.gov"rs/eKatastar/NepokretnostPropefties.aspx?neplD=hoOKwdbBTgU 1 PdWeCvRgYQ== 1t2



flogaqu o HenoKperHocrrl #
r!8.6.22. 11:01

Epoj eraxta HaA BeMrboM:

Epoj era>xa y norKpoBrby:

l,lnaoqn npaBa Ha o6jeKTy

Haerae:

AApeca:

Mart,tqHh 6poj nrqa:
Bpcra npaBa;

O6nnx cBojrHe:
Yfleo:

MAPI..{Llh (BOJ14H) 3OPAH

HOBI/ EErtEl, MAP|IIAflA rnTA24/tO
270s9668s0087

CBOJt4HA

NPhBATHA

Ll1

Teperrt xa o6jexry - f flxcr
x*x HeMa TepeTa *xx

Ha nor'reHa (reper o6jerra )
*** HeMa nanoMeue x*x
x l4:eoA Ns 6ase noAaraKa Karacrpa HenoKperHocrl4,

HAnOMEHA: Cxogxo qnaHy 18, 3axoxa o peny6nn.rK[M af,M]rH,lcrpar}lBHl,tM TaKcaMa H qnaHy 6. Ypeg6e o
ycnoBlrMa h3AaBalba )t3BoAa u3 nnclia HenoKpeTHocTl{ }l nhcTa BoEa x3 FKI4C-a, 6es HaxHa[e ce nagaje n3BoA
1a3 41acra HenoKperHocrxi opraHt,tMa, opraHrr3aqrjana x [Hcr[ryqnjama Peny5nnxe Cp6rje, ayrolloMHl,lx
nokpajl,rHa, oAltoclto jeAyrxuqa noKanHe caMoyEpaBe, opraHn3aurjaua o6aBe3Hor coqrianxor ocxrypalba,
ycraHoBaMa ocHoBaHlax oA crpaHe Peny6nure Cp6rje, ayroHoMHrix norpajnxa, oAHocHo jegrxrqa floKanHe
caMoynpaBe, [pxeaua ta BepcKxM sajeAr]rqama, Llpaexou Kpcry Cp6rje, AnnrloMarcKo-KoH3ynapH]rM
npeAcraBHxrurBlrMa crpaHr4x Apr(aBa/ noA ycnoBou yaajauxocrn, jaanntr 6enerxxvtqnMa r reoAercKttM
opraHn3aurjaua, r yrcrr ce AnrlraflHo npeyaruajy npeKo cepBhcHe Marxcrpare Ap)ftaBHxx opraHa ,l
eneKTpoHcK]tx cepB,tca Pf3-a.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties'aspx?neplD=hoOKwdbBTgUl 
PdWeCvR9YQ== 2t2



Peny6nNxa Cp6nja
Peny6n N.r HH reoiqercKH
f eog,ercx0*xaracrapc Kr.1

f lo,qaqu o HenoKperHocl4

3aB0A
nn$opma{iloHr,r ff4crem

* Spoj nneta HenoKperHocrr:2818

katastar.rgz.gov.rsleKatastar | 08.06.2022. 11:01:00 6poj :axreaa : 952-L / 2O22-L87

ilogaqr Haracrpa HenoKperHocrh

lloAaun o HenoKperHocnr 3 27h$Ofd-b : 75*4b3S*S3c**Sa$*h43$7*Sffi n

MarrlqHrr 6poj onurrue:
Onurrrna:
Marrqxr 6poj xaracrapcre onurrl,tHe:

Karacrapcxa onurrtHa:

AaryM axypHocrr,t:
Cayx<6a:

l43Bop noAarka:

BO26B

HOBI/ BEqEJ

805661

HOB]4 EELIEJ

07.o6.2022. 13:54

HOB]4 6ELIE]

HOBYI 6ELIEJ, JE

1. noAaqH o napqenlr - A nrcr
!'lorec / Ynntla=

Epoj napqene:
floepurrxa m2:

Spoj nrcra HenoKperHocrlr:

hBE flOIE PI46APA

6479

640

2818

floAaqn o Aeny napqene

Epoj sena:
Bpcra 3eMrbnura:
Kynrypa:
lloapurna m2:

2

TPMCKO TPAEEBt4 HCKO 3EMrbt4UITE

3EMrbkllrTE nofl 3TPAEOM N EPvrhM O6JEKTOM

30

huaoun npaBa Ha napqenx - E nrcr
HasrE:
AApeca:

Marnqxyr 6poj nnqa:
Bpcra npaBa:

O6nnr ceojnne:
VAeo:

MAPrlrh (Bol14H) 30PAH

HOBI4 EEr.tEJ, MAPLUAIA rnTA24/t0
270s9668s0087

CBO]LIHA .

NPilBATHA

1/r

Teperm Ha napqenyr - F nrcr
*;* HeuS iep'ei3-;**

Hanomena (reper napqena)
il;i]jaffiffi;i;|.ft;il;;

2. l-logaqn o 3rpaAaMa H ApyrHM rpafeeraxcxru o6jexrytMa - B1 nrcr
Epoj o6jerra:
Hagle yrt]rqe:

Kyhxr 6poj:
Kyhxn nog6poj:
lloepuuna m2:

Kopncna noepurnna m2:

Fpa[eanxcra noepunxa m2:

Haqnr xoprurherua ta Has[B o6jexra:
llpasxn craryc o6jerra:
Epoj erax<a nog 3eMrboM:

Epoj eraxa y npr3eMrby:

2

NBE AONE PTEAPA

30

0

0

noMohHA 3rPMA
OEJEKAT NPEY3ET t43 3EMTbTIJHE KTbTTE

1

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?neplD=5qkKMcJzM5U l PdWeCvR9YQ== 112



8.6.22. 11:01

6poj erax<a HaA 3eMrboM:

Epoj eraxa y norkpoBrby:

flogaqu o HenoKperHocrr

YlMaoqm npaBa na o6jerry

Hagt,te:

AApeca:

Marnqxvr 6poj nrqa:
Bpcra npaBa:

O6nrrc ceojnxe:
YAeo:

Tepern xa o6jerry - F nrcr

MAPLII/h (BOJ14H) 30PAH

HOB]4 EEL{E], MAPTIJMA TUTA24/IO

27059668sO087

CBO]LlHA

NPTBATHA

Llr

\

il* HAM; ilpeil ;;;

HanoMeHa (reper o6jerra)
il; Fi6ffi;;;oilil;-;il:
x i4aeoA re 6aae noparaKa Karacrpa HenoKperHocrt4.

HAnOMEHA: CxoAxo qnaHy 18. 3axora o penySnn.rKhM aAMvrHlrcrparnBHllM TaKcaMa ,r qraHy 6. Vpeg6e o
ycrroBHMa r3AaBa}ba ,r3BoAa yl3 r]4cra HenoKperHocrvr }l n],tcra BoAa n3 fK]lc-a, 6ee naxuaAe ce }lsgaje }13BoA

t43 n5cra HefloKpernocrt4: opraHrtMa, opraHh3aunjaua n ttHcrrryqrajama Peny6nrxe Cp6nje, ayroHoMHxx
noxpajmxa, oAHocHo jeAraxr,rqa fioKanHe caMoynpaBe, opraHr3aqrjarra o6aBe3Hor coqrianxor ocr,trypa]6a,
ycraHoBaMa ocHoBaHrtx oA crpaHe Peny6nr,rxe Cp6nje, ayroHoMHttx norpajrna, oAHocHo jegrunqa roKarHe
caMoynpaBe, qpKBaMa ,t aepcxnM 3aieAHrqaMa, qpBeHoM rpcry Cp6ttje, grnnouarcKo-Kolt3yrapHllM
npeAcraBHlr111rB14ua crpaHtax Ap)t<aBa, noA ycnoBon yaajautocrr, jaaxnm 6enex<xrUnMa la reoAercKr4M
opraHrl3aqhjana, n [crr ce AxrrrrarHo npeyermajy npeKo cepB[cHe Mar[crparle ApxaBHxx opraHa vl

eneKTpoHcKltx cepBHca PF3-a.

https://katastar.rgz.gov.rsieKatastar/NepokretnostProperties.aspx?neplD=5qkKMcJzM5Ul 
PdWeCvR9YQ== 212

4f)$ tr \



8.6.22.11:02

Fenyfianxa Cp6nja
PenydlruKh reoAercxl,i
l-ea,qerc rCI - I{aracra Pc H h

[logaqr o HenoKPerHocrt4

3aB0A
xHsopMar{iloHh cHcreM

* Ep-"i 
"I-:1" I-:n-"-5p:II-':.lr: -1-8-1-8- .."

katasta r. rgz. gov. rsleKatastar | 08. 06. 2022. 11:01:39 to:] 
:u*.:"_u' ?"-'' 7?22-1a7

Iloga4u Karacrpa HenoHperHocrtl

IIoAaqn o HenoKPerHocrYl $hSS 3cffi # * I$ ffi a*&**s 3 S*& *xSmf*-fl *f,$Sf * *urg{*'ti'1

MarrqHr 6poj onurnxe:
Onrllr1,lHa:

Marnqnn 6poj raracrapcKe onulrllHe:

Karacrapcra onuJTttHat

f[aryu arKypHocrn:

Cnyx<6a:

Yl3Bop noAarKa:

BO26B

HOBI4 6EqEJ

805661

HOBI4 EELIEJ

07.Q6.2022. t3:54
HOBN EELIEJ

HOBI4 EEqEJ, JE

f. ilo4allx o napqent4 - A nncr

llorec / Ynnua=

Epoj napqene:
lloepurrxa m2:

Epoj nrcra HenoKperHocrn:

ilBE AOIE P|IEAPA

6479

640

2818

noAaqvr o Aery napqene

Epoj gena:

Bpcra 3eMrbrrxra:
Kynrypa:
lloepuuna m2:

3

TPMCKO rPA6EBl4 HCKO 3EMrb14 IUTE

3EM/bLlUlTE y3 3rPMv 14 APvftA OEJEKAT

s00

lrlmaoqn npaBa Ha napuen[ - E nncr

Ha31,lB:

AApeca:

Marrqnn 6poi nnqa:
Bpcra npaBa:

O6nrx caojnne:
YAeo:

MAPI.]I/T (BOJ14H) 3OPAH

HOBI4 BELIEJ, MAPI.UAIA 1I4T A 24 / LO

2705966850087

CBO]I/HA .

NPhBATHA

LlL

Teperr,r Ha napqenh - F nrcr
x*+ HeMa .repeta x*x

Hanouexa (reper napqeaa)
;+:I-HeM; ffiilMA;i;;;+
* TlgeoA r4s 6ase noAaraKa Karacrpa HenoKperHocrr4.

HAnOMEHA: CxoAxo qnaHy 18. 3axoxa o peny6nn,.lKl{M aAM}rHl,rcrparHBH}rM TaKcaMa 14 qnaHy 5. VpeAoe o
ycrroB[Ma ],r3AaBarba l,t3Bo4a ns nrcra HenoKperHocrn u nncra BoAa H3 fKhC-a, 6es xaxxage ce hsAaje r3BoA
lr3 nrrcra HenoxperHocrh: opraHtaMa, opraHt,t3aqrjarra ]r rHcrhryqnjar'ra Peny6nnre Cp6rje, ayroHoMH]rx
noxpajrxa, oAHocHo je4rxrua roxanHe caMoynpaBe, opraHta3aqnjar'ra o6aaesxor coqrjanxor oc]tryparba,
ycraHoBaMa ocHoBaHt,tx oA crpaHe Peny6nnre Cp6r,rje, ayroHoMHHx norpajrxa, oAHocHo jeArxrqa roKanHe
caMoynpaBe, UpKBaMa ti BepcKl4M sajeAxtaqaua, [peexou xpcry Cp6rje, 4rnnor'rarcKo-KoH3ynapHxlrt
npeficraBHta;JTBtaMa crpaH]rx Apr(aBa/ nog ycnoBor'r yaajar'rxocrn, jaaxnr'r 6enex<xnqrMa ]r reogercxt4M
opraHyr3aqyrjana, r hcrr4 ce Ayrrl,rrarHo npeysruajy npeko cepBlrcHe Marhcrpare Ap)I(aBHrtx opraHa It
efleKTpoHcKr4x cepBrca PF3-a.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?neplD=q55ixFN7SRc1 PdWeCvR9YQ== 1t1



8.6.22. 11:02

Peny6nNxa Cp6nja
Peny6nuuHX reogercKH
I"ec,qerc xo - Karacr a P c K H

Flopaqu o HenoKperHocrl,l

3aB0A
NuQopma{kotlh ct4creM

1 Pq"i lI:'3, I-:"9I-?:II'":yi ?8-l!
katasta r. rgz. gov. rsleKatastar | 08'06. 2 022' tl :O2:O4 6poj eaxreea : 952-! / 2022'187

llaga4x Karacrpa HenoKPerHCIcrtl

IloAaqr o HenoKPerHocrl,t **ffi* 3" f ffi S -Sx:${:!-*}cffii[-Sdt,r-'ri4"frS ??{"}mi$f ?:i$*

Marrqxn 6poj onurrrre:
Onurrrna:
Marr,r.{H ta 6poj raracrapcre onulThHe:

KaracrapcKa onturl{Ha:

flaryu a)}(ypHocrlr:

Cnyx<6a:

rl3Bop noAarKa;

80268

HOBI4 6ELIEJ

80s661

HOBI/ EEqEJ

07.o6.2Q22. L3:54

HOB]4 EEI]EJ

HOB]4 EEqEJ, lE

1. noAaqr o napqeflx - Anuct
norec / Ynnta;
6poj napqene:
lloapurxa m2:

Epoj nrcra HenoxperHocrlr:

rBE NOTE PI4EAPA

6479

640

2818

noAaqh o Aeny napqene

Epoj Aena:
Bpcra 3eurlrl,tuJTa:

Kynrypa:
lloepurnna m2:

4

TPAACKO TPABEBl4 HCKO 3EMrbt/ UJTE

FbMBA 2. KIACE

19

HMaoqlr npaBa Ha napqeflh - E nmcr

Ha3t4B:

AApeca:

Marr,rqxu 6poj nrqa:
Bpcra npaBa:

O6nrr ceojnxe:
YAeo:

MAPL{]/Ih (BOJLlH) 3OPAH

HOB]4 EEL{EJ, MAPIIIMA rl4TA 24/L0

2705966850087

CBOJNHA .

NPhBATHA

L/t

Tepern Hanapqeni4-Fnncr
**x HeMa repera ***

**,. HeMa HanoMeHe x*x
x haeo4 hg 6aee no4araKa Karacrpa HenoKperHocrh.

HAnOMEHA: Cxo4xo qnaHy 18. 3axoma o peny6nrsKr,rM aAMhHr,rcrpar],lBHHM raKGaMa ,r qraHy 6. Ypeg6e o
ycroBnMa ta3flaBarba r3Bo4a n3 nncra HenoKperHocrn n nncra BoAa rtg fKhC-ar 6ee raxnaAe ce nsgaje r3Boa
ta3 nncra HenoKperHocrr4: opraHxMa, opraHta3aqrajaua ]r nHcr[ryqnjaua Peny6nnre Cp6rje, ayroHoMHxx
noxpajrxa, oAHocHo jegrnrqa roKanHe caMoynpaBe, opraHlr3aqnjaua o6aeesHor coqrjanxor ocrrypatca,
ycraHoBaMa ocHoBaHnx oA crpaHe Peny6nraxe Cp6nje, ayroHoMHr,rx noxpajrxa, oAHocHo jeAnxnua ,roKanHe
caMoynpaBe, [preana ]4 BepckrrM gaje4nrqaua, [paeuou Kpcry Cp6rje, ArtnnouarcKo-KoH3ynapH]rM
npegcraBHyuurBr4Ma crpaHtax Apr(aBa, noA ycnoBou yeajauxocrn, jaanrm 6enerxnrqnMa rr reoAercKttM
opraH[3aqljaua, lr rrcrr4 ce ArrrrarrHo npeyenuajy npeKo cepBrcHe Marrcrpare Ap)I(aBHnx opraHa ll
ereKTpoHcKl{x cepBnca PF3-a,
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fin6'.1A1432229
MartrcHx 6poi: 0847316,

MAPTII4h 3OPAH

Mapuana Trara 6p. 24110
Hoeu 6evej

1.

Spoj: 02-0912022
fiaryu: 21 .02.2022. ro4uHe

Jaeno npeAy3ehe "Yp6annsau I nyreBfi" Hoera Eeuej, y nocrynKy no 3axreBy Onu.rune Hoeu Sevej us

Hoeor Seveja 3a u3AaBaFbe ycnoBa 3a norpe6e il3paAe yp6aH[crut]Kor npojeKra 3a il3rpaflFby cnoprcKe

,qBopaHe - 3arBopeHor 6a3eHa y Hoeu 6evej, Yn. cro,{r-tt4 rpr, K.n.6p. 6033 x.o. Hoau 6evej, aHa ocHoBy

qnaHa 17. c;rae 1. ra.{xa 1) n 2) u craB 2., u \nana 18" 3arona o nyreB[Ma (,,Cn. rnacnrax PC", 6p. 41118 rti

gs/'tB), ycKna4yca l-lnaxou reHepanHe perynarlraje Hace-rba Hoeu Eevej (,,Cn. nucronuJruHe Hoeu Eevej",

6p. 19114 n 04120), a y oKBrrpy oBnauheFba no Ognyqu o ycrnafiueaby ocHrBaFby ocHrBaqKor aKra

npeEy3eha ,,firapexqr,rja 3a nnaHilpaFbe, u3rpaAruy, ypefieue Hacerba il 3aurury xlrBorHe cpeAuHe

onuiruHe Hoeta Eevej" r,rs Hoeor Seveja ca 3axonorrlt o jaenuu npegyeehrua, npoMeH[ nperexHe

AenarHocrr, I npoMeHil nocnoBHor uMeHa (,,Cn. nucr ontul/He Hoera 6evej" ,6p.23116) us4aje:

CAO E PAhAJ HO-TEXH il q KE YCI1OBE

l'lo4nocroqy saxreBa u ilHBecrfiTopy Mapq[h 3opaxy u3 HoBor Eeveja, Ynnqa Mapuana
Trra 6p. 24110, 3a u3paAy Yp6auncrrvror npojeKra 3a h3rpaAlby caMoycnyxHe
ayronephoHl4qe y Yn. hee Ione Pra6apa 66, Hoeil Eevej, r.n. 6p. 6479 r.o. Hoeu Eeuei,

h3rqajy ce ycnoBr sa cne,qehe paAoBe:

. u3epad,by cao6pahajnoe npurctbwKa npeduemHe KamacmapcKe flap4ene Ha nym,

. usepadby nod3eMHux uHcmana,luja Ha MecmuMa yKpwmaba ca caodpahajnuqou u

. usepad*y nodseuHux uHcmana$uja flapanenHo ca UeuqOM Kofloeo3a.

3a pa4oee 13 TaqKe 1. oeux Ycnoea Mopajy ce rcnoUJToBaTn cne4ehe oApegHuqe:

o 3d uszpadby caodpahajHoe npuKrbyqKa:
- cao6pahajHu npuKrbyqaK npeiqMerHe napqefle n3Becru Ha jaBHy HacerbcKy cao6pahajHuqy

y YflrLlr lzlae lone Pr6apa;
- npeAMerHa napqefla Moxe uMarr caMo jeAaH rqBocMepHu cao6pahajnu nphKlbyqaK Ha

jaeny cao6pahajnmqy; nphnilKoM KoncKor npilcryna npegMerHoj napHenu, oAHocHo

[3nacKa ca tbe, Ao3BorbeHa cy caMo AecHa cKperatua Bo3hnoM Ko]q mcKlbyl{eFba ca jaBHe

cao6pahajHuqe, oflHocHo KoA yKlbyqelba Ha tby;
- npt4KrbyL{eFbe Ha KonoBos nyra u3Becru y cKnaiqy ca r{flaHou 41. 3aroHa o nyreB]4Ma (,,Cn.

rflacHrrK" PC 6p. 4112018 n 9512018 - gpyru saKoH);

- Hil jeAaH Aeo nyrHor npuKrbyr{Ka He cMe yna3urt4 y rqeo jaane noBptuuHe h3Mehy uBl4qe

nyra il perynaqraone nuuuje y urrapranr,r yfluL{Hor $porra cycegHnx rpa[eB[HcK[x napqena;

2.
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- usBptut4Tl4 crpyrabe ac$aflTHtrx cnojeBa, nphnpeMy pagHhx cnojeBa v v3pa[y xa6ajyher
cnoj a KonoBo3He xoncrpyrqnje ;

- paAoBl4 Ha h3rpaAFbt4 KOflCKOT np[Krbyr.{Ka He cMejy yrpo3l4Tl4 yn[L{Ht4 KOflOBOS V

6es6e4uocr cao6pahaja y 6rno KoM norneiqy;
- o4roeapajyhe peuuril np[xBara]be h oABoAFbaBa]be noBplllllHcKl4x BoAa;

- npe nolterKa parqoBa yrBpgt4Ttr railaH nonoxaj cBux nog3eMHr'tx t/HcraflaLluja y soHu

npuKIbyL{Ka;
- HaKOH 3aBpUeTKa paAOBa

KaracrapcKy eau4eHqrjy;
o 32 U3ZPad*y nOdSeUHux

reo,qercKLl cHtlMt4Tt4 cao6pahajnil npilKlbyvaK il axypul'parv

uHcmanaquja na MecmuMa ynpumaba ca HacerbcKuM

cao6pahajnuqaMa:
- Ha Mecr[Ma yKpuraH]a rucranaqrja ca cao6pahajxutlotrl npe4BuAeru MexaHrqKo

nog6yr.uuaalbe rcnoA Tpyna nyra;
- npaBaq nog6yr-ureaFba Mopa 6nru nog yrfioM og 90" y oflHocy Ha ocoBt4Hy nyra (usyserno

il#X;3Xilj:"r1il:f 
u3;';, 

nocraBrbeHe y 3aururHy qeB vraja xpajrsa raqKa naopa 6nrut

MLlHuManHo 1,50m ygarbeHa oA rB[qe nyra;
- Mr4Hr4MaflHa gy6rna sauJThrHr/x UeBu o,q najuuxe ropFbe Kore KoroBo3a Ao ropFbe Kore

3aururHe LleBn u3Hocn 1,35m;

o 3? u3?padrcy nodeemuux uHcmanaquja napanenHo ca ueuqoM Rofloeo3a HacerbcKux
caoflpahajnuqa:

- uHcranaLlraja xoje ce BoAe napaflenHo ca nyreM nocraB[Tll Ha ygarbeHocrl4 Ml4HLlManHo

1,50m oA uBl/qe KofloBo3a;

o eB€HTy?nna ourreheFba ynuqHor KofloBo3a il3a3BaHa npeAMerH[M pafloBl4Ma uopajy ce

nonpaBrTl4 Ha rexH[LlKl4 ncnpaBaH HaqnH o rpolxKy 1/HBeCTUTOpa;

o Koo cacraBH[ geo npojeroHo-TexHuqKe EoKyMeHraqnje sa npe,qMerHy [3rpaAlby v3pa$VltA

u npojerar cao6pahajnor nprKrbyqKa ca nponycl4Ma arnaocQepcKe KaHanusaquje, roju je

Heonxo4Ho AocraBilTl/ JaeHoft,t npe4ysehy 3a yp6aHusau, [3rpa,qFby, rpafieeuHcxo

3eMrbu,ture, ypetlerue H ogpxaBase yfluqa I nyreBa, o6es6efreaue jaanor ocBerrbeba n

3aurury xl/BorHe cpeAuHe onulfuue Hoeu Sevej Ha carflacHocr;

. Kao cacraBHr geo npojerrHo-TexHrqKe AoKyMeHraquje 3a npeAMerHy r3rpafltgy l43paAhrl4

u npojexar npuBpeMeHe cao6pahajne curHanusaqrje u onpeMe 3a o3HaqaBarbe paEoBa Ha

nyry y roKy lbrxoeor nseoflesa, rojr je neonxogHo AocraBurh JaeHou npegysehy sa

yp6aHuaarvr, u3rpa4Fby, rpaleeuHcKo 3eMrb[urre, ypefie]be u oApxaBa]be ynhlla r nyreBa,

o6es6efiraaarue jaanor ocBer.rbe]ba u 3auJTt4Ty xl/BorHe cpeguHe onur[He Hoera 6evej Ha

carnacHocT.

OEPA3NOXEFbE

Mapvuh 3opax, Ynrqa Mapuana Tnra 6p. 24t10, Hoeu Eeuej, nogHeo je sa>crea 6poj 02-

Ogt2022 sa AocraBrbaFbe ycnoBa 3a n3pa4y Yp6anncuqKor npojerra 3a rcrpaElby
caMoycnyxHe ayroneproHtlqe y Hoeonr Eeuejy, r.n. 6p. 6479 r.o. Hoeil Eeuej.

Ys saxree je npianoxeHo:
o lzlsgoA ras l-ll-P Hacerba Hoer Eeqej ca o3HaqeHoM noraqnjout sa rojy ce mspaflyje

npegMerHu yp6aHucruuxra npojerar, P = 1:10.000
. Crryaqnja - nocrojehe crarse,P = 1:250
. npegflor perynalliloHor perle1ba, naprepHor r nejsaxnor ypefiersa n cao6pahaja sa

uspagy Yp6anr,rcrravror npojeKTa 3a [3rpag]by caMoystyxHe flephoHllqe ayroMo6una Ha

r.n.6p. 6479 x.o. Hoeu 6euej
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llo pasalarpaby 3axreBa u np[no)KeHe AoryMenraquje ogyqeHo je rao y flHcnoaurHBy
oBr{x ycnoBa.

nOyKA O nPABHOM JlElry: Ha ocxoey qnaHa 17. cI:aa 6. 3axoxa o nyreBuMa, nporttB

oBor peueba Moxe ce no4Herla xan6a Onurruucrour eehy onulTuHe Hoara 6evej y pory og 15

AaHa no npujemy peuJelba, ys npnnoxeHn floKa3 o ynflaTH nponhcaHe onuJTl4HcKe

afl MuHlrcrparuBHe raKce.

O6pa.qtao
lrleaH EouJlbaK, .qtann. uHx.cao6.

,fiocraaurn:
1, nacnoay
2. apxnaw
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;ffi# #pffiffiffiffi

Hau 6poj: 2460800-D .07 .1 3-22291 -22

Bau 6poj:

3persanux , 15.03.2022

nPEEMET: Ycnoer 3a norpe6e r3pa4e yp6axncruuror npojerra yp6anracuqKo-
apxr4reKroHcKe pa3pa4e 3a rpafeerxcKy napqeny (napqena 6p.6479 Ha K.O. HOB[4
5Er..{EJ), HOBkI EEL{EJ

lloaogonl Bauer saxreBa, nau 6poj 2460800-D .07.13-22291-22, y rojenr rpaxure nperxo4He
ycnoBe sa norpe6e il3parqe yp6atncrnvxor npojexra yp6anhcn4l{Ko-apx[TeKToHcKe pa3pa4e o6jerra
caMoycnyxHe ayronepyroHl4lle sa rpafiearHcKy napqeny 6poj (napqena 6p.6479 na K.O. HOBN 5ELlEJ),
HOBt4 EELIEJ, o6aeeuraaarrlro Bac cnegehe:

. YehAoM y npilnoxeHy AoKyMeHTaqnjy, 4ocraBrbaMo Bau cne4ehe ycnoee:

Yar4orrlt y nocrojehy goryrrreHraqrjy Enempogncrpn6yqrja Cp6rje A.o.o. Seorpag, Orpanar
Enerrpo4racrpra6yrlrja 3peuannn u 3axreB rojraru ce HaBo,qr Aa je sa npuKrbyqelbe nnaHrpanor o6jerra
Ha Arcrpn5ytnaan crcreM eneKrpr4r{He eueprnje (ECEE) norpe6xa opnjeHraqraoHa 3axreBaHa cHara
25kW, y nocrojeheu ECEE nocrojm narpafiena Mpexa norpe6xor KanaLlulTera 3a nprrKrbyqeFbe nnaHIpaHor
o6jerra. f'lorpe6no je Aa ce gaxreBaHa cHara yctnatrn ca norqaLlilMa AarrM y ra6enw runcKffix clata A

nprna4ajyhilx ayroMarcKr4x ocilrypaqa KaKo aa rpoSasHa raKo n sa uono$a3Ha Meperua xojy rqocraBrbaMo
y npnnory ycnoBa.

Ha a4pecr y yn. lAae flone Pra6apa 6p. 44 (aa Kar.napq. 6p. 6479 K.O. Hoau Ee.rej) ce Hafla3n' jegaH aKrhBaH npnKrbyqaK:Aorraahnncrao E,Q 6poj3371483135 jegno$asnr ca ogo6peHoM cHarorr,r 5,75kW
(1x25A) yKlbyqeH. l-lprrcruyvax ce uanaja ca noiq3eMxe 0,4kV Mpexe uJhpoKe norporlllbe y yn. Wae flone' Pu6apa npn L{eMy je qenorynaH npilKrbyqaK ca opMaHoM MepHor Mecra npe,qeMTHor Kynqa yHyrap
nocrojeher rpynHor opMaHa MepHor Mecra (OMM). Taj rpynnr,r OMM je raaegen rao cno6o4nocrojeha
ra6noscra npr4KrbyqHa ryrraja (CCK[1$ ca xagorpafieHru rpynHhM OMM sa eehu 6poj Kynaqa
(CCKI-IK+OMM) na jaenoj noBpru4Hr4 ilcnpeA napqene rar.6p. 6480 y yn. [4ae flone Pu6apa. llocrojehr
noA3eMHr xa6n rnaeHor nHcranallroHor Bo,qa Kynlla xrje y Ha4nexHocrr4 Enexrpogncrpr6yquje n
EeroBoM TaqHoM TpacoM Hrrrr4 TilnoM He pacnonaxe Enerrpo4ncrpu6yquja.

fi e rrg]*Au rrp* eyUxja fi p$l* je g -u.o - 6*or-pag
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nocToJEhE cTAlbE ACEE

lzlcnpeg npeAMerHe napqene nHBecrrropa jaanorrlt noBpuJNHoM ca ceBeporcroL{He crpaHe xpoa ynraqy [4ae
flone Pr6apa y Hoaou Sevejy no Kar.nap\.6p. 6547 K.O. Hoera Seuej npona3u rpaca rpr xa6noacxe
Mpexe 0,4kV uJt4poKe norpor.uFbe r jaene pacBere (cer A aa Jaroe canauJ-aKTnBa+ y noroHy + cer 6 aa
Peqo Anrana-pe3epBHr/ xrje y noroHy + cer l-l sa Peqo AF{rana-aKrhBaH y noroxy). llocrojeha
ran4ena6epcxa Mpexa Hnrv Ka6noByr jaare pacBere Hhcy y BnacHuuJTBy HvlTVt HagnexHocryt
Enexrpo,qucrpr6yquje. 3a ceroee xa6noea A r,r 5 Enexrpogrcrpn6yqr,rja pacnonaxe reocHt4MKoM rpace a
3a cer xa6noea 1-{ rpaca je oprjenraLliloHa.
Ocrrlr oBa rpil cera xa6noBa y noqerHoM Eefly rpace - nopeA ceroBa A ra 5 - ce Hana3n n rpaca 0,4kV
ra6na rflaBHor ilHcraflaqroHor Bo,qa o6jerra ua cyceguoj napqenil xar.6p. 6477 n raj ra6n je nonoxeu y
pe6pacrona qpeBy napanenHo ca rpacoM ceroBa ra6noea A il E Taj xa6n Hrje y HaAnexHocl/
Enexrpogracrpr6yqrje a 3a FberoBy raL{Hy rpacy il nororoBo y Aefly rpace rojr ce o4eaja npeMa napqenr
xar.6p. 6477 ce o1pavrn BnacHLtKy r4cre.

floturo ce ilcnpeg npe4MerHe napqene no rpacil rmx xa6noBa - y jegxorvr ,qeny rpace rcrLrx -

nflaHrpa vr3rpaAFba npnKrbyqHor KonoBo3a npeMa npegruerxoj napqenu xar.6p. 6479 o5aaeaHa je 3aruryrra
Tpace nocrojehrx ra6noaa y3 nocraBrbaFbe o4roBapajyhrx o6yxearnnx 3auJTl4THyrx LleBr y HacraBKy
nocrojehrx 3a[rJTI4THkrx UeBil - xoje nocroje hcnoE npilKrbyr{Hor KonoBo3a npeMa cyce4noj napLlenfi rar.6p.
6477 - aa norpeOe oApxaBaFba oAHocHo saMeHe ra6noea. Csrr pagoaviHa3awrvrr nocrojehux EEO xojm

npe,qcraBrbajy npe4ycnoB 3a h3rpagFby npeAMerHor o6jerra ce peryflnxy reuefiy NHBecr]rropa unvt
je4munqe noKanHe caMoynpaBe ca jegxe crpaHe r ilMaolla jaauor oanahera Enexrpo.qucrpr6yquje ca

Apyre crpaHe noce6nuna yroBopoM o npilnpeMaFby 3eMrbvlu:ra.
Y npnnory ,qocraBrbauo Cxrqy nocrojehmx eneKTpoeHeprercKr4x o6jerara ca onncoM nocrojeher

npL4KJbyL{Ka, npu qeMy rpacaMa xyhurx nprKrbyqaKa Enexrpognapn5yquja He pacnonaxe, Cxrqy
reocHr/MKa ,qena nocrojehrx eneKrpoeHeprercKllx o6jexara, I'lpnxae nocrojeher rpynHor CCKnK+OMM m

Cruqy 3aurure nocrojehrx eneKrpoeHeprercKmx o6jerara Ha Aerarby crryaqr,rje nnaHrpaHor o6jexra..

Ha nocrojehru o6jexrrua ICEE y o6yxaary nnaHa ce Bpr.ue paAoBtA Ha o4pxaBaFby, aganra4wjw w

pexoncrpyrqrjr eneKrpoeHeprercKfix o6jexara y qilrby oqyBaFba noy3.qaHor il crrypHor Hanajaua
KoH3yMHor no,qpyvja.

ycfloBl4 3A t43PA.qy yPEAHt4CTt4'.{KOr nPOJEKTA OEJEKTA CAMOyCflyXHE
AyTOnEPUOHLIqE HA KAT. nAPqEnH EPOJ 6479 K.O. HOBL,I EEL{EJ, y HOBOM EEL|EJy yfl. 14BE

NONE PIEAPA 6P.44

O6aeesHo je Haxou r43.qaBaFba Ao3Bone 3a pyuebe Aa ce h3Bprur4 r4cKJbyL{eFbe npilKJbyL{Ka ca
HI4cKoHanoHcKe Mpexe o6jexra Ha Kar.napq 6p.6479 K.O. HoeH Ee.{ej na agpecnVlee rlone Pra6apa 6p.
44 y Hoeoru Eevejy.

l'lo rcxogoBaFby rpalearncKe,qo3Bore, npe noqerra rpafierua npeAMerHor o6jerra hHBecrrrop Ha

xojer ce us1qe Ao3Bona ce Moxe o1parnrn Enexrpo4rcrpvr5yqvjvt pagn po6wja*a nphBpeMeHor
rparq14fl r[uHor npilKrbyqKa.

['lpeua 3axreBy je aa nprKrbyqeFbe nnaHnpanor o6jexra ua ,.QCEE norpe6ua opujeHrar-lrroHa
3axreBaHa cHara 25kW. [1orpe6uo je Ra ce 3axreBaHa cHara ycKna,qta ca no,qalu/rMa Aarr4M y raSenur
TuncKHX cHara n npnnaglyhNx ayrouarcKr4x ocrrypaqa KaKo 3a rpo$aeua raKo u ea naouo$a3Ha MepeFba.

Mepuo Mecro ce 3agpxaBa Ha nocrojeheru nltecry yHyrap CCKflK+OMM r4e ce caga Hanaslz, MepHo
Mecro nocrojeher Kynqa EE 6poj 3371483135. Ha nphKa3y CCKI-IK+OMM ce BilAil noKaLlrja uepHor Mecra
yHyrap rpynHor OMM. [1orpe6xo je rssplurr]4 peKoHcrpyKqr,rjy MepHor oxr4qeFba, rnaBHmx ayroMarcKr4x
ocilrypaqa n 5pojnna Ha roM MepHoM Mecry cBe npeMa KoHaL{HoM 3axreBaHoM Tilny tA cHa3n 6ygyhe
vHcranaltAje, cae y pacnonoxuByrM rpaHuLlaMa ruoryhe aHr-axoBaHe cHare y roM ThncKoM oprraany. Y
cnyuajy Aa ce 3axreBaHa cHara He Moxe npilKrbyr{r4Tt n3 Tot opMaHa oHAa he 6urn norpe6xo npmxruyuax
nraHviparn Ha ,qpyrLr HaqilH npeMa noce6xyrlr ycfloBmMa. Y npunory AocraBrbauo flpnraa nocrojeher
rpynHor CCKI-lK+OMM. O6es6efierue nog3eMHor ra6na rraBHor tAlcranaqnoHor BoAa npeAMerHor o6jexra
oA CCKI-'IK+OMM, oAHocHo o.qBo.qHrx KoHTaKara y OMM, ,qo rnaBHe pa3BoAHe ra6ne n+cranaqtAje 6y4yher
o6jerra crpaHKe je y ua4nexHocrvr crpaHKe tA LAcrtA je y anacnnurBy crpaHKe.
Ycnoeu sa nompe6e uanaiarba 5vdvFtux o5iexama ce )aiv nocpedcmeoM uadnexuoe opeaua xpos
nocmvnax o5ieduraeue npouedvpe xao Ycnoeu sa npoiexmoearbe u npuxrbvraerbe. v saeucuocmu od
saxmeeaue uaxcumanue cuaee. nonoxaia o5iexama.

Crpaxa 2 oA3



OnUTl4 vGIlOBl4 3A yKPIUTAFbE I nAPAnEflHO BO]bEH:E

O6srporu Ha paAoBe Ha rd3rpa,qFbfi npilKrby'.{axa na rn$pacrpyKrypy 14 ocrane norpedne paAoBe r o6supona na
nocrojehy n 6y4yhy efleKrpoAl4crpu6yruany Mpexy Ha npeAMernoj noraqmjr, 4ajeuo onuJTe ycnoBe 3a yKpurarbe il
napanenHo eoflerue:

. Flpu r43paAil rexHilqKe AoKyMeHTaquje npu4pxaBar[ ce 3aKoHa H TexHuL{Kr4x nponilca. t-lpojexar rpe6a Aa
npe.qBiltqil 3auJrr4ry u norpe6no la3Meuratre nocrojehux EEO npe il3rpaAFbe npojemoeanor o6jerra, npu
veuy lzlreecrr4Top peuaBa cBe ilMoBr4HcKo-npaBHe o4Hoce Hacrane s6or norpe6e il3MeluraFba. Y cnyvajy
npm6nuxaaarua .qefloBa o6jerra HaAseMHilM eneKrpoeHeprercKr4M o6jexruua norlroBaril oapeA6e
,,llpaBilnHilKa o rexHritLtKt4M HopMarilBuMa 3a il3rpaAy Ha.q3eMHilx eneKTpoeHeprercKr4x BoAoBa Ha3ilBHor
HanoHa og 1kV go 400kV" (,,Cnyx6enr nucr COPJ" 6p.65/88 u,,Cnyx6env nvc'r CPJ" 6p. 18192) u

,,['lpaeilnHfiKa o rexHilr{KHM HopMarrBfiMa ga il3rpaAFby Hr4cKoHanoHcKr4x HaA3eMHilx BoAoBa" (,,Cnyx6eHr
nucr COPJ" 6p. 6192). O6parnrr naxFby Ha HaA3eMHe efleKTpoArcrpu6yrueue o6jeme - Mpexy il
rpa$ocraxnqe.

O6snporu Ha paAoBe Ha r3rpa4Fbh npilKrby'.{aKa Ha taH$pacrpyrfiypy 14 ocrane norpe6He pagoBe vr

o63npoM Ha nocrojehy n 6y4yhy eneKrpoAr4crprl6yruBHy Mpexy Ha npeAMerHoj noKaqiljh, npuflhKoM
nnaHhpalba o6jerara hcnouToBaTh ycnoBe sa yKpuJTabe 14 napanenHo BoReFbe KapaffiepncTnqHilx
o6jerara uu$pacrpyKrype ca eneKrpo4r4crpr46yrhBHr4M o6jerrrua y cKfla4y ca TexHuqKnM npenopyKaMa
EllC (TexuuqKa npenopyKa 6poj 3 [ng V - usdarre: 2012, Ocuoeuu mexHuqKu saxmeeu sa us6op u
MomilKy eHepeemcKux Ka6noea u xa1noecxoa npu1opa y eneKmpoducmpuiymueHuM mpexaua 1kV,
10kV, 20kV, 35kV u 110kV). Korrrnneran reKcr Tn-3 ce Moxe Hahn Ha agpech
<http://vvvvw.epsdistribuciia.rilindex,.pho/zakonska-requlativa/interni-standardi>.

ocTAn[ ycnoBh

Oan ycnoan nualy BaxHocr 12 rr,recequ n Mory ce Kopr4cl4Tr4 hcKrbyL{r4Bo oa n3paAy Yp6aHrcrnuxor
npojema npe4MerHor o6jema caMoycnyxHe ayronepiloHrqe Ha Kar. napqenn 6pq 6479 K.O. Hoeil 6evej,
y Hoeou Eeuejy yn. l4ae flone Pnlapa 6p. 44 14 y Apyre cBpxe ce He Mory Kopr4crr4rr4.
Ycnoau sa npojexroBaFbe il nphKrbyqese he 6wu gefiulucalttl y nocrynKy o6jegraruexe npoqeAype.

[lprnor:
- Crrua nocrojehrx efleKTpoeHeprercKr4x o6jerara ca onrcoM nocrojeher np[Krbyr{Ka. Tpacarrla

ryh H rx n pn Krbyq aKa Ene rrpog nupu6y qnja He pacnor axe,
- Cxnqa reocHrMKa Aena nocrojehrax eneKTpoeHeprercKulx o6jexara,
- flprxas nocrojeher rpynHor CCKIIK+OMM,
- Cruqa 3arurure nocrojehux eneKrpoeHeprercKr4x o6jexara Ha Aerarby cwya1nle nnaHnpaHor

o6jerra,
Ta6ena rilncKrx cHara ra npranagajyhrax ayroMarcKr4x oc[rypaL{a KaKo 3a rpo+a3Ha raKo h sa
rvroHoSasna MepeFba.

C noluroaaueM,

Eocraenril:

Hacnoey
Cnyx6u sa eHeprerilKy
flucapHnqn
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PEIIYEJIIIKA CPEUJA
MIIHUCTAPCTBO OAEPAHE

CEKTOP 3A MATEPI,IJAJIHE PECYPCE
YIIPABA 3A I/IH@PACTPyKTyPy

Bpoj 1177-2

* I ':rl.'i"'i:'";+" IOAHHe
{. '+; _. E E.0-r P A I

O6aseureme y Be3rr ca r,r3paAoM
yp6auucrar{Kor npoj eKTa na reparopuj N

orrrrrrr4He Hoefi Eeuej, AocraBJra.

Jn 'YP6AHT3AM yl nyrEBt/r'
XV UTIEANIZACIO ES UTAK RENDEZEST

apoi 0{ - 72 s'a"'

[aryu 0h. OZ, L7U,-Ddr'rrr
HOB14 EEIiEJ IOI'IOKBECSE

9yearur rc2027. roAHHe
OyHruuja 34 pes.6p.42
,{aT yru: 25.01.2022. r.
O6palnaau: ec Maja Kpra

JABHO ilPEAy3ElE 3A yPEAHr43AM,
Ifi rPAEby, f PAbEBI{I{CKO 3EMJ6I,1II[TE,

yPEbErbE H OpxtABAISE ynpillA I4
TIYTEBA, OEE3BEbI,IBAILE JABHOT

O CBETJSEISA I4 3AIIITI4TY }ITPIB OTHE
CPEAI4HE O[ruTI4HE HOBI4 EEr{EJ

HOBI4 EEI{EJ
Maprnana Tura 6p. 8

Besa: eau 3axreB 6poj 01-10 ol 13.01.2022. roAHHe.

Ha ocHoay Ba[er 3axreBa, a y cKnaAy ca raqKoM 3. w 6. Og,,ryxe o BpcraMa HHBecr]rqHoHHx
o6jercara 14 npocropHwx u yplaaHcrHLIKHX nJraHoBa o4 :uauaja :a og6pany ("Clyx6eup1 rJracHHK
PC", 6poj 85/15), o6aaeurraeaMo Bac ra 3a lt,r;pa1y ypOaurzcruurcor npojercra sa H3rpaAr6y
caMoycnyxHe ayrolrepaoHHl]e y Hoaona Bevejy, ua x.n.6p. 6479 KO Hoeu Eeuej, HeMa noce6sux
ycnoBa H 3axreBa 3a rrprlnafo!aaarre norpe6aua o46paue 3eM,Be.

llpn,ruroiu tz,:,pale rIJIaHa IpIIMeHI{TI.I cBe HopMarr4Be, KpuTepajyrure 14 craH1ap;ie y cKnaAy ca
3aroHottt o [naHaparly w rrctpailn n (,,C,ryN6esn r,racHuK PC", 6p.72109,81/09 - r4c[paBKa,64110
- yc,24111, 121112,42113 - yC, 501t3 - yc, 99113 - yc, 132114, t45l14, g3ilg, llllg,37llg -
Ap.3aKoH, 9120 u 52121) H cBHM noA3aKoHcKI{M aKrHMa rcoja ppry:ramy rpeAMerny naareprajy.

MK

,ti
l.

I4spaleno y I (e4norrl) nprznaeprcy, yMHoxeHo
y I (e4Hov) npalaeprcy H AocraBiseHo:

-Onulrxscr<oj 
ynpaeu Onrurnue Hcleu Eeuej

-a/a.



Jn -yP6AHvi3AM h nyTEBt4'
UREANIZACIO ES UTNX RENDEZESE

t po, 0 /-84 S e5,rr

$ ? rts rott
JaeHo npegyaehe sa yp6axu3aM, r3rpa.qn,y,

rpaleeuncKo 3eMruHrure, ypetlerue H oApxaBarbe
ynilqa l! nyreBa, o6ee6ef;uearce jaexor ocBerrr,erba

x 3aurhry xHBorHe cpe.quHe onurrl4He Hoeta 6euej

HOBII 6Et{EJ
Mapuana Tura 8

flpe4rvrer: Bognn ycfloBr4 3a u3pa4y yp6aauctuvxor npojerra

lloaogorll Baruer 3axreBa 6poj 01-11 oA13.01.2022. ro,qilHe, 3a u3AaBabe ycfloBa 3a u3paAy
yp6axucruvror npojerra 3a u3rpaAhby caMoycnyxHe afronepnoHrqe Ha KaracrapcKoj napqenm
6poj 6479 KaracrapcKa onrur4Ha Hoau Eevej, rojn je npuMrbeH 24.01.2022. ro4ilHe 14 3aBeAeH
no4 6pojena ll-21311-22, o6aeeuraeaMo Bac o cne,qeheu:

flperua 3axony o Bo,qaMa (Cnpr6enu rnacHuK PC 6poj 30/10, 93112, 101116 u95l1B), aa h3paAy
ypbanucrn,rxor npojerra, He usgajy ce BoAHr4 ycnoBr4.
BogHra ycfioBr4 ce rs4ajy y oKBr,rpy nocrynKa cnpoaofiersa o6je4rrueHe npoqeAype y cKnaAy ca
3axonou o Bo,qaMa r 3aKoHoM rojuru ce ypehyje nnaHilpatue u h3rpa4Fba.

Carnacno HaBe,qeHoM, 3a u3pa,qy yp6anucrmvxor npojerra 3a
afroneproHlrqe Ha KaracrapcKoj napqenr 6poj 6479 KaracrapcKa
ueAajy ce BoAHr/ ycfloBr4.

itt
\t'tt

.e .. i

:j\" "[oc;leuru:
( L, Hacnoey
2. Cnyx6r sa ypelerue u ropnuherue eogHorgo6pa
3. Apxueu

gut y *. 0l- 0 2-Ll22-D6tunr
IJOB[4 6EqEJ IOROKBECSE

2100* HauH es*. Eyneeap Slxxajnx l-Iynuaa 1$
ron: St'l r48ff 1 .888 qe.urpafla. xaplrcHr4rrr:r.{ urnrap 0880i?1-?1-?1 & g:ac: 0? 1j557-IS3
l"!i Sr I !":;rj$i: I $?" ?ctxr$i+i+x $f*i: *. 1*1 **?
vu,ww"rr*dev*i v*d ine.eom ottiee $vs de v*j v*d I n*.e**r

Spoj: ll-213l 2- -22
,[aryrra:
TO







PENYEfl14KA CPEI4JA
Onurruxa: Hoeu Eevej
llpegysehe-opranusaquja :

Epoj:

.[aryna:

02-19212021
1 3.08.2021 .ro.quxe

noEAql/ o

JaaHo npegysehe sa YP6axusatt,
ta3rpaAby, rpafleeuncxo 3eMrbl.llIJTe,

ypefete x ogpxaBarbe Ynxqa ]l
nyre Ba, o6es6ef1 r,r earse jaanor

ocBerrbetba yr 3aurrxTy xllBorHe
cpe4uHe onuruHe Hoar,lEevej

MODThHOCTI/ MA T OTPAH14L{ EI.bl/ MA TPMI.bE
o6JEKTA AvTOnEPTOHilqE

HA K.N.EP . 6479 K.O. HOBh 6EqEJ

Ha
ocHoBy:

ffiflaH[parbyilu3rpaAb,l(,,Cn.rnacHnxPC,.,6p.72l09,81l09,64/10_o4nyraYC'
Z4t1j , 121t12, 42t13-opnyra YC,'50/13-osnyxa YC, 54113-peLuerse YC, 98/13-ognyxa YC, 132114' 145114'

83118, 31 119, 37 119, 9120 u 52121);
.flpaeunxura o caApxtiHl4 raHQoprrrarlraje o noxaqujr r o cagpxt4Hl,t noraqujcxe Ao3Bofle (,,Cn. rn. PC"' 6p.

3/201 o);
.O4nyxe o ycxnafiuaaby ocHuBar{Kor aKTa JaeHor npe4yseha ,,fiuperqutja 3a nnaHhpa]be, [3rpaArby'

ypeRerue ricerua u 3aur[ry xhBorHe cpeA[He onur]4He Hoara Eevej" t,ts Hoeor 6e'l_eja ca 3axoHona o
ja""r, npe4ysehuua nporraeiu nperexHe AeflarHocn4 il npoMeH[ nocfloBHor rnaexa (Cn. nucr onurhHe

Hoeu Ee,{ei 6p. 23116);

lloesuue r uMe (xasha): MaP'{uh 3oPan

Maru.{r-ru 6poi: I
Agpeca craHoaaba/
(ceauure): Hoera Eevej, Yn. uapulana Tma 6p.24110

TenedoHu 3a KoHTaKTe: 061 6690850
usgajy ce:

.T,

Mecro: Hoau Eevej

Karacrapcxa onluruHa: Hoeu Sevej

l'lorec/ynuqa: lzlee lone Pu6apa6p.44

5p. xar. napqene 6479

['loepurrHa napqene: 640m'? 00 ha 06 a40m'

llocrojeha HaMeHa napqefle: nopoAl4qHo craHoBabe

IlnaHupaua HaMeHa napLlefle: nocfloBatbe y 3oHI MeuoBl4TOf CTaHOBaba

Ocrano: [lperua eeu4eHquju Karacrpa HenoKperHocT1 t Ha ocHoBy npufloxeHe xonuje nnaHa

npe4MerHe napqene, xa ucroj nocroje yKlbuxeHil cneAehu o6jerru:
o6jexar 6p. 1 - nopo4u.lra crana6eHa srpaAa

- o6jerar 6p. 2 - nouohHa 3rpa4a
Cen nocrojehr o6jerru Ha npeAMerHoj napqenra ce yrnaruajy.

- Ilnan reHepanHe perynaqraie Hacerba Hoeu Eevej(,nCr. rlrcr onurrl4He Hoeu Ee'rej",6p. 06/2012)

l-pafleauxcxo 3eMrb[uJre y rpaleauHcxou noApyvjy Hacerba, HaMebeHo MeuoBl4ToM craHoBaby-

3qgpxaea ce nocrojeha peryflaquoHa nutuja y ynuqu lzlee Ilone Pu6apa.
fpafleeurHcxe nunraje 

"y 
Aare y ClrlTyAU]/OHOM PEtUEHTY xoje je cacraBHu Aeo oBor AoKyMeHra.

Crpara 1 oA 5

1



6.1. Yp6anucruvxu r
TexH[ilKl,l CTaHAapAx l,l

HOpMaTHBI4 3a
npojeKroBalbe lr
x3rpaAby o6jeKara:

. IojeAuHa.{He rpaleeuHcxe napqefle 3oHe MeuoBt4Tor craHoBaba Mory ce Kopr4crr4Tu
u Kao napqefle ucKrbyvl4Bo HaMebeHe nocnoeauy.Ha oBaKBlrM naplleflaMa
HaMebeHuM caMo nocfloBabyMory ce Ao3BonilTu nocfloBHe,qenarHocrr4 us o6nacru
TproBuHe, yrocTl/TerbcTBa, ycnyxHr4x AefiaTHocT,l, 3aHaTcTBat npo]r3BoAHux
AeflarHocrr4 npuxBarrb[Bor o6uMa v Apytvx AerarHocru Koje 3aAoBorbaeajy ycnoee
3auJrure x[BorHe cpeAuHe, Kao u cBe Apyre nponuce xoju perynfiuJy KoHKpeTHy
o6nacr u3rpaArbe, a Koje Hehe Ht,t y KoM cM[ncy HerarhBHo yrr4qaru Ha ocHoBHy
HaMeHy 3oHe y xojoj ce Hana3e - craHoBar+e, u xoje s6or noce6sr,lx saxreBa
rpaHcnopra (cao6pahaja) Hehe 4erpa4uparr nocrojehy cao6pahajHy Mpexy.

. O6jexruxojr ce rpaAe ru jegHru ceojulr AenoM ue cruejy npehu rparrqy cyce.qHe
rpaleauucxe napllene, Hu y Hr4Boy, Hr4 r4cnoA, Hr4Tr4 r43HaE Trra.

. lzlsrpaAba rnaBHor o6jexra Ha napllenu ce BpuJr4 y cKnaAy ca cnegehurra npaBuauMa
rpa!erua:

- rpaleeuHcxa nuxrja rflaBHor o6jexra ce noxJlana ca perynaquoHorr,r nuxujorrir
tAnv ce Hanasul ua pacrojauy oA 3,0 - 5,0m o,q rue;

- aKo ce y npu3eMHoj eraxu ffiaBHor objerra nnaHupa v rapa;xa ca yna3oM Ha
ynu,.rHoj Qacagu, o6jexar uopa 6urur yAarbeH oA perynaquoHe nuHuje
Hajrr,taue 5,0m;

- oA uefla ca cyceAHuM napqenaMa 6p.6480, 6477,648115u647817, o6jexar
Mopa 6urr4 yAarbeH xajruarue 4m.

. lzlorpaArua nparehux u nouohxnx o6jexara Ha napLlenu ce Bptu4 y cxflaAy
cneAehru npaBr4nuMa rpafieua:

- o6jexru ce Mory rpa,quru Ha yAaJbeHocrr4 uau HenocpeAHo y3 gpyre o6jexre
Ha concrBeHoj napqenuy cKflaAy ycnoBuMa rpafierua xojr cne4e, Kao u y
cKna.qy ca nponucr4Ma xoju perynuuy o6flacr u3rpagbe npeAMerHux
nocrroBH14x o6jexara;

- rpalearrcxa nuHuja nparehux u nouohuux o6jexara ce nocraBrba u3a
rnaBHor o6jexra, vnal ce ucrlr Mory tpaArru x Ha npeAboj rpafiear,rHcroj
nunuju, no npaBunilMa roja eaxe 3a rnaBHt4 o6jerar, nog ycnoeorvr 4a je
napLlefla AoBorbHo ur4poKa Aa ce u rflaBHr4 t4 Apytu o6jerar Mory rpaAuru Ha
npegruoj rpafleauxcxoj nuHuju, u Aa raKBy rpa4by ouoryhyje npaeo
rpa[erua Ha ueflu npeMa cyceAy.

- npeMa uefiaua ca cyceAHuM napllenaMa 6p. 6480, 6477,648115 u 647817,
r43rpaAba o6jerara Moxe ce Bpul4Trd xa cnegehra HaqilH:
- yKonrKo ce o6jexar rpaAu raKo 4a 4o4upyje rpaHrLly napllene Mopa ce

rpa5hrur ca je4Hoao4HuM KpoBoM ca naAoM y concrBeHo ABopt4ure u
KaflKaHCKl4M 314EOM npeMa CyCeAy,

- aKo ce npeMa cyceAHoj rpaleauHcxoj napqenu nnaHupa crpexa Ha
o6jexry, o6jexar r'ropa 6uru yAaJbeH og rr,lefle xajrraar+e 1,0m;

. Hajeehu Ao3BorbeHu uHAeKc 3ay3erocrr43a nocfloBabe (nojeAuHavHu
xonannexcr),yKoflr4Ko napqefla HeMa npr4Krbyr{aK Ha $exanHy xaHanusaqujy, Lt3Hocu
40Yo; yxonuKo napLlena r4Ma nprKrbyqaK Ha Qexanxy xananusaqujy, xajeeF '

Ao3BorbeH[ taH.qeKc 3ay3erocr4 je 60%. Y uH4exc 3ayoerocr4 rpafleeuHcxe
pavyHajy ce u 6aseHu.

. Hajeeha Ao3BorbeHa cnparHocr rflaBHor o6jexra je n+1+nK, ca uajaehou
Ao3BorbeHoM Br4cr4HoM o6jexra og 12m.

.3a nparehe o6jexre Hajeeha .qosBorbeHa cnparHocr je n+1 (ca naaxcuuanHou
Br4cr4HoM oA 10m, a He Btalrre oA Br4cfiHe rnaBHor o6jerra), 4ox je sa nouohxe o6jexre
Hajeeha Ao3BoJbeHa cnparHocr [1, ca HajeehoM Ao3BorbeHoM Br4cr4HoM oA 6m.

. Hajuarue AosBorbeHo pacrojaue rasuefiy:
- rnaBHor o6jexrau o6jexara Ha cyce4HilM rpafleauHcxuu naplleflaMa

jeHajrraaue 4,0ma He Mabe oA Y, eucune euLuer o6jexra;
- npareher nocnoBHor o6jexra, nouohxe 3rpa4eu rnaBHor o6jexra Ha

cyce4Hoj rpafieeuHcxoj napqennje Hajuaue 4,0m, a He Matbe oAy2 BVcvHe
o6jexra xoju Huje rnaBHu;

- npareher nocnoBHor o6jexra, noruohHe 3rpaAe urnaBHor o6jerra Ha ucroj
rpafieeuucxoj napllenu je 0,0m unu uajnaarue 1,0m (no4 ycnoBoM Aa cy
3a,qoBorbeHu ycnoBu 3auJT[Te xuBoTHe cpeA[He, caHuTapHu,
nporuBnoxapHV t Apyru ycnoeu);

- cBr4x o6jexara xa ucroj rpaleeuxcroj napqeflu uefiyco6Hoje 0,0m rnur
Hajrr,taue 1,0m(nog ycnoBoM Aa cy 3agoBo-rbeHu ycfloBr4 3auJr[re xrBorHe
cpeAuHe, caHurapHu, nporuBnoxapHV v Epytu ycnoeu).

. 3a norpe6e nocfloBHr4x ca4pxajartaopa ce o6eo6eA[n4 AoBorbaH 6poj napxuHr r,tecra
3a napKxpabe 3anocneHrx. llpenopyxa je ga ce v 3a norpe6e npuBpeMeHux
napK[paba Bo3]4fla, raxofie, napKnH3u u3rpaAe Ha concreeHoj napLleflfi.

. Ceaxonr cno6oEHoM SyHxquouanxou Aeny rpafieaurcre napqene Mopa ce
o6es6e4uru npucryn uajnaarue uuprue 2,5m.
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. l-flaBHu o6jeKar ce npeArboM $aca4orr,,t nocraB.rba Ha rpafieauxcxy nraHrajy xoja ce
noKnana ca peryflaquoxoru nuurjou unu je noeyleHa 3,0-5,0m y oAHocy Ha tsy.

. @aca,qe o6jexara rr,tory 6uru Maarep[caHe, oA OacaAHe oneKe un[ HeKor Apyror
TpaAhLltroHanHor ullr.r caBpeMeHor rr,larepujana.

o Oreopu ra Qacaflaua o6jexara 4oseoruaeajy ce npeMa cfleAehilM npaBunuMa:
nDeMa yfiuuu

- Ao3BorbeHu cy orBopr4 6es orpaHuverua,
- Ha $aca4aua opujeHrucauuM npeMa yfluqu, xoje ce Hafla3e u3a saAlbe

rpafleeuHcxe nraHraje rnaBH[x o6jexara, Ha HuBoy npu3eMrba Ao3BorbeHu cy
orBopr4 6es orpaxuveH'a, a Ha HuBoy r43HaA nph3eMrba caMo npo3opcKx
orBopr4 ca napaneroM xajuaue Br4cr4He 1,80m;

npeuax.n.6p. 6480. 6481/5. 6478/7 u 6477
- Ha pacrojaruy $aca4e MabeM oA 4,0m o4 ue!e, caMo npo3opcxr4 orBoph Ha

ocraBu u caHurapHoM r.rBopy, ca napanerona Hajvraue B[c]4He 1,80m,
noBpuJ[He Hajeuue 0,8m2 no orBopy, ca 3acraKJbebeM oE HenpoBhrqHor
cTaKna,

- Ha pacrojauy Qacage og xajruarue 4m oA uefie 4osaorueHr cy oreopra 6es
orpaHIqe]ba.

. llpenopyqyje ce u3paEa Kocor KpoBa ca raru6ona KpoBHe paBHu y cxflaAy ca BpcroM
KpoBHor noKpr4Baqa roju he ce Koprlcrr4Tr4 3a noKpuBalbe.

. Orsopexe cnorbHe creneHr4lle Mory ce nocraBrbaru Ha npeArbu 4eo o6jexra aro je
rpafieeuHcxa nuuuja yByqeHa Hajuare 3,0m y o4Hocy Ha peryflaquoxy nuuujy, u axo
caenafiyjy Bucr4Hy Ao 90cm. Yxonuxo creneHulle caenafiyjy B]4cr4Hy npexo 90cm
yna3e y ra6apur o6jexra. Yxonuxo ce creneHulle nocraaruajy Ha 6ovHu vnu 3aA+,v
4eo o6jexra He cuejy oMeraru nponas !,r Apyre $yHxqrje ABopr4uJra.

. O6jexru caojuru u3rrreAoM, ra6aprarorvr, cnparxou.rhy u uarepujanuua rpe6a Aa 6yEy
yKflonrbeHu y nocrojehy yp6aHy Marphr.ly u ana6ujeHranHe r apxureKroHcKe
KapaKTepucTl4Ke oKpyxeI$a.

.Vlcna4u xa o6jexry He Mory npenasr4rr4 rpaleeurcxy nurujy Buue oA 1,2m nro aa
4eny o6jexra BuuJeM oA 2,5m. Axo je xopr43oHranHa npojexquja vcnaAa eeha oA
1,2m, oa4a ucna4 yna3u y ra6apw o6jerra.

. l-paheetancKu eneMeHru Ha HuBoy np[3eMrba n,rory npehu peryflaquoHy nuHujy
(pavyHajyhu oA ocHoBHor ra6apura o6jexra Ao xopr43oHranue npojexquje ucnaga) u
TO:

- rpaHcnapeHrHe 6paaapcxe KoH3oflHe Ha4crpeuHur-le y 3oHr4 npu3eMHe
eraxe 4y6uue Hajauure 2,0m no qenoj uupuxr,r o6jexra Ha BVcvHL4 v3HaA
3,0m,

- nrarHeHe HaAcrpeuiHr4qe ca MacuBHoM 6paeapcxou xoHcrpyxqujou gy6uue
Hajeuure 1,0m oA cnorbHe uBtaqe rporoapa Ha Bucr4Hr4 usHa4 3,0m,

- KoH3onHe peKflaMe gy6uHe Hajauure 1,2m ua B[cr4Hr4 usHag 3,0m.
. Ypetleuena napqefle u u3rpaAboM o6jerara, Kao r lbr4xoBou ynorpe6ou He cnaejy ce

yrpoxaBar[ cycegHe napLlene u o6jexrr (aruocQepcxa BoAa uopa 6uru ycMepeHa
npeMa concraeHoj napqenta, concrBeHuM o6jexruua sa o4aofiese ucre u npeMa
yntnqv, a HrKaKo npeMa cycegHoj napqenu u objexrurrra u 4p.).

6.2. 3aurrura KynrypHxx
Ao6apa:

Yxonuxo ce y roKy ueeofieua rpaleeuHcrux u Apyr[x paAoBa y 3oH]4 Hacerua HosH
Sevej Haule Ha apxeoflorxKo Halra3talure ulru apxeonouKe npeAMere, usaofav pagoBa
je 4yxaH .qa oAMax, 6es o4flaraba npeKuHe pagoBe h o roMe o6aeecrlt 3aeog sa
saurrury cnoMeHuKa Kyflrype 3peuaHuH, u,qa npeAy3Me Mepe Ea ce Hafla3u He yHuutre
tanu olrJrere tA Aa ce cavyeajy Ha Mecry u y nonoxajy y KoMe cy orKpuBeHil.

6.3. 3aurrura npt,tpotre x
xl.rBoTHe cpeAxHe:

Y rory rpaAbe u xopur-uheua He cMe ce.qo3Bort4Tt4 yrpoxaBabe xuBorHe cpeAuHe.
Cnpoeo4urra Mepe u ycnoBe 3auJTure npupoAHr4x u paAoM crBopeHhx BpegHocrr4
xr4BorHe cpeg[He y cKnaAy ca 3axoxorrit o 3aurur4 xr4BorHe cpeAuHe (,,Cn.rnacHux PC",
6p. 135/04, 36/09, 36/09 - Ap. 3aKoH u 72109 - Ap. 3aKoH, 43111- yC n 14116).

6.4. O6ee6et1erue cyce,qHxx
o6jexara:

llpu npojexroBaby il usaofleruy paAoBa ce Mopa BoAr4r4 paqyHa Aa cyceAHn o6jexru He
6ygy yrpoxeHu y 6uno KoM nornegy. lzlsrpatleHr o6jerru y roKy eKcnnoaraquje He cuejy
HenocpeAHo unI nocpe.qHo yrpoxaBar[ oKoflHe o6jexre u cycegHe napqene.

6.5. Cra6unxocr repeHa yr

ycnoB1/| h3rpaA]be:
Kntasuurra: /
InaarueHu repeHu: /

6.6. Crenen cer3MlrqHocrr,r: Cera rpaflearucxu o6jerru uopajy 6uru npopavyHar[ Ha ornopHocr oA seMrborpeca
javure og Hajuaue 8'Ml-lC.

6.7. Ycnoeu
npoTxBnoxapHe
3aulTt4Tel

l-lpojerrxy AoKyMeHraLlujy ypa4uru y cxnaAy ca 3axoxona 3auJrure og noxapa ("Cn-
rflacHlrK PC', 11112009 u 2012015) r ApyrrM eaxehuN,r rexHuqKuM nponucuMa u
craHAapAuMa.

6.8. Ycnoer eHeprercKe flpojexrHy goxynaeHraqujy ypaArru y cxfla4y ca [lpaeunxuxotrr o eneprercroj
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eSuKacHocrH: e$[KacHocl4 3rpaAa ("Cn. rnacxux PC", 6112011) n gpyruu aaxehuM rexHuqKt4M

npon],cuMa u cTaH4apAuMa.

6.9. Ycroau, caHurapHo-
xurujex cre 3auJTr,tre,
ycnoBta 6es6eAHocru:

lipr,r npojexroBaby ul uaaofieruy paAoBa r us6opy uarepujana uuarv y Bl4Ay HaMeHe

npocropa ca craHoBr4rrrra ropuurherua, ogpxaBarba, oAHocHo o6eo6e[uaarua
caHtaTapHo-xr,r rujeucrux ycaoBa.

6.10. Ocrano: llocnoeHh o6jexrra (o4HocHo nocroBH14 npocropra) HaMelbeHu jaaHorrlt xopruheuy xao u

npuna3u ,qo rcrux, ruopajy 6raru ypalexu y cKna4y ca [lpaaunHuKoM o ycnoBuMa 3a

nnaHr4pabe u npojexroaarue o6jerara y Be3u ca HecMeraH[M KperabeM Aeqe, craphx,
xeHAu Ken ,lpaH.Vx v tAHBanvAH t4x rl 14 qa.

7

7.1. Cao6pahaj: llpeguerua napqena nopoAt4qHor craHoBaba uua cao6pahajru npuxruyvax
na jaaxy cao6pahajHraqy y Ynu1u lzlee flone Pu6apa. Cae npoueHe, y norneAy
nocrojeher unra Sopuupalba HoBor cao6pahajHor npuKIbyqKa, npojexroearu ut

cnpoBecr[ y cKfla.qy ca ycnoBuMa ynpaBrbaqa nyra.

7.2. BoAoeoA: llocroju jaaHa ynuuna Mpexa u uoryhHocr npt,txrbyqetua npeMa nponl,tcvua v
ycnoBuMa HaAnexHor KoMyHanHor npe4yseha.
Yronuxo nocroju npuKlbyqaK xoju sa4oeoruaea norpe6e uHBecrttropa, ucru ce
saApxaBa; yKoflr4Ko nocrojehu npuKrbyqaK He 3a4oBo.rbaBa norpe6e
uHBecruropa, HeonxogHo je npojexroaaru HoBrt npeMa nponucilMa
ycnoBuMa HaAfl exHor KoMyHanHor npe4yseha.

7.3. EnexrpoeneprercKa Mpexa: - llocrojr jaaHa ynuvHa Mpexa u nrtoryhHocr npuKJbyqeiba npeMa nponucvua vt

ycnoBuMa HagnexHe efl eKTpoAr4crpu6yquje.
- Yxonuro nocrojr npuKlbyqaK xoju sa,qoeoruaea norpe6e uHBecruropa, ucrv ce

3aApxaBa; yKonuKo nocrojehu npuKrbyr{ax He 3aAoBolbaBa norpe6e
ilHBecrilTopa, HeonxogHo je npojexroearu HoBt4 npeMa npontacuMa vi

ycnoB14Ma HarqnexHe eneKrpoAt4crpu6yquje.

7.4. @exanxa xananusaqrja: - Ilocroju jaaHa ynuvHa Mpexa ur uoryhxocr npilKlbyqelba npeMa nponhcvua v
ycnoBuMa HagnexHor KoMyHanHor npe4yseha.

- Yxonuro nocrojn npilKJbyqaK xojr sagoeoruaea norpe6e uHBecrLlropa, ucru ce
3aApxaBa; yKonnKo nocrojehN npuKlbyqaK He 3aAoBorbaBa norpe6e
uHBecrulropa, HeonxogHo je npojexroearu HoBt4 npeMa npontacnMa vI

ycnoBilMa HaAnexHor KoMyHanHor npe4yseha.

7.5. Arruoc$epcxa xaxanuaaquja: - ArrraocQepcKa BoAa uopa 6uru ycMepeHa npeMa concraetoj napqenu,
concrBeHuM o6jexruua sa ogaoflerue ucre u npeMa ynuqu, a HuKaKo npeMa
cyce4Hoj napllenu u o6jerruua.

- He,qosaorbaBa ce ga arrraocQepcKa BoAa ca npe.qMerHux o6jexara h napqene
yrpoxaBa cyce4He napqene u o6jexre Ha tut,tMa.

- 3ayrueHe hrnaocSepcxe eo4e (yxonuxo ce 6ygy jaeruane) npe ucnyuirarba v
rpajrura pequnujexr uopajy ce o4roeapajyhe rperuparr (cenapat
MilHepanHux yrba, rafloxHux ra gp).

7.6. Facoeo.q: - llocrojra jaeua ynuvHa Mpexa u uoryhHocr nptaKlbyqet.sa npeMa nponhcvua tA

ycnoBu Ma HaAnexHor 4ucrpu6yru exor npegyseha.
- Yxonuxo nocroju npuKrbyqax Ha napqenu, oH ce saApxaBa, a y cnyvajy 4a

nocrojehu npuKtbyqaK He 3aAoBorbaea norpe6e Kopt4cHuKa, ueonxo4uo je
npojerroearu HoBr4 npeMa nponucuMa I ycnoBuMa Ha4flexHor
gucrpu6yruaror npe4yseha.

7.7. TeneQoucxa Mpexa: llpeua ycnoBrMa reneKoMyH14KaquoHor oneparepa

7.8. Ocrano:

8.

8.{. flnaHcxr,rrr,r ,qoKyMeHroM je npegerafiena u3pa4a nflaHa AeraJbHe perynaquje 3a oBy noraqujy HC

8.2. [1naHcxurvr AoKyMeHroM je npe4ar,rf;eHa u3pa.qa yp6arucruvxor npojexra Aa

8.3. Pox sa u3paAy nnaHa Aerarbne perynaquje I

8.4. 3a6par+eua je rpa4rsa u peKoHcrpyKquja o6jexara 4o yceajasa nnaHa AerarbHe perynaquje I

lzlxxeruepcxo-reoflolJrKr4 ycnoBta ce npu6aeruajy o4roeapajyhIM reoMexaHuLrKr4M ucnurt,tBabuMa.
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10.1. Yp6aHVcrvtlKt npojexar ca cBilM npra6aerueHuM ycnoBrMa HeonxoAHr4M 3a u3paAy [cror.

10.2. 3a u3rpaAby ayronepuoH14Lle Heonxo.qHo je npu6aaruaue noxaqujcxux ycnoBa u rpafieeuHcxe Ao3Bona.

12.1. CUTY AUL1OHO PEUTET-bE

'12.2. Konula nnaHa 6p. 953-112021-160 oa20.07.2021 . ro1ur,e - Cnyx6a 3a Karacrap HenoxperHocru Hoeu Sevej

MupjaHa Crojaxoauh, Aunfl .npocrop.nnaH.
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