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Број:

/19

Сремска Митровица, 12.12.2019.

На основу члана 36. став 8. Закона 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, 145/14,83/18,
31/19, 37/19-др.закон и 9/2019) у складу са одредбама члана 27. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Сл.гласник РС“ бр.32/19), доносим:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Никола Симић, дипл.инжењер архитектуре, одговорни урбаниста са лиценцом
број 200 1619 18 именује се за руковођење израдом
Плана детаљне регулације за коридор планиране саобраћајнице с-22 у к.о.
Шимановци и парцеле број 2175, 2304 и 2305 к.о. Шимановци.

ДИРЕКТОР
Мирјана Вашут.дипл.прост.план.
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И3ЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Одговорни урбаниста за израду Плана детаљне регулације за коридор планиране
саобраћајнице с-22 у к.о. Шимановци и парцеле број 2175, 2304 и 2305 к.о. Шимановци.

Никола Симић, дипл. инж. арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М
да је нацрт Плана урађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019), припремљен на
основу званичних и релевантних података и подлога, усклађен са условима ималаца
јавних овлашћења и са извештајем о обављеном раном јавном увиду, и усклађен са
планским документима ширег подручја.

Одговорни урбаниста:
Број лиценце:

Никола Симић, дипл. инж. арх.
200 1619 18

Потпис:

Печат:

Место и датум:
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА КОРИДОР ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ С-22 У К.О.
ШИМАНОВЦИ И ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2175, 2304 И 2305 К.О.
ШИМАНОВЦИ
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени Гласник РС“, бр.72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)
и Одлуком скупштине општине Пећинци о изради планског документа бр. 011451/2019-I од 27.12.2019. године, обрађивач Плана Јавно предузеће за послове
урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица израдило је План детаљне регулације за
коридор планиране саобраћајнице с-22 у к.о. Шимановци (у даљем тексту План) у
свему у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр.32/19) и Правилника о
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“ бр.22/15)
План за коридор планиране саобраћајнице израђује се на основу исказаних
потреба општине Пећинци као и потенцијалних инвеститора заинтересованих за
инвестирање и изградњу на простору обухвата.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа формирање
радне зоне са породичним становањем, као и формирање нове саобраћајнице управне
на постојећи саобраћајни коридор.
Намене које се могу наћи у овом простору су:


пословно/стамбене објекте као главне објекте и помоћне објекте у функцији
главног објекта;



чисто пословне објекте и помоћне објекте су у функцији главног;



чисто стамбене објекте;



На парцелама зоне рад са становањем могућа је изградња објеката микро и
малих предузећа, у зависности од просторних услова, где број запослених може
бити до 50 лица. Намена и капацитет објеката мора бити компатибилан са
становањем а ниво загађења мора бити мањи од прописаних граничних
вредности.

Потенцијали предметног подручја се користе као полазна основа за развој.
Изузетан геосаобраћајни положај зоне који се налази на коридору државног пута
IIб реда број 318 (Прховачка улица), непосредна близина Града Београда, достигнути
ниво урбаног развоја радних зона насеља Шимановци и даља тенденција развоја у
простору (формирање нових радних зона уз постојеће ексклузивне радне зоне у
Шимановцима) представљају основу развоја овог простора.
Дефинисани су примарни правци развоја:


Стратешко одређивање просторног развоја и рационалније коришћење
расположивих површина грађевинског земљишта
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Активирање и интензивирање атрактивне локације

Основни циљ је формирање радне зоне која ће се позиционирати уз Прховачку
улицу али такође и дефинисати простор саобраћајнице која ће повезати Прховачку
улицу са индустријском зоном уз сам аутопут.
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ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Изради Плана детаљне регулације за коридор планиране саобраћајнице с-22 у к.о.
Шимановци (у даљем тексту ПДР), се приступа на основу Одлуке скупштине општине
Пећинци о изради планског документа бр. 011-451/2019-I од 27.12.2019. године, а у
складу са:


Чланом 48. Закона о планирању и изградњи („Службени Гласник РС“,
бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019-др.закон и 9/2020)



Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр.32/19) и



Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Сл.гласник РС“ бр.22/15)

Плански основ за израду Плана је:


План генералне регулације за насеље Шимановци („Службени лист општине
Срем“, бр.31/15 и 1/18)
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2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Простор у обухвату Плана се налази на коридору државног пута IIб реда број 318
(Прховачка улица). Обухваћено подручје је укупне површине од 5.14.92 ha.
План обухвата катастарске парцеле у оквиру к.о. Шимановци: 2304, 2305, 2175,
2328/3, 2328/4 и 3824 к.о. Шимановци, као и деловe следећих кат.парцела: 3365/1,
3365/2, 3495/1, 3524, 3537, 3541, 3536 и 3366 к.о. Шимановци.
Приликом израде нацрта плана детаљне регулације дошло је до проширења
обухвата плана из разлога што је саобраћајно решење кружног тока димезнионално
захтевало већи простор, тако да се јавне површине приказане у Плану генералне
регулације морају кориговати зa потребе реализације кружне раскрснице.
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Илустрација 1: Граница обухвата плана
Граница обухвата плана обухвата простор који полази од тачке 1 која се налази на
укрштању у северозападног дела парцеле 2328/3 и креће се правцем североистока
управно на улицу Прховачка сече парцелу 3524/1, 3365/1 и 3495/1 и долази до
торног
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југоисточне тачке парцеле 3495/2 и њеном источном међом са парцелом 2175 иде до
тачке 2. из тачке 2 граница прати међу две парцеле до тачке 3 а затим наставља
западном међом парцеле број 2175 до тачке 4. Затим прати северну границу парцеле
2175, сече парцелу пута 3495/1 до тачке 5, спушта се на југ до тачке 6 које је у правцу
са северном међом парцеле 2304, и наставља северном међом парцеле 2304 до тачке
7 и даље наставља источном међном линијом на југ пресеца атарски пут 3451 до тачке
8. Даље граница иде на исток северном међом парцеле 2305 до тачке 9. Из тачке 9
граница иде даље на југ, источном граничном линијом парцеле 2305 и тим правцем се
секу парцеле 3365/2, 3357 и 3365/1 до тачке 10, односно додирује границу парцеле
2314/2. Даље граница иде на северозапад пратећи северну границу парцеле број
2314/2, до тачке 11. Даље се спушта правцем југ источном међом парцеле 3824 до
тачке 12. Затим иде у правцу са јужном међном линијом парцеле 3824 до тачке 13,
затим сече парцеле 3366 и 3536 до југоисточне тачке парцеле 2328/4 - тачке 14.
Након тога се креће јужном међом парцеле 2328/4 до тачке 15. Затим наставља
правцем запад јужном међом парцела 2328/3 до тачке 16. Затим се пење на север
западном међом парцеле 2328/3 до тачке 17 и наставља на исток северном границом
парцеле 2328/3 до тачке 1.
Табела 1: Евиденција парцела
К.П.

Површина
(ha)

Облик својине

Ималац права на катастарској подлози

2304

00.16.98

Приватна
својина

Радуловић Милица

2305

00.55.21

Приватна
својина

Ђурић
Светлана,
Шимановци,
Лазић-Пољо-комерц д.о.о. Голубинци

2175

02.21.54

Приватна
својина

Мини пани д.о.о., Суботица

00.16.64

Право
коришћења

Ј.В.П. „Воде Војводине“, Нови Сад

00.03.36

Право
коришћења

Ј.В.П. „Воде Војводине“, Нови Сад

00.16.53

Јавна својина

Општина Пећинци

00.30.64

Право
коришћења

Ј.П. „Путеви Србије“

00.04.58

Право
коришћења

Ј.П. „Путеви Србије“

00.00.89

Јавна својина

Општина Пећинци

2328/3

00.90.69

Приватна
својина

"ТIRА" д.о.о. Шимановци

2328/4

00.08.40

Приватна
својина

Загорац Станко

део 3536

00.04.52

Јавна својина

Општина Пећинци

део 3365/1
01.19.59
део 3365/2
00.16.35
део 3495/1
00.56.79
део 3524
05.98.76
део 3537
00.32.07
део 3541
00.11.58
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00.23.72
део 3366
00.12.06
3824

00.07.95

Право
коришћења

Ј.В.П. „Воде Војводине“, Нови Сад

00.36.99

Приватна
својина

"КОLОR GRАDNЈА" д.о.о. Београд

05.14.92

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ШИМАНОВЦИ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРЕМ“, БР.31/15 И 1/18)
Према Плану генералне регулације насеља Шимановци простор који се разрађује
овим Планом обухвата простор у западном делу грађевинског подручја насеља,
односно део блока Б-1-13, део блока Б-1-14, део блока Б-1-15 и део блока Б-3-1 радне
зоне са породичним становањем, у оквиру кога се дефинише саобраћајница С-22
којом се обезбеђује приступачност планираним садржајима. У обухват улази и део
државног пута пута IIб реда број 318 (Прховачка улица) на коју се прикључује
саобраћајница С-22.
План обухвата катастарске парцеле у оквиру к.о. Шимановци: 2304, 2305, 2175,
2328/3, 2328/4 и 3824 к.о. Шимановци, као и деловe следећих кат.парцела: 3365/1,
3365/2, 3495/1, 3524, 3537, 3541, 3536 и 3366 к.о. Шимановци.
Површине које су предмет разраде планом генералне регулације су дефинисане
као:


радна зона са породичним становањем,



саобраћајне површине,



мелиорациони канали.

Радна зона са породичним становањем
Главни објекат на парцели је пословни објекат, док је становање пратеће уз рад.
Намене могу бити из домена терцијерних делатности које су по врсти и обиму такве
да не угрожавају суседне намене (комплексе) и животну средину уопште. Целокупна
делатност се одвија у оквиру властитог комплекса.
У овим зонама могуће је формирати чисто стамбене парцеле (породичног
становања) уз примену свих дефинисаних услова за парцеле породичног становања:
површина, ширина уличног фронта и сл., примене просторних параметара,
установљених услова изградње и уређења у зонама у којима је оно и претежна намена.
На парцелама у овој зони могуће је градити:


пословно/стамбене објекте као главне објекте и помоћне објекте у функцији
главног објекта;



чисто пословне објекте и помоћне објекте су у функцији главног;



чисто стамбене објекте са правилима изградње који важе за парцеле
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породичног становања;
На парцелама зоне рад са становањем могућа је изградња објеката микро и малих
предузећа, у зависности од просторних услова, где број запослених може бити до 50
лица. Намена и капацитет објеката мора бити компатибилан са становањем а ниво
загађења мора бити мањи од прописаних граничних вредности.

Саобраћај
Према Плану генералне регулације насеља Шимановци насељску саобраћајну
мрежу чине како постојећи улични коридори, тако и планирани, било да се налазе у
ужем насељском подручју (становање), било у радним зонама.
Према категоризацији насељских саобраћајница деле се на примарне и
секундарне.
Примарне насељске саобраћајнице чине кичму саобраћајног насељског система
(траса државног пута и трасе општинских путева; траса обилазнице Шимановаца;
трасе повезних коридора зоне становања и радних зона; повезнице стамбених/радних
зона са капиталним комуналним објектима...) Секундарне насељске саобраћајнице
опслужују поједине радне и стамбене зоне.
Улични коридори представљају јавно земљиште и прихватају, сем коловоза
саобраћајница, бицилистичких и пешачких стаза, и сву осталу јавну комуналну
инфраструктуру. Планиране ширине улица зависе од претежне намене простора. У
радној зони минимална ширина улице је 20м, док у стамбеној зони она износи 15 20м.
Задржава се регулација постојећих улица, а планирани капацитети остале
инфраструктуре, који се смештају у оквиру уличног профила прилагодиће се
захтеваним техничким стандардима.
Планом генералне регулације се третирају само примарне саобраћајнице, док ће
се секундарне дефинисати кроз планове разраде.
Одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина и пешачких
комуникација решава се проширењем или изградњом дела нове отворене
атмосферске канализације у оквиру уличног габарита.
Шимановци су равничарско насеље што значи да је његова конфигурација терена
повољна за одвијање бициклистичког саобраћаја. У оквиру насеља нема изграђених
бицикпистичких стаза. Планира се, у оквиру насеља као и на правцима која повезују
Шимановце са другим насељима, где год за то постоје просторне и техничке
могућности, изградња бицикпистичких стаза, све у складу са прописима.
У свим улицама предвиђена је изградња тротоара минималне ширине 1,2 - 1,5м.
Уређење и изградња површина за пешачки саобраћај ускпађује се са Правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15).

Правила уређења и изградње за државни пут IIб реда број 318
На државном путу IIб реда број 318 смањити број саобраћајних прикључака или
предвидети паралелну сервисну саобраћајницу која ће повезивати целокупну
локацију дуж путног правца, у циљу безбеднијег одвијања саобраћаја на предметном
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путу, и смањења конфликтних тачака.
Саобраћајни прикључак објеката бензинске станице, пословних, комерцијалних
комплекса и др. на државни пут подразумева изградњу трака за успорење/убрзање.
Код објеката других намена (где се не очекује велики број улаза/излаза), не
условљавају се прикључци са тракама за успорење/убрзање, већ се услови формирају
за сваку локацију понаособ, те је приликом изградње нових прикључака потребно
затражити услове од ЈП “Путеви Србије”.
Предвидети проширење државног пута на 7,10m без ивичњака или 6,50m са
издигнутим ивичњацима.
Приликом планирања и пројектовања саобраћајних прикључака потребно је
испунити следеће услове:


Обезбедити зоне прегледности;



Ширина приступног пута мора бити минималне ширине 6,0m и дужине 40,0m;



Сагледати евентуалну могућност за додатном саобраћајном траком за лева
скретања са предметног пута;



Eвентуално додатним саобраћајним тракама за улив/излив;



Са даљином прегледности од минимално 120,0m (у односу на “СТОП” линију
на саобраћајном прикључку на предметни пут);



Са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од
најмање 11,50t по осовини);



Обезбедити заштитни појас на основу члана 28., 29. и 30. Закона о јавним
путевима (“Службени гласник РС”, бр. 101/2005), тако да први садржај објекта
високоградње морају бити удаљени најмање 10,0m од ивице земљишног појаса
предметног пута.

Поред државног пута могуће је планирати изградњу бензинских станица и објеката
за опслуживање возила и путника. Анализом постојећег стања и потреба предвидети
перспективне локације.
Приликом израде планске документације нижег реда или пројектно-техничке
документације потребно је дефинисати нове чворове и стационаже у складу са новом
Уредбом о категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, бр. 14/2012).

Правила уређења и изградње бициклистичке инфраструктуре
Стазе за бициклистички саобраћај планирати једносмерне ширине 1,0m изузетно
0,8m у ужим улицама и двосмерне ширине 2,5m изузетно 2,0m (оптимално 2,10m) у
ширим улицама, односно где за то постоје услови. Бициклистичке стазе изводити
квалитетно од одговарајућег материјала, одговарајуће носивости и отпорности на
проклизавање. Попречни нагиб бициклистичке стазе треба да износи 1,5%.

Правила и услови за изградњу пешачке инфраструктуре
Тротоаре и остале пешачке површине планирати у јавном простору уз регулациону
линију најмање ширине од 1,50m где је то могуће код постојећих коридора улица,
изузетно 1,20m са подлогом отпорном на проклизавање.
Површине за пешачки саобраћај је потребно планирати и градити у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
торног
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објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама
инвалидитетом, деци и старим особама (”Службени гласник РС“, бр. 22/15):

са



тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање, као и
приступи објектима и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта,
паркова и игралишта по којима се крећу лица са посебним потребама у
простору су међусобно повезани и прилагођени са нагибима који не могу бити
већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12);



највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на
правац кретања износи 2%;



ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних
тротоара и пешачких стаза износи најмање 180cm, а изузетно 120cm;



на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза
неутралисати закошеним ивичњацима, са ширином закошеног дела од најмање
45cm и максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5);



савладавање висинске разлике између пешачке површине и објекта врши се
рампама за висинску разлику до 76cm и спољним степеницама, степеништем и
подизним платформама за висинску разлику већу од 76cm;



највећа дозвољена укупна дужина рампе (које могу бити једностране и
двостране) у посебном случају износи 15m; рампе дуже од 6m, а највише 9m
раздвајају се одмориштима најмање дужине 150cm, док је најмања ширина
90cm, са одговарајућом подлогом, ивичњацима и рукохватима на висини од
70cm;  степенице и степеништа треба да су најмање ширине 120cm, са
ширином газишта 30cm а висином степеника 15cm, за благо закошеним челом,
опремљено одговарајућом подлогом и рукохватима на висини од 70cm;



све површине и токови за кретање лица са посебним потребама треба да су
уочљиви (коришћење контраста) равни, чврсти и отпорни на проклизавање.

Мелиорациони канали
На целом подручју к.о. Шимановци налази се густа мрежа мелиорационих канала.
У оквиру подручја обухваћеног Планом налазе се на катастарским парцелама за које
је носилац права коришћења ЈВП „Воде Војводине”, Општина Пећинци или немају
своју катастарску парцелу. На водном земљишту налазе се следећи канали: 94, 97, 98,
К-1-1, 94-5, 100, 100-2, 100-2-1, 100-5, 101, 102, 100-6, 100-7, К-1-7, К-1-8, К-1-9, 111,
111-1, 94- 10, 94-8, 71, 71-1, 90, 75, 89, 83, 88, 89, 78, 72, 74-1, 0-14, 0-1, 0-7, 0-7- 1, 07-1 -2-1, 0-7-2, 0-8.
Неопходно је за постојећу каналску мрежу извршити хидролошку и хидрауличку
анализу и утврдити меродавни протицај на основу података о протицају постојећег
система за одводњавање и података о количинама атмосферских и других
пречишћених вода које ће се упуштати у постојећи систем канала. Резултати анализе
би требало да укажу на решења прилагођавања постојећег система канала новим
условима (потреба за реконструкцијом канала, као и могућност њихових евентуалних
зацевљења, измештања или чак затрпавања), која неће нарушити фукционисање
система за одводњавање, независно од тога на којим парцелама се канали налазе.
Отпадне воде са подручја насеља Шимановци оријентисаће се на планирано
групно постројење за пречишћавање отпадних вода за отпадне воде (ППОВ) насеља
Шимановци, Деч, Карловчић и Сремски Михаљевци.
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Планирати очување слободног протицајног профила и постојећег режима канала,
стабилност дна и косина канала, несметану реконструкцију и редовно одржавање
канала тешком механизацијом. Од ивице канала предвидети појас за радноинспекциону стазу мелиорационих канала у ширини 5,0м. Овај појас мора бити
стално проходан за тешку саобраћајну механизацију која стално ради на одржавању
канала и не могу се градити надземни објекти.
Уколико се планира постављање линијских инсталација у зони канала потребно је
исте водити по самој линији експропријације, односно на најмањем одстојању од исте
(1,0м), тако да међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде
најмање 5,0м, односно 10,0м у ванграђевинском подручју.
За лоцирање објеката у зони канала, услов је да се у појасу ширине најмање 5,0м
(10,0м у ванграђевинском подручју) од ивице канала, не могу градити никакви
објекти, постављати ограде и сл. У овом појасу се не може депоновати материјал, нити
се могу кретати утоваривачи, камиони и сл.
Треба да је обезбеђен слободан протицајни профил канала, стабилност дна и
косина канала, несметан пролаз службеним возилима и механизацији у зони водних
објеката.
Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације канала. Прелазе
(пропусте-мостове) за повезивање парцела са обе стране канала треба испројектовати
у складу са очекиваним саобраћајним решењем и тако да се омогући потребан
протицај у профил планираног пропуста- моста. Техничко решење пропуста-моста
мора обезбедити постојећи водни режим и одржавати стабилност дна и косина канала.
Забрањено је испуштати непречишћене отпадне воде, осим условно чистих
атмосферских вода. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода, исте се
морају комплетно пречистити (примарно и секундарно), тако да квалитет испуштених
вода мора да одговара 116 класи воде по Уредби о категоризацији водотока
(„Службени гласник СРС“, бр. 5/68), да задовољавају одредбе Павилника о опасним
материјама које се не смеју уносити у воде („Службени гласник СФРЈ“, бр. 3/66 и
7/66) и да се ускладе са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11).
Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина, као и
условно чисте технолошке воде (расхладне) чији квалитет одговара II класи воде,
могу се без пречишћавања упуштати у канале путем уређених испуста који су
осигурани од ерозија.
За атмосферске воде са зауљаних и запрљаних површина (манипулативне
површине, бензинске пумпе, паркинзи и сл.), пре испуста у реципијент предвидети
одговарајући предтретман (сепаратор уља и талочник), тако да еуфлент обезбеди
одржавање II класе воде у реципијенту.
За евентуално уклањање или садњу вишегодишњег засада на водном земљишту,
неопхдно је прибавити посебну сагласност ЈВП „Воде Војводине“.
Промена намене и граница водног земљишта а које право коришћења, односно
право управљања има ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, не могу се мењати без
сагласности.
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4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
4.1.

Природне карактеристике простора

ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Геоморфологија терена на подручју обухвата Плана је јединствена, односно
заступљена је једна макро-геоморфолошка целина. На подручју обухвата плана
налази се лесна тераса, са просечном надморском висином од 75 до 77 m.
Рељеф терена је уједначен и раван. Цео терен је благо нагнут ка североистоку.
Једине значајније промене висине терена су вештачки створене и представљају
насип аутопута Е-70 направљен у сврху излаза са пута.
Геолошке карактеристике земљишта су уједначене на целом простору.
Земљиште спада у лесонидне глине. Педолошке анализе тла указују на доминацију
ритских и ливадских црница.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Илустрација 2 – извод из Основне геолошке карте СФРЈ (Београд 1984)

Геолошка грађа терена
Подручје Пећинаца у геолошком смислу припада Вардарској зони, односно
сремском блоку чије су границе одређене на основу геофизичких података.
Претерцијарне творевине прекривене су дебелом миоценском и плиоценском
секвенцом (Димитријевић, 1995). Након ове секвенце, простиру се
12
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полигенетске наслаге квартарне старости, међу којима доминирају седименти
лесоидно-барске секвенце, а јављају се и седименти речне терасе.
Седименти језерско-лесоидне секвенце (јl) распрострањени су на читавом
простору и представљају их пескови лесоидног типа, алеврит пескови, алеврит
глине мрко сиве боје са гвожђевитим примесама и биљним детритусом. У
завршном циклусу седиментације постоји бочна и вертикална смена барских и
лесоидних творевина. Дебљина им варира до 30 метара.
Распрострањење заступљених картираних јединица приказано је на
геолошкој карти (ОГК лист Шабац, 1982. године).
Хидрогеолошка средина
Хидрогеолошка својства стена и типови издани
Распрострањење
стена
са
различитом
структуром
порозности,
гранулацијом, степеном заглињености и другим карактеристикама на
територији природног добра условило је сложеност хидрогеолошких односа
истражног терена. На основу хидродинамичких услова и распрострањења у
хоризонталној, односно вертикалној равни посматрања издвојених литолошких
чланова развијен је збијени тип издани у квартарним седиментима.
Збијени тип издани
Збијени тип издани на истражном подручју је доминантно распрострањен, с
обзиром да су развијене наслаге које карактерише интергрануларни тип
порозности. Збијени тип издани развијен је у свим заступљеним седиментима
истражног простора. Разлике међу њима постоје у водоносности, коефицијенту
филтрације и карактеру нивоа подземних вода.
Збијени тип издани који се формира у седиментима језерско - лесоидно
секвенце нема повољне филтрационе карактеристике услед великог
процентуалног учешћа глинковитих као и честица веома фине гранулације. У
овим седиментима због тога настају забаривања, али они представљају заштиту
водоносним хоризонтима из којих се врши водоснабдевање.
Прихрањивање издани врши се инфилтрацијом атмосферских и
површинских вода. Дренирање издани врши се природно преко остатака
фосилних корита, баре Трсковаче, копаних бунара за индивидуално
водоснабдевање или јавних изворишта.
Рањивост хидрогеолошке средине
Рањивост хидрогеолошке средине представља скуп битних хидрогеолошких
карактеристика које одређују могућност слободног загађења услед човекових
активности, и истовремено ограничаваји фактор у намени површина.
Рањивост хидрогеолошке средине зависи од:
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Рањивост
хидрогеолошке
средине
се
исказује
описно
као
екстремна/изузетна (Е), висока (В), умерена (У) или ниска (Н), а до ове поделе
дошло се на основу хидрогеолошких услова средине, односно параметара
водоносности.
За територију Пећинаца, с обзиром на изузетну откривеност седимената и
развијену порозност, а такође и доступних података, као прелиминарно
зонирање у смислу заштите хидрогеолошке средине, неодвојиве компоненте
станишта, на приложеној карти издвојени су као:




изузетно рањиви: остаци фосилних токова, изданска ока, и дренажна
мрежа;
високо рањиви: наслаге речне терасе;
ниске рањивости: седименти језерско-лесоидно секвенце.

Коришћење подземних вода
Водоснабдевање становништва
Подземне воде се користе превасходно за водоснабдевање становништва
локалних насеља.
На основу геофизичких, хидрогеолошких и хидродинамичких истраживања
до сада спроведених утврђени су просторни положај - филтрационе
карактеристике основне водоносне средине - старије и млађе квартарних
наслага. Ови слојеви представљају добро водопропустиву хидрогеолошку
средину, у којој коефицијента филтрације варира од 1x10-2 m/s до 1x10-3 m/s.
Коришћење вода у привреди
Привредне делатности на истражном подручју су везане за пољопривредну
производњу и до сада су у оквиру ширег подручја истраживања подземне воде
биле коришћене претежно за мелиоративне радове. У новије време има
израђених бунара за потребе производних погона, али о њима непостоје
публиковани подаци.
Мелиорације земљишта
Економски развој већег дела заштићеног подручја (акценат је на зони под 3.
режимом заштите) и заштитне зоне, заснива се и на пољопривредној
производњи, с обзиром да је распрострањено искључиво равничарско
земљиште. У садашњем моменту на заштићеном природном добру постоје
мелиорациони радови мањег обима.
Према Водопривредној основи Републике Србије (2002) у плановима ВП
Сава, предвиђена је изградња подсистема за наводњавање – источни Срем, у
периоду до 2021. године. Најновијом поделом водног подручја Србије,
истражни простор припада надлежности ЈП „Воде Војводине“, тако да ће
пројекција развоја система за наводњавање бити донета у посебној
водопривредној основи Покрајине.
Мелиоративни радови треба да подразумевају и обезбеђивање станишта,
што би требало посебним Нацртима да се дефинише.
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Смернице за управљање водама
Заштита од подземних вода
Заштита од подземних вода треба да се перманентно спроводи, с обзиром да
се високи нивои подземних вода јављају управо у равничарском делу којем
припада и истражно подручје. Под овим радовима се подразумева осматрање
нивоа подземних вода преко осматрачке мреже (пијезометара, бунара),
изградња мелиорационих канала и благовремено дренирање простора који су
угрожени, а не представљају значајна станишта.
Мониторинг
Студија праћења/мониторинга представља једну од етапа хидро(гео)лошких
истраживања и на њеној основи се развија даље управљање површинским и
подземним водама.
Нацрт мониторинга има циљ обезбеђивања података за успостављање
информационог система, и због тога је неопходно:




елементе праћења јасно идентификовати;
омогућити транспарентност и обновљивост успостављене стратегије;
успоставити јасан концепт дефинисања хидрогеолошке средине и
заступљених издани;
 успоставити одговарајући план прикупљања, бележења и анализе
узорака/података;
 коректно архивирати и иновирати податке како би интерпретација била
једноставна и у форми периодичних извештаја.
Мониторинг хидро(гео)лошке средине представља стратегијски мониторинг
који омогућава усклађено управљање више заинтересованих корисника
површинских и подземних вода, а и простора.
Сеизмика
Према подацима из „Привремене сеизмичке карте Југославије“ из 1982. године
у издању Сеизмолошког завода Србије из Београда подручје обухвата Плана
припада зони са умереним степеном сеизмичности од 6-7°МСS. Ово захтева
спровођење одговарајућих превентивних мера заштите од земљотреса код
изградње појединих врста објеката.
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4.2.

Створене вредности у подручју плана

4.2.1.

Постојећа намена површина и урбанистичке карактеристике простора

Предвиђени простор радне зоне са становањем у Шимановцима налази се и
продужетку западно од насеља, са северне стране државног пута IIб реда број 318.
Предметни простор је монофункционалан по намени, односно у постојећем стању
намењен је искључиво пољопривредном земљишту. На простору су заступљене
оранице у највећем проценту, а у нешто мањем проценту ливаде.
Изграђених објеката на целом обухвату плана нема, сем појединих објеката
инфраструктуре.
Како је цео простор Плана обрадива површина уређених зелених површина нема.
Средње и високо зеленило је слабо заступљено и јавља се само спорадично. Средње
зеленило у виду шипражја се спонтано развило уз мелирационе канале.
На простору обухвата Плана нема евидентираних и заштићених споменика
природе, као ни евидентираних али је присутан је археолошки локалитет „Мачков
брест“, добро које ужива претходну заштиту.
Грађевинско земљиште под јавним наменама обухвата површине под постојећим
саобраћајним правцима, под постојећим комуналним површинама и заштитним
зеленилом. (У свему према графичком прилогу Постојећа намена површина).
4.2.2.

Постојеће стање инфраструктуре

Подаци о постојећем стању инфраструктурних система у обухвату Плана и услова
планирања истих добијени су од надлежних институција:









Телеком Србија а.д............................бр. A335-81267/1-2020 од 06.03.2020.
ЈКП Водовод и Канализација – Пећинци................бр. 30/28 од 05.03.2020.
БеоГас а.д..........................................................бр. I-116/2020 од 09.03.2020.
ЈКП „Сава“ Пећинци....................................................бр. 114 од 09.03.2020.
Завод
за
заштиту
споменика
културе
Сремска
Митровица.......................................................бр. 128-07/20-3 од 16.03.2020.
Јавно предузеће „Путеви Србије“ ........................бр. 89/11-2 од 16.09.2020.
Јавно предузеће „Путеви Србије“…………………..бр. 89/11-4 од 06.11.2020.
Ј.К.П. „Путеви Општине Пећинци“....................бр.776/2020 од 20.11.2020.

4.2.2.1.

Саобраћајна мрежа и објекти

Постојећа саобраћајна путна мрежа дефинисана је државним путем IIб реда број
318, који дели обухват плана на северни и јужни део. Поред наведеног државног пута,
у оквиру обухвата плана постоје некатегорисани путеви који саобраћајно опслужују
постојеће пољопривредне парцеле.
Овакво стање јавне путне мреже не испуњава квантитативне и квалитативне услове
за саобраћајне потребе планираних садржаја у обухвату плана.
4.2.2.2.

Водна инфраструктура

Планско подручје пресеца три мелиорациона канала 100 и 100-6 и 100-7.
Споменути канали су у надлежности Јавног водопривредног предузећа „Воде
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Војводине“. Преко канала 100 прелази саобраћајница С-22, те је у том делу потребно
извршити зацевљење канала.
Водоводна и канализациона инфраструктура не постоји. На подручју Плана нема
изграђене водоводне мреже. Разматрани простор обилује водоносним слојевима
различитих особина. Број водоносних слојева, њихова дубина и карактеристике воде,
различити су на различитим локалитетима.
Снабдевање корисника водом за пиће, врши се преко насељских, локалних
водоводних система или се становништво снабдева водом индивидуално. Међутим,
ови системи ипак не могу да задовоље потребе за водом свих потрошача
(становништво, привреда и др.).
На подручју Плана постоји изграђена канализациона мрежа.
4.2.2.3. Енергетска инфраструктура
Електроенергетска мрежа и објекти
На простору обухвата Плана постоји изграђена електроенергетска мрежа.
За потребе напајања електричном енергијом производне зоне потребно је
изградити елетроенергетску мрежу и трафостанице за потребе функционисања будуће
радне зоне.
Гасоводна инфраструктура
У близини предметног простора ван обухвата плана изведен је прикључни гасовод
средњег притиска и по капацитету постоји могућност проширења за потребе радне
зоне.
4.2.2.4. Телекомуникациона инфраструктура
У оквирима обухвата предметног ПДР-а, предузеће за телекомуникације „Телеком
Србија“ а.д. Београд има изграђену телекомуникациону инфраструктуру.
4.2.2.5. Зеленило
У обухвату плана нема постојећих уређених зелених површина.
4.2.3.

Евидентирана и заштићена културна добра

У предметном подручју, уз Прховачку улицу на коју се саобраћајница С-22
надовезује, присутан је археолошки локалитет „Мачков брест“, добро које ужива
претходну заштиту.
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ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1.

Подела на урбанистичке целине, зоне и блокове

Простор у обухвату Плана (5,1492 ha) може се генерално раздвојити на две
урбанистичке зоне – радне зоне и зоне становања како је то већ дефинисано Према
Плану генералне регулације насеља Шимановци. Овим Планом обухвата се простор у
западном делу грађевинског подручја насеља, односно део блока Б-1-13, део блока Б1-14, део блока Б-1-15 и део блока Б-3-1 радне зоне са породичним становањем
Према планираној намени и начину коришћења простор у оквиру обухвата овог
Плана може се поделити на 2 урбанистичке зоне, тј. 5 урбанистичких блокова:
Зона А – радна зона


Блок А1 (0,4891 ha, 9,50% од укупне површине у обухвату плана) је радна зона са
паркирањем на припадајућим парцелама.



Блок А2 (1,9118 ha, 37,13% од укупне површине у обухвату плана) је радна зона са
паркирањем на припадајућим парцелама.



Блок А3 (0,8993 ha, 17,46% од укупне површине у обухвату плана) је радна зона са
паркирањем на припадајућим парцелама.



Блок А4 (0,3506 ha, 6,81% од укупне површине у обухвату плана) је радна зона са
паркирањем на припадајућим парцелама.
Зона Б – породично становање



Блок Б (0,1635 ha, 3,18% од укупне површине у обухвату плана) је породично
становање са паркирањем на припадајућим парцелама.
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Илустрација 3 – урбанистичке зоне и блокови у обухвату Плана
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1.2.
Детаљна намена површина и објеката и могуће
компатибилне намене
1.2.1.

Биланс намене површина

ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА
Планирана претежна намена површина у обухвату Плана је радна зона. Уз
планиране саобраћајнице које се протежу северно од планиране кружне раскрснице у
зони Б претежна намена је породично становање (ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - граф.прилог
бр. 4 : Намена површина).
Површине у јавној намени:
Саобраћајне површине ће се уредити као колске, пешачке и бициклистичке и
површине за мирујући саобраћај. Нове саобраћајнице се паланирају у складу са
стандардима за планирану намену у блоку која ће се ослонити на постојећу
саобраћајну матрицу. Планирано је уређење пешачких и бициклистичких површина и
у планираним и у постојећој улици које ће омогућити пешачки и бициклистички
саобраћај.
Мрежа инфраструктурних објеката је планирана у појасу регулације јавних
саобраћајних површина. Ширина регулационог појаса је димензионисана и одређена
за изградњу недостајуће и нове инфраструктуре и објеката.
Површине у осталој намени:
Радна зона је зона у којој се могу наћи комерцијалне и услужне делатности које су
компатибилне стамбеном окружењу. Регулацијом нове улице и изградњом планиране
саобраћајнице створиће се могућности за активирање неизграђеног грађевинског
земљишта за изградњу планираних комерцијалних и услужних делатности и
породичних стамбених објеката.
Уређењем зелених површина у прописаном односу јавног зеленила и зеленила на
појединачним грађевинским парцелама створиће се услови за уравнотежен однос
коришћења грађевинског земљишта и поред заштитне улоге имаће и естетску улогу
која ће повећати атрактивност простора за живљење.
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Илустрација 4 – постојећа и планирана намена површина

НАМЕНА ПОВРШИНА

пољопривредно земљиште

ПОСТОЈЕЋА

4,2981 ha

ПЛАНИРАНА

83,47%

Радна зона

3,6508 ha 70,90 %

Породично становање

0,1635 ha

3,18 %

јавне саобраћајне површине

0,5716 ha 11,10 % 1,0554 ha 20,50 %

површине у функцији водопривреде
(земљиште мелиорацине каналске мреже)

0,2795ha

5,43 % 0,2795 ha

5,43 %

5,1492 ha

100% 5,1492 ha

100%

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Табела 2 – упоредни биланс намене површина
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зона блок

укупна
% од
површина
површина укупног
(ha)
(ha)
обухвата

А1

0,4891

А2

1,9118

А3

0,8993

А4

0,3506

Б

Б

В

В

А

УКУПНО

типологија објеката

намена

3,6508

70,90 %

слободностојећи
објекти и комплекси

производне делатности

0,1635

0,1635

3,18 %

слободностојећи
објекти

Породично становање

1,3349

1,3349

25,92 %

Инфраструктурни
објекти

Јавне саобраћајне
површине

5,1492

5,1492

100 %

Табела 3 – Биланс површина према урбанистичким зонама и блоковима

1.2.2.

Зоне могуће изградње објекат у границама блока

На графичким прилозима нису дефинисани обавезни габарити планираних
грађевина већ зоне у оквиру којих је могућа изградња одређеног типа објекта.
Уједно је дефинисана и могућност изградње максималног габарита планираног
објекта уз услов да су сви задати урбанистички параметри задовољени.
Грађевинске линије су приказане на графичком прилогу бр. 05 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
– саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређењем простора са јавном
наменом. Предња грађевинска линија је обавезујућа док су остале грађевинске линије
ограничавајуће тј. представљају границу до које је могућа градња.
1.2.3.

Објекти чија је изградња забрањена – врста и намена

Објекти чија изградња је забрањена у појединачним зонама, према графичком
прилогу бр. 03 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – намена површина, су објекти:
СВЕ ЗОНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА: објекти за које се ради или за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не
обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на
Студију процене утицаја на животну средину; објекти намењени за складиштење
органског, хемијског и токсичног отпада, објекти у којима се у технолошком процесу
врши испуштање и просипање материја које су по свом саставу опасне и штетне за
подземне и површинске воде, објекти у којима се производи бука и вибрације који
нису у границама дозвољених вредности за стамбено окружење и слично.
ЗОНА САОБРАЋАЈА: објекти свих врста и намена осим објеката путне
инфраструктуре и путне привреде, мањих монтажних објеката и комуналне
инфраструктуре.

1.3.
1.3.1.

Јавне површине, садржаји и објекти
План регулације

План регулације површина са јавном наменом
Јавне површине у обухвату плана сачињава појас регулације приступних улица са
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саобраћајницама и уређеним зеленилом и регулациони појасеви мелиорационе
каналске инфрастуктуре. То је простор од општег интереса намењен за изградњу
саобраћајнице, пешачких и бициклистичких површина, уређених зелених површина и
комуналне инфраструктуре.
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих
парцела образоваће се парцеле површина јавне намене. План парцелације не
подразумева формирање јединствене парцеле са јавном наменом већ парцијално
решавање пратећи динамику фаза реализације плана.
Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се
парцеле и делови парцела које су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине под
постојећим саобраћајним коридорима – улицама, унутарблоковска јавна површина и
простори са осталим, нејавним наменама и планираним јавним функцијама као јавно
грађевинско земљиште.
Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене
Регулациона ширина планираних саобраћајних коридора у обухвату плана
утврђена је у складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја
планиране саобраћајне и комуналне инфраструктурне мреже и линијског зеленила,
али и у складу са наменом простора и естетским критеријумима који се постављају за
овај простор. Регулациона линија улица утврђује линију разграничења јавних и
осталих површина и представља границу грађевинских парцела намењених за јавне
површине.
Планиране трасе и коридори дефинисаће се тако да омогуће, у складу са
прописима и норамативима, за сваки вид инфраструктурне мреже, несметану
изградњу:


планираних модерних саобраћајница за одвијање несметаног саобраћаја, а у
складу са наменом простора;



неопходних површина за одвијање пешачког и бициклистичког саобраћаја;



дефинисани простор свих линијских мрежа потребне инфраструктуре као и
простора за изградњу инфраструктурних објеката;



уређење заштитних зелених површина – линијских дрвореда, група зеленила и
партерног зеленила, а у циљу стварања посебних микроклиматских услова,
заштите непосредног стамбеног окружења и стварања естетског угођаја
простора.

Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење
или изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес,
у складу са посебним законом.
Површине јавне намене
Планиране трасе и коридори чиниће простор јавне намене, а регулационе линије
коридора дефинисаће простор јавне намене за саобраћајнице у квалитативном и
квантитативном смислу.
1.3.2.

Одређивање површина у јавној намени са билансом

Укупна површина обухвату ПДР је 5,1492 hа.
Постојеће земљиште у јавној намени чине саобраћајне површине 0,8511 hа, што је
приближно 16,53 % земљишта у обухвату Плана.
торног
ФЕБРУАР
2021.

План детаљне регулације План детаљне регулације за коридор планиране саобраћајнице с-22 и
парцеле број 2175, 2304 и 2305 у к.о. Шимановци
Општина Пећинци

23

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА

постојеће
површина
(ha)
саобраћајне
површине
површине
мелиоративне
каналске мреже
укупно

планирано

површина
(%)

површина
(ha)

површина
(%)

0,5716

11,10

1,0554

20,50

0,2795

5,43

0,2795

5,43

0,8511

16,53

1,3349

25,92

остало
грађевинско
земљиште

4,2982

83,47

3,8143

74,08

укупно у обухвату Плана

5,1492

100,0

5,1492

100,0

јавно
грађевинско
земљиште

Табела 4 – биланс површина према подели на јавне и остале намене земљишта

Овим планом простор за јавно грађевинско земљиште се проширује за:


саобраћајне површине 0,4838hа,

и заузима укупну површину од 1,3349 hа што је приближно 25,92 % земљишта у
обухвату Плана.
1.3.3.

Попис парцела у јавној намени

Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата:
Постојеће катастарске парцеле са јавном наменом:
Катастарске парцеле бр. 3365/1 (каналско земљиште), 3365/2 (каналско
земљиште), 3366 (каналско земљиште), 3495/1, 3524, 3536, 3537 и 3541, све к.о.
Шимановци.
Парцеле и делови парцела за планирано јавно грађевинско земљиште:
Целе парцеле: 2328/4 к.о. Шимановци.
Делови катастарских парцела бр. 2175, 2304, 2305, 2328/3, 3824 и све к.о.
Шимановци.

1.4.
Правила парцелације и препарцелације површина са јавном
наменом
За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом неопходно је
прибављање земљишта према плану.
Могућа је фазна релизација планираних унутарблоковских јавних површина. То
подразумева могућност формирања појединачних парцела, а не јединствене парцеле
за јавну површину, према фазама реализације и исказаним потребама града.
У оквиру регулације свих улица обухваћених планом налазе се саобраћајнице и
тротоари, у ширини како је то приказано у плану. Овим планом су одређене
регулације за јавне саобраћајнице, геометријским дефинисањем осовина и елементи
нивелационог плана (коте на раскрсницама).
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1.5.
1.5.1.

Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре
Саобраћајна инфраструктура

Општа правила
Концепт саобраћаја заснива се на постојећој саобраћајној матрици и на
планираној намени и функционаланој организацији простора. Поред основне
саобраћајне функције, појас регулације планираних саобраћајница представља и јавне
коридоре у којима ће се градити и постављати јавна инфраструктурна мрежа.
Планским решењем предвиђена је изградња нових саобраћајних површина које
испуњавају савремене стандарде и прописе везане за саобраћајну инфраструктуру. У
оквиру појаса регулације, поред коловоза за кретање возила, резервисан је и простор
за изградњу пешачких стаза и евентуално коловоза за стационарни и бициклистички
саобраћај.
Саобраћајно повезивање планиране саобраћајне матрице на постојећу саобраћајну
инфраструктур предвиђено је на Државни пут IIб реда број 318, на правцу постојећег
некатегорисаног пута, са северне и јужне стране обухвата плана.
Планиране регулационе – грађевинске линије, елементи нивелационог и
ситуационог плана и попречни профили регулације саобраћајница приказани су на
графичком прилогу (граф. прилог: бр. 05 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са
регулационо-нивелационим планом и уређењем простора са јавном наменом).
Основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине:
а. Државни пут IIб реда број 318,
б. Насељске саобраћајнице.
Примарна транзитна саобраћајница, тачније Државни пут IIб реда број 318 је део
путне мреже којом се одвија транзитни саобраћај од државног значаја и истовремено
се путем ње врши повезивање унутарблоковских саобраћајница са мрежом државних
путева.
Државни пут IIб реда број 318
Државни пут IIб реда број 318, Прхово-Шимановци-веза са државним путем А3,
ознака деонице 31801 од почетног чвора 12009 Прхово на km 0+000 до крајњег чвора
307 петља Шимановци на km 10+014 се налази у обухвату плана у дужини од око
155m, са стационажама: km 3+978 на западној граници обухвата плана, km 4+080 у
центру планиране кружне раскрснице и km 4+133 на источној граници обухвата
плана, Цео обухват плана се налази у граници насеља Шимановци која је на око 300m
удаљена од предметне локације.
Приликом израде пројектне документације за изградњу саобраћајног прикључка,
на државни пут, пројектовано решење мора бити засновано на принципу максималног
уклапања перспективног решења у будући ниво изграђености пута. У контексту
стварања услова за безбедније одвијање саобраћаја на државном путу, планом је
дефинисана раскрсница са кружним током саобраћаја пречника 44m, што је у складу
са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног („Сл.гласник РС“,број 50/2011), 4.2.
пројектни елементи кружних раскрсница, 4.2.1. Елементи ситуационог плана кружне
раскрснице, табела 4-01. Пројектно-техничка документација саобраћајног прикључка
торног
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на државни пут мора бити у складу са Законом о путевима ("Сл. гл. РС" бр. 41/2018 и
95/2018-др. закон) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл. гл. РС", број
50/2011).
Сходно наведеним условима, планским решењем предвиђена је кружна
раскрсница на државном путу IIб реда број 318 без директног саобраћајног
повезивања појединачних грађевинских парцела на државни пут. Саобраћајно
повезивање за појединачне парцеле је предвђено на планиране саобраћајнице,
северно и јужно од кружне раскрснице.
Предметним решењем кружна раскрсница је формирана тако да прелази преко
делова парцела:
2175, 2305, 2328/3, 2328/4 3495/1, 3536, 3824 и преко делова парцела које
представљају канале – водно земљиште 3365/1, 3365/2 и 3366 к.о. Шимановци.
Све парцеле у обухвату плана се налазе у грађевинском рејону.
На планираном месту саобраћајних прикључака на државни пут IIб реда број 318
формиран је регулациони појас прикључне саобраћајнице у ширини од око 20 m.
Ширина коловоза прикључног пута је 6 m, са две саобраћајне траке ширине 3,0 m.
Регулациони појас државног пута на месту планираног саобраћајног прикључка је
ширине око 43 m, а ширина постојећег коловоза државног пута је 6 m. Формирање
оваквих регулационих појасева, ствара предуслов, да се при изради пројектнотехничке документације може формирати кружни ток у зони планираног укрштања
постојеће и планиране саобраћајнице. Планом је предвиђено ситуациононивелационо уклапање коловоза планиране саобраћајнице на коловоз државног пута.
На графичком прилогу број 07 – план грађевинских парцела са смерницама за
спровођење, приказане су планиране границе експропријације за потребе формирања
регулационог појаса државног пута број 318, као и планом предвиђен регулациони
појас државног пута.
При изради пројектне документације коловозна конструкција саобраћајног
прикључка мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од најмање 11,5 тона.
У коридору државног пута, уз регулациону линију планиране су пешачка и
бициклистичка стаза, ширине свака по 1,5m, планиране на прописаној удаљености од
коловоза државног пута.
Грађевинске линије дефинисане су на удаљености од 10m од регулационих линија
државног пута IIб реда број 318, односно око 20m од ивице коловоза.
Планом су предвиђени инфраструктурни коридори који се налазе унутар
новоформираних јавних површина које представљају регулационе појасеве нових
саобраћајница. На тај начин и у зони планиране раскрснице са државним путем
формиран је простор за постављање инсталација које се морају поставити, укрстити и
паралелно водити са државним путем у складу са прописаним условима од управљача
пута.
Планираним решењем дефинисане су зоне перспективних саобраћајних
прикључака којим се остварују саобраћајни прикључци за појединачне блокове
приоритетно на насељске саобраћајнице северно и јужно у односу на државни пут.
На графичком приказу број 5 – саобраћајнице са регулациононо нивелационим
планом и уређење простора са јавном наменом, приказани су постојећи саобраћајни
прикључци бензинске станице који су изван обухвата плана као и постојећи
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саобраћајни прикључак којим је катастарска парцела број 2305 повезана на државни
пут IIб реда број 318. Приликом реализације планских одредница наведени саобраћајни
прикључци се морају ускладити са планским решењем.
У складу са Условима Путева Србије саобраћајни прикључак са к.п. 2305 к.о.
Шимановци је планиран на саобраћајницу С-22, а не директно на државни пут.
Парцела 2308/1 к.о. Шимановци се не налази у обухвату плана.
Аутобуска стајалишта се не налази у ближем окружењу обухвата плана.
Саобраћајно решење предвидети у складу са следећим:
Параметре за предложене елементе раскрснице и елементе за реконструкцију,
проширење и изградњу коловоза државног пута предвидети у складу са Правилником
о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), и осталом
важећом законском и подзаконском регулативом која регулише предметну материју.
Коловоз државног пута решењем у оквиру границе плана, мора бити сачуван за
реконстукцију, у складу са важећом законском и подзаконском регулативом планирати проширење коловоза пре горе наведеном Правилнику, Прилог 2, 5.1.
Елементи попречног профила и табела 10 Граничне вредности пројектних елемената.
Прецизирати улазне елеметне - положај табле за насељено место, саобраћајно
оптерећење постојећег државног пута (бројање саобраћаја), задату рачунску брзину на
предметној деоници државног пута, ограничење брзине на деоници државног пута,
намену и функцију раскрсница и прогнозирано саобраћајно оптерећење на
раскрсницама.
Приказати димензије основних елемената попречног профила кружне раскрснице
(спољни пречник, саобраћајне траке ивичне траке, банкине) и остале елементе
попречног профила (прилазна и одлазна саобраћајна трака кружном току, разделно
острво за раздвајање саобраћајних или коловозних трака, возни део средишњег
острва, површина за пролаз возила већих од меродавних).
Спољни и унутрашњи радијус кружне раскрснице предвидети у складу са горе
наведеним Правилником, 4.2. Пројектни елементи кружних раскрсница 4.2.1.
Елементи ситуационог плана кружне раскрснице, Табела 4-01.
Ширину возне траке у кружном току предвидети у складу са кривом трагова и
потребним резервним простором.
Предвидети пешачке и бициклистичке токове у складу са локацијом кружне
раскрснице. Ширине саобраћајних трака страчунати према криви трагова.
Полупречнике закривљења саобраћајних прикључака утврдити према меродавном
возилу.
За возила која захтевају елементе веће од меродавних (нпр. теретно возило са
приколицом), мора се извршити додатно проширење кружног коловоза како би се
обезбедила проходност таквих возила.
Обезбедити потребан ниво функције и безбедности саобраћаја, који обухвата
услове обликовања прикључка, уједначени пројектни третман саобраћајних струја и
релативну хомогеност брзина у подручју кружне раскрснице.
Тежити централној симетрији кружне раскрснице укључујући и зоне излива/улива
како би се обезбедили равноправни услови за све токове.
Применити верификациони програм проходности у складу са меродавним
торног
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возилом, извршити проверу решења са становишта испуњења услова релативне
хомогености карактеристичних брзина у кружној раскрсници и унутрашње
прегледности (проверу нивоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице).
Број уливних трака дефинисати на основу провере пропусне моћи, док ће
величина пречника уписане кружнице зависити од највеће вредности брзине
раскрснице.
Дефинисати елементе ситуационог плана кружне раскрснице, где ће бити
обухваћен поред пречника уписане кружнице, ширине кружног коловоза и елемената
улива или излива и простор за формирање острва за каналисање токова.
Обезбедити, правилно осветљење укрштаја државног пута као део насељског
расветног система, одговарајуће геометријске елеменате укрштања за пролаз свих
возила (меродавни полупречник проходности мин. 12,0м), нивелационо решење
(попречни и уздужни падови); укрштање прилагодити условима одговарајућег
одводњавања са коловозних површина.
Попечни профил државног пута и планиране видове саобраћаја у оквиру истог,
предвидети са могућношћу прерасподеле у оквиру попречног профила (уколико су
пешачки и бициклистички саобраћај евентуална стечена обавеза према планском
основу вишег реда).
У складу са чланом 38. Закона о путевима на третираној деоници државног пута,
неопходно је обезбедити захтеваие линије прегледностн у складу са прописима.
Прецизирати потребне додатне елементе пута у складу са чланом 84. Закона о
путевима.
Обезбедити максималну елиминацију конфликта на државном путу и безбедност
саобраћаја у зони будућих раскрсница, смањењем броја саобраћајних прикључака
обострано у односу на државни пут у складу са чланом 45. Закона о путевима.
Раскрсницу планирати у складу са чланом 41., 42., 43. и 44. Закона о путевима.
Планирано решење мора бити у складу са Законом о путевима Поглавље VII
Заштита путева и X Посебни услови изградње и реконструкције јавних путева,
важећом законском регулатвом, стандардима и прописима за ту врсту објеката у
погледу геометрије трасе, попречног профила, ситуационо-нивелационог решења,
димензионисања коловоза, вођења саобраћајних токова хоризонталне и вертикалне
сигнализацијом на траси државног пута.
Решити прихватање и одводњавање површинских вода и ускладити са системом
одводњавања предметне деонице државног пута (описати планирано решење у зони
раскрсница).
Геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници закривљења,
димензионисање додатних саобраћајних трака (за укључење/искључење, траке за лево
скретање), хоризонтална и вертикапна сигнализација на предметном путу, биће
прецизно дефинисана приликом издавања услова за пројектовање и прикључење у
поступку издавања локацијских услова у складу са важећом законском регулативом
(обједињена процедура).
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају
прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37. Закона о
путевима.
Саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети са
одвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз државног пута (уколико су
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планом вишег реда предвиђене у коридору државног пута - зона раскрснице).
Стационарни саобраћај планирати изван регулације предметног државног пута.
Преиспитати положај постојећих и планираних аутобуских стајалишта и обавити
сарадњу са надлежном Дирекцијом за јавни превоз, у циљу елиминације конфликта
аутобуских стајалишта са планираним раскрсницама.
Предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу
члана 33. 34. и 36. Закона о јавним путевима.
Објекти предвиђени за изградњу (грађевинска линија) не смеју бити на удаљености
мањој од 10,00м у односу на ДП IБ реда 318, рачунајући од спољне ивице границе
путног земљишта (путне парцеле) државног пута.
Инсталације
- Услови за паралелно вођење инсталација: Планиране инсталације планирати на
удаљености минимално 3,00м од крајње тачке попречног профила - ножице насипа
трупа пута, или спољње ивице путног канала за одводњавање. Изузети могућност
постављања инсталација у коридору државног пута.


не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама
усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу иницирати
отварање клизишта.



обавезно резервисати земљиште за проширење државног пута у складу са
важећом законском и подзаконском регулативом.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:


да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем
испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви.



заштитна цев мора бити поставњена на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута, увећана за по 3,00м са сваке стране.



минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50м.



минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног
канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до
горње коте заштитне цеви износи 1,20-1,35м.



укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих
инсталација на мин. 10,00м.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз
појас (парцелу пута) државног пута потребно је да се обратите
државног пута за прибављање услова и сагласности за израду
документације изградњу и постављање истих у складу са важећом
регулативом.

земљишни
управљачу
пројектне
законском

Правила уређења за насељске саобраћајнице
Планом је предвиђена нова насељска саобраћајница са основном функцијом
саобраћајног повезиваља крајњих корисника са постојећом мрежом јавних путева.
Планиране саобраћајнице приказане су карактеристичним пресецима од А-А и Б-Б.
Планираним решењем предвиђене су северна и јужна насељска саобраћајница које
на месту укрштања са државним путем формирају кружну раскрсницу. На
торног
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предметним правцима формирани су регулациони појасеви у оквиру којег су
предвиђени коловози и пешачке и бициклистичке стазе. Нивелациони план наведених
саобраћајница мора се ускладити са системом одводњавања у коридору постојећег
државног пута.
Ширина уличног коридора саобраћајнице С-22 износи 20м, а ширина планиране
саобраћајнице је 6м и планирана је за двосмерни саобраћај. Коловозне конструкције
потребно је димензионисати на основу одговарајућег саобраћајног оптерећења (тешко
саобраћајно оптерећење, осовинско оптерећење од минимум 11.5 тона по осовини),
климатских и геотехничких услова.
Планирана је изградња тротоара са обе стране саобраћајнице минималне ширине
1.20м, У попречном профилу са обе стране крајњих саобраћајних површина
планиране су и банкине од по 1.00м, са попречним нагибом од 4.00% ка околном
терену. Планиране саобраћајнице изводити у насипу у односу на постојећи терен
минимум 0.5м, тако да се оствари минимални подужни нагиб нивелете од 0.30%.
Саобраћајне површине морају имати флексибилну коловозну конструкцију од асфалт
бетона.
Планиране инсталације планирати на удаљености минимално 1м од крајње тачке
попречног профила пута. Код укрштања са саобраћаницом инсталације поставити у
заштитну цев под углом укрштања од 90º на минималној вертикалној удаљености 1м
од коловоза. Темељне јаме за бушење морају бити удаљене минимум 3м од крајње
тачке попречног профила пута.

Правила уређења и изградње бициклистичке инфраструктуре
Стазе за бициклистички саобраћај су планиране за једносмерни саобраћај у
ширини 1,5m. Бициклистичке стазе изводити квалитетно од одговарајућег материјала,
одговарајуће носивости и отпорности на проклизавање. Попречни нагиб
бициклистичке стазе и нивелету ускладити са нивелационим планом осталих јавних
саобрајних површина, односно са коловозом и пешачким стазама. Бициклистичке
стазе се морају нивелационо уклопити са планираним пешачким стазама.


Проритетно је вођење бициклистичких стаза уз пешачке стазе, са граничним
условом да им се саобраћајни профили додирују.



Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног
за кретање возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може бити
мања од 0,50 m. Слободни профили коловоза намењеног за кретање возила
и бициклистичке стазе могу улазити један у други али је тада обавезна
примена издигнутих ивичњака за оивичење коловоза.



Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног
за паркирање возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може
бити мања од 0,75 m.

Коловоз за паркирање возила, отворена паркиралишта - (важи за све улице)
Паркирање путничких возила је ван коловоза за кретање у регулационом појасу
саобраћајница, ивично или сепарисано.
Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен за
истоветно саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице.
Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим у
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изузетним случајевима када се оивичење мора користити у функцији контролисаног
одвођења атмосферских вода. У таквим ситуацијама оивичење коловоза за мировање
превиђено је са бетонским ивичњацима издигнутим максимално +4 cm у односу на
коту коловоза намењеног за кретање возила.
Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким стазама
или са зеленим површинама предвидети са бетонским ивичњацима издигнутим за
максимално +10 cm у односу на коту коловозног застора паркинга, а за подужно
паркирање за максимално +12 cm у односу на коту коловозног застора паркинга.
Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила.
При изради пројектно-техничке документације, шеме паркиралишта ускладити са
планираним зеленилом, колским приступима до појединачних парцела, као и са
диспозицијом планиране инфраструктуре.
Минималне димензије појединачног паркинг места:
- за управно паркирање 2,5 × 5,0 m
- за паралелно паркирање 2,0 × 6,0 m
Пешачке саобраћајне површине - (важи за све улице)
Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру регулације
саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним или једностраним пешачким
стазама вођеним на правцима саобраћајница. Димензионисање пешачких стаза
приказано је на графичком прилогу бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са
регулационо-нивелационим планом и уређењем простора са јавном наменом.




Ширина пешачких стаза за је минимум 1,5 m за саобраћајни профил и 2,0 m за
слободни профил.
Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2 % усмереним
ка осовини саобраћајнице.
Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима:
а) максимално +12 cm - на месту контакта са коловозом намењеном за кретање
возила на месту контакта са подужним паркингом
б) максимално +10 cm - на месту контакта са управним и косим паркинзима.
Нивелациони план јавних површина

На графичком прилогу бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са регулациононивелационим планом и уређење простора са јавном наменом приказане су оквирне
планиране коте саобраћајница. Прецизније утврђивање нивелационог плана јавних
саобраћајних површина биће утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке
документације.
Одводњавање површинских вода врши се гравитационо ка систему затворене
атмосферске канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе
линије ка саобраћајници. Основ за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте
терена, коте планираних колских прилаза до појединачних парцела и коте пешачких
стаза на регулационим линијама. Максимални попречни нагиби на пешачким стазама
су 2 %, а минимални су утврђени на основу граничних вредности које испуњавају
услов за површинско одвођење атмосферских вода и од техничко-технолошких
торног
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ограничења.
Приликом пројектовања објеката и саобраћајних површина применити Правилник
о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015.)
1.5.2.

Зелене површине

Услови за озелењавање
У склопу зоне радних садржаја формираће се тзв. зелене површине ограниченог
коришћења, унутар парцела радних садржаја, у форми пејзажних групација, пре свега,
аутохтоних врста, али и декоративног дрвећа и шибља које је прилагођено условима
средине, око објеката, паркинга, платоа и саобраћајница, а у складу са просторним
могућностима. На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30 %
озелењених површина, које треба одговарајуће хортикултурно уредити.
Основу сваке зелене површине треба да чини добро уређен и негован травњак.
Пожељна је израда Идејних пројеката озелењавања за појединачне комплексе
радних садржаја, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог
материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер
и предрачун.
Озелењавање треба ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према
техничким нормативима за пројектовање зелених површина.
Дрвеће садити на удаљености 2,0m од коловоза, а 4,5-7,0m од објеката. Избор
дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. Саднице
треба да буду I класе, минимално 4-5 година старости.
Озелењавање површина унутар појединачних радних комплекса треба да
фаворизује аутохтоне дрвенасте и жбунасте врсте као и примерке егзота за које је
потврђено да се добро адаптирају датим условима средине, а не спадају у категорију
инвазивних.
Избор биљних врста за уређење слободних површина
Избор биљних врста је у директној вези са условима средине. За озелењавање
слободног простора користе се врсте биљака које имају декоративни карактер ,тако да
током читаве године чине простор интересантним за пролазнике. Међу
најинтересантније врсте за ову категорију зелених површина спадају: црвенолисни
јавор, сребрна липа, Панчићева оморика, бреза, црни бор, разни пачемпреси,
хамеципариси и сл. Однос лишћарских врста према четинарима треба да је 80% : 20%.
На деловима слободних површина које се налазе у зони раскрсница или уз
саобраћајницу користе се растом ниже декоративне врсте као што су: руже, ниски и
полегли четинари, сезонско цвеће, трајнице-перене.

1.5.3.

Водна инфраструктура
1.5.3.1.

Снабдевање водом

На датој локацији не постоји јавна водоводна мрежа. Јавна водоводна мрежа је
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дошла до краја Улице браће Видаковића и изграђена је од окитен цеви пречника
Ø90 mm на дубини од 1,0 m, притиска у мрежи 4 bara. Предвидети продужетак Јавне
водоводне мреже из Пећинаца, од краја Улице браће Видаковића до тачке 14 која
обухвата површине парцела за производне делатности (парцеле бр. 219/13 - 219/31 и
даље до 418/6), као и тачке 15 (парцеле бр. 418/9 и даље до парцеле 406). До ових
тачака - парцела, дужина продужетка водоводне мреже била би око 1000,0 m. Након
евентуалне планиране изградње производних и пословно-производних објеката на
предвиђеним површинама предвиђена Јавна водоводна мрежа би се продужавала
према осталим тачкама радне зоне 1.6, 10.1 и 10.2.

1.5.3.2. Одвођење вода
Фекална канализија
На датој локацији у Прховачкој улици је делом реализована Јавна канализациона
мрежа. Јавна канализациона мрежа која би се евентуално изградила, кренула би из
Прховачке улице правцем новоформиране саобраћајнице. Да би канализација
функционисала потребно је да се на поменутој локацији изгради црпна станица у коју
би се нове канализационе мреже доводиле. Изградња УПОВ планира се на к.п. бр.
2510 К.О. Шимановци, поред које се налази канал Г16, који се директно улива у
Галовицу.
До изградње градске канализационе мреже, одвођење отпадних вода решити
алтернативно, путем водонепропусних септичких јама.
Атмосферска канализација
Унутар плана изградити изградити мрежу атмосферске канализације сходно
потребама корисника, распореду објеката, саобраћајном решењу, технолошким
потребама за производњу и др. Минимални пречници секундарне кишне канализације
морају бити Ø300 mm.
У границама плана предвидети одводњавање свих слободних површина и улица,
водећи рачуна о квалитету вода које се прихватају канализационим системом.
Атмосферске воде са крових површина системом олука и сливника усмерити ка
зеленим површинама унутар планираних комплекса у плану.
Атмосферске воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара II класи воде могу се
без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, отворене канале, околне
површине, ригол и др., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинг, манипулативне
површине), пре улива у јавну мрежу, предвидети одговарајући предтретман
(сепаратор уља, таложник).
Индустријске отпадне воде пре испуштања у реципијент пречистити до прописаног
квалитета.
Сакупљене кишне воде усмерити ка зацевљеном мериорационом каналу а отпадне
ка уређају за пречишћавање отпадних вода-ППОВ.
Уважити и све друге услове које за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних
вода пропише надлежно Јавно комунално предузеће.
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1.5.3.3.

Мелиорациона каналска мрежа

Предмет обухвата плана пресеца три мелиорациона канала 100 и 100-6 и 100-7.
За лоцирање објеката у зони мелиоративних канала услов је да се у појасу ширине
мин. 5,00 m у грађевинском реону од ивице обале канала (мерено управно на осу
канала), не мгу градити никакви надземни објекти, постављати ограде, шахтови и сл.
Овај појас мора стално бити проходан за механизацију која одржава мел. канал.
Подземни објекти морају бити укопани минимум 1,00 m испод површине терена
због оптерећења од тешке грађевинске механизације која одржава мел. канале.
Уважити и све друге услове које за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних
вода које пропише надлежно јавно комунално предузеће.
У мелиоративне канале, отворене канале и друге водотоке забрањено је испуштање
било каквих вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода
које по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“,
бр. 50/12) омогућују одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класа вода)
и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/12 и 01/16) задовољавају
прописане вредности.
Границе и намена водног земљишта не могу се мењати без претходно прибављене
сагласности ЈВП Воде Војводине Нови Сад.
1.5.4.

Енергетска инфраструктура
1.5.4.1.

Електроенергетски систем

Да би се обезбедило напајање будћих објеката који ће се користити за радну зону, у
предметној зони потребно је изградити нову ТС.
Да би се омогућила изградња нових 20 kV и 0,4 kV кабловских водова потребно је у
новим и постојећим улицама, обезбедити коридор ширине 1,5 m за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да кабал буде испод коловоза,
сем на местима укрштања, а за напајање будућих објеката неопходна је изградња нове
МБТС 20/0,4 kV, чија локација је што ближе тежишту потрошње. Напајање будућих ТС
20/0,4 kV може се реализовати по принципу улаз-излаз.
Приликом изградње нових објеката, треба водити рачуна о томе да је сигурносна
удаљеност надземних водова напона 20 kV од неприступачних делова објеката (нпр.
кров) З m, а сигурносна удаљеност од приступачних делова објекта (нпр. балкон) 4 m.
За нисконапонску мрежу ове удаљености су мање; 1,25 m за приступачне делове
објеката.
По доношењу одговарајућих планова и након изградње недостајућих објеката ћe
бити могуће прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем.
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: ТТ
систем заштите или ТН-Ц-С систем заштите.

1.5.4.2.

Гасоводни систем

У близини предметног простора ван обухвата плана изведен је прикључни гасовод
средњег притиска који је планиран за снабдевање места Шимановци и по капацитету
34

План детаљне регулације План детаљне регулације за коридор планиране саобраћајнице с-22 и
парцеле број 2175, 2304 и 2305 у к.о. Шимановци
Општина Пећинци

ФЕБРУАР
2021.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА

постоји могућност напајања са овог крака гасовода и планиране радне зоне са
становањем. Од постојећег гасовода средњег притиска би била потребна доградња
постојећег гасовода.
Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса „Беогас“ а.д.,
Београд издаје услове на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“
бр. 72/09, 81/09 исправка., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13, 132/14 и 145/14), Правилника о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bara („Сл. гл. РС“
бр. 86/2015) и свих постојећих стандарда, прописа, правилника и друге законске
регулативе за ту област.
За снабдевање гасом објеката у планираном обухвату плана потребна је доградња
постојећег гасовода.
Услови за дистрибутивне и прикључне гасоводе радног притиска 1-4 bara:









могућа је изградња дистрибутивних и прикључних гасовода од постојеће
гасоводне мреже, цевоводом од полиетиленских цеви према стандарду SRPS
EN 1555, и у складу са осталим захтевима Правилника о условима за несметану
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bara
(„Сл. гл. РС“ бр. 86/2015)
Растојање трасе гасовода од темеља објекта мора бити најмање 1 m.
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је
0,8 m.
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући
од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је l m
Минимална дубина укопавања при укрштању гасовода са улицама износи
1,35 m.
Изузетно дубина укопавања гасовода може да буде и већа од 2 m при чему се
предузимају посебне мере техничке заштите.
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ
гасовода МОР ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим
објектима су:

гасоводи међусобно
од гасовода до водовода и канализације
од гасовода до вреловода и топловода
од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова
од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова
од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида
од гасовода до резервоара* и других извора опасности, станице за
снабдевањем горивом превозних средстава у друмском саобраћају,
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета
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минимално дозвољено
растојање (m)
паралелно
укрштање
вођење
највише 3 m3
од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета
више од 3 m3 а највише 100 m3
од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупоног капацитета
преко 100 m3
од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3
од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а
највише 60 m3
од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3
од гасовода до шахтова и канала
од гасовода до високог зеленила
*растојање се мери од габарита резервоара
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6,00

-

15,00

-

5,00

-

10,00

-

15,00

0,20
-

0,30
1,50

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро
мреже и стубова далековода су:

1 kV ≥ U
1 kV < U ≤ 20 kV
20 kV < U ≤ 35 kV
35 kV < U



-

минимално дозвољено
растојање (m)
паралелно
укрштање
вођење
1
1
2
2
5
10
10
15

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при
чему не сме се угрозити стабилност стуба.
Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације.
Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради
спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.
Прикључни гасовод се полаже у земљу (не сме да пролази кроз шахтове и
шупље канале)
Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у
заштитну цев. Гасовод се по правилу води под правим углом у односу на осу
саобраћајнице.
После полагања гасовода, засипање рова мора се извршити у што краћем
времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације
да не оштећује цев. На дубини 30 cm, у рову поставља се упозоравајућа трака,
жуте боје, са натписом «ГАС».
Основна мрежа и рачвања се обележавају бетонским стубићима са уграђеном
месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење „ГАСОВОД“. Стубићи се
постављају на сваком темену и на правцима, на одстојању од 50 m.
Локација мерно регулационе станице мора бити у складу са Правилником о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
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притиска до 16 bara („Сл. гл. РС“ бр. 86/2015)

Услови за локацију-изградњу прикључних гасовода и мерно регулационих станица
која би снабдевала крајње потрошаче:


Локација прикључних гасовода и мерно-регулационих станица мора бити у
складу Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска до 16 bara („Сл. гл. РС“ бр. 86/2015).

Услови за локацију изградњу унутрашње гасне инсталације и гасне котларнице:


Планирано ускладити са Правилником о техничким нормативима за
унутрашње гасне инсталације („Сл. гл. СРЈ“ бр. 20/92), Правилником о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bara („Сл. гл. РС“ бр. 86/2015), Правилником о техничким
нормативима за пројектовање и одржавање гасних котларница („Сл. гл. СФРЈ“
бр. 10/90 и 52/90).
1.5.4.3. Обновљиви извори енергије

Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење
природних ресурса и коришћење обновљивих извора енергије. Обновљиви извори
енергије у Војводини су: сунчева (соларна) енергија, енергија ветра, хидропотенцијал
текућих и стајаћих вода и други.
Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена
подразумева њено директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора или
соларних котлова) или електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна
примена соларне енергије подразумева искоришћење дозрачне соларне топлотне
енергије одговарајућим техничким решењима омотача зграде (осмишљени распоред
просторија и застакљених површина, примена одговарајућих материјала итд.)
Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за његово
коришћење. Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних колектора, може се
користити на мањим индивидуалним објектима, као на већим (јавним) објектима.
Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским
системима грејања или као допуна класичним системима грејања.
1.5.5.

Телекомуникациона инфраструктура

У оквирима обухвата предметног ПДР-а, предузеће за телекомуникације „Телеком
Србија“ а.д. Београд има изграђену телекомуникациону инфраструктуру која
задовољава потребе за садашњим телекомуникационим услугама.
Потребно је да при изради Плана, предвидети могућност постављања базних
станица на објектима. У зависности од потреба будућих инвеститора за
телекомуникационим услугама градиће се телекомуникациона инфраструктура у
простору који План обухвата.
1.5.6.

Комунална инфраструктура

Прикупљање и одношење комуналног отпада планира се у складу са условима
надлежног комуналног предузећа ЈКП „Сава“ Пећинци (број услова 114, од 09. 03.
2020. године).
На територији опшrине Пећинци врши се организовано одвожење комуналног
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отпада у складу са општинском Одлуком о одржавању чистоће, а услугу одвожења
комуналног отпада врши ЈКП „Сава“ Пећинци. С тим у вези, уколико се на подручју
обухваћеним Планом, појави нови инвеститор потребно је да исти испуни одређене
услове који се односе на набавку довољног броја посуда за комунални отпад као и за
обезбеђивање локације за смештај истих са које ће се вршити одвожење.
Простор за постављање посуда и контејнера за прикупљање отпада инвеститори
морају предвидети на сопственим парцелама.
1.5.7.
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за издавање
локацијских услова и грађевинске дозволе:


Условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
подразумевају доказе о могућем обезбеђењу капацитета за прикључке на
комуналне инфраструктурне системе за нове потрошаче. Пре почетка изградње
за парцеле намењене за изградњу у зони становања потребно је да су испуњени
услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну мрежу
(струја, вода, канализација...).



Такође, претходни услови Завода за заштиту споменика културе за појединачне
локације су условни елементи за издавање локацијске и грађевинске дозволе,
имајући у виду специфичности Шимановаца као макро археолошког
локалитета и очување културно-архитектонске баштине постојеће урбаног
окружења.



Неопходно је напоменути и основне услове за издавање локацијских услова и
грађевинске дозволе, према одредбама овог ПДР-а, а то су регулисани
имовинско-правни односи на предметној парцели, дефинисане и реализоване
регулационе линије парцеле у складу са овим ПДР-ом по зонама-блоковима,
односно потврђени Урбанистички пројекти за локације предвиђене овим ПДРом.
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1.6.

Услови и мере заштите простора у обухвату плана

1.6.1.

Заштита непокретних културних добара

За израду Плана детаљне регулације неопходно је применити следеће услове и
мере заштите:


Oбавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву Инвеститора за
изградњу;



Oбавезна су заштитна археолошка истраживања на катастарским парцелама
2328/3 и 2328/4 К.О. Шимановци (радна зона АЗ) на којој се налази
археолошки локалитет „Мачков брест“;



Oбавезан повремен археолошки надзор на преосталом делу обухвата плана од
стране стручне службе овог Завода приликом извођења земљаних радова у
обухвату плана;



Aко се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи
не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у
складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;



Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања
локације;



Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истрањивање, заштиту и
чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту;



Oбавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици.

1.6.2.
Услови и мере заштите од елементарних непогода, несрећа и ратних
дејстава
1.6.2.1. Заштита од земљотреса
Према сеизмолошкој карти, подручје је угрожено земљотресом јачине 7° MCS.
Мере заштите подразумевају примену свих законски прописаних мера заштите
приликом планирања, пројектовања и изградње објеката, као и реконструкцију
постојећих објеката, које се односе на изградњу објеката на подручјима могућих
трусних поремећаја јачине 7˚MCS.
1.6.2.2.

Заштита од пожара

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере
заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељима
кроз урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс
изграђености) и правила грађења (регулациона линија, грађевинска линија, висина
објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, паркиралиште и др.).
Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну примену прописа о
изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења.
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У вези израде Плана, Сектор за ванредне ситуације у оквиру МУП-а Републике
Србије нема посебних услове у погледу мера заштите од пожара. У фази пројектовања
и изградње објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима,
потребно је применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима,
техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област
заштите од пожара.
За појединачне објекте у поступку издавања локацијских услова, на основу којих се
издаје решење о грађевинској дозволи потребно је прибавити услове заштите од
пожара сходно чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), чл. 16 став 2 Уредбе о
локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/15) и Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“,
бр. 113/15 и 96/16)..
1.6.2.3.

Заштита од удара грома

Атмосферско пражњење је електрично пражњење између облака и земње, а састоји
се од једног или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у складу са
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/1996), односно одговарајућим стандардима за
громобранске инсталације. Примена техничких прописа знатно смањује ризик од
оштећења изазваних ударом грома у штићени објекат.
Инсталација заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске
инсталације.
Спољашња громобранска инсталација
Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви метални
елементи кровне конструкције...), спусни проводници и систем уземљења.
Унутрашња громобранска инсталација
Унутрашња громобранска инсталација обухвата све додатке спољашњој
инсталацији. Обавезно је њено планирање и извођење да би се спречило секундарно
дејство директних атмосферских пражњења и елиминисали утицаји унутрашњих
пренапона. Унутрашња громобранска инсталација штити осетљиву електронску
опрему и компоненте од утицаја електромагнетних поља при директном
атмосферском пражњењу и људе од струјног удара и варничних прескока између
неповезаних металних маса унутар објеката.
Материјали за громобранске инсталације, број и тип уземљивача, морају бити
одабрани у зависности од опасности од корозије према JUS N.B4.800:1996.
Заштита од пренапона
При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску
инсталацију која је постављена на објектима са осетљивом опремом, у одређеним
случајевима се могу појавити индуковани пренапони, који често могу бити толико
високи да угрожавају осетљиву опрему, компоненте и све инсталације за управљање и
комуникацију. Осим ових претњи због утицаја електромагнетних поља услед
директних атмосферских пражњења, по водовима који повезују две структуре могу се
преносити пренапонски таласи празног хода и струјни таласи кратког споја
(транзитни таласи).
Пренепонски таласи јављају се услед: директног удара грома у надземне водове;
утицаја магнетног поља на водове; директног удара грома; расподелом потенцијала
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око места удара грома; утицаја магнетног поља на унутрашње инсталације и опрему.
Директне штете које често износе више десетина хиљада еура, занемарљиво су
мале у односу на индиректне штете упада пренапона због уништења података
садржаних у рачунарима, као и штете због престанка рада технолошких инсталација.
Сви индуковани пренапони и сви транспортовани пренапонски таласи и таласи струја
кратког споја представљају примарну претњу изолацији нисконапонских пријемника,
нисконапонске опреме, инсталације и опреме малог напона као и осетљиве
електронске опреме за управљање и комуникацију. Ови пренапони у објекте могу
„допутовати“ електроенергетском мрежом или ПТТ водовима. Могу настати и
индукцијом због директног атмосферског пражњења у објекат или прежњења
непосредно у суседству. Ради тога је законодавац и цео технички развијени свет,
заштиту скупоцених и незамењивих инсталација и опреме од продора пренапона у
њих, решио на одговарајући начин: постављањем довољног броја и одговарајућих
врста одводника пренапона на улазе инсталације.
1.6.2.4. Заштита од ратних дејстава
Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и
материјалних добара) спроводиће се на основу услова и захтева које поставља
Министарство одбране.
За простор који је предмет израде плана, нема посебних услова за прилагођавање
потребама одбране земље. Као заштитни објекти могу да се користе подрумске и
подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи
и материјалних добара.
1.6.3.
Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим
лицима
С обзиром да се на предметном простору може очекивати одређени број
корисника са посебним потребама, треба предвидети пешачке стазе са рампама, на
местима денивелације између разних категорија саобраћајних површина чиме би
били обезбеђени услови за несметано кретање ових лица. Из истих разлога, код
грађевинских објеката, чија кота пода је денивелисана у односу на коте околних
тротоара, треба предвидети, поред степеника, и рампе преко којих би се омогућило
несметано кретање хендикепираних лица.
Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине
грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских
колица као што су: изградња интерних рампи на местима где је то потребно,
прилагођавање улазне партије на објектима, као и одређени број паркинг места за
хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.
Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза,
пешачких прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица које
користе лица са посебним потребама у простору, извести у складу са Правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). При изградњи и реконструкцији пешачких
саобраћајних површина није дозвољено формирање вертикалних препрека на
правцима кретања пешака. То подразумева изградњу пешачких површина са
континуалним попречним и подужним падовима, без нагле промене висине, при чему
су нагиби ограничени са следећим максималним вредностима:
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подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на пешачким
површинама не могу бити већи од 5 %, изузетно 8,3 % за кратка растојања,



највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања
пешака износи 2 %.

1.7.

Мере енергетске ефикасности

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије,
и на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасно
решење и технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова
(Правилник о енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011).
Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије,
саобраћаја и комуналних услуга, је у економском интересу и од значаја за заштиту
животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних
ресурса.
Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:


изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења
унутарнасељског комуницирања и смањења коришћења моторних возила;



подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни
амбијент за шетњу и вожњу бицикла);



пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима
изложености сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем зелених кровова, као
компензација окупираном земљишту;



сопственом производном енергијом и другим факторима;



изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и
обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора
енергије) и изградњом даљинских или централизованих система грејања и
хлађења.

Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере:


пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих
уз поштовање принципа енергетске ефикасности;



реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење
сунчеве енергије за загревање објеката (оријентација објекта према јужној,
односно источној страни света), заштита од Сунца, природна вентилација и сл.;



омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина);
замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге
мере);



систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација
котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или
даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација
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температуре, уградња термостатских вентила, делитеља мерача топлоте и друге
мере);


унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за
климатизацију, (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у
којој се температура регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са
регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);



унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног
квалитета осветљености).

У циљу побољшања енергетске ефикасности приликом сваке реконструкције
постојећих објеката, дела објекта или омотача објекта, без обзира на корисну
површину објекта, треба задовољити минимум захтева за енергетску ефикасност.
Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност,
рационалност и намеравано коришћење објеката.

торног
ФЕБРУАР
2021.

План детаљне регулације План детаљне регулације за коридор планиране саобраћајнице с-22 и
парцеле број 2175, 2304 и 2305 у к.о. Шимановци
Општина Пећинци

43

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1.
2.1.1.

Општа правила грађења
Правила грађења за блок

Градски блок је површина у оквиру плана омеђена саобраћајним површинама
(колским, пешачким, железничким, воденим), природним или вештачким
препрекама, другим наменама или дефинисаним границама.
Хоризонтална и вертикална регулација блока
Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и
комуникације градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине блока.
Јавне површине унутар блока (приступне саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија
игралишта), локалног значаја имају своју парцелу и налазе се унутар регулационих
линија блока.
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене
од површина предвиђених за друге јавне и остале намене. То је линија разграничења
за површине и објекте од општег интереса, односно површина јавне намене, од
парцела које имају другу намену, односно од осталог грађевинског земљишта.
Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него преовлађујућа и
дефинисана је:


ширином улице;



висином постојећих објеката;



индексом заузетости или;



индексом изграђености;



капацитетом парцела у блоку за паркирање за одређену намену;



амбијенталним и естетским критеријумима.

2.1.2.

Правила грађења за парцеле

Грађевинска линија којом се дефинише положај објекта на парцели, је
хоризонталана пројекција грађевинских равни у оквиру којих се гради објекат изнад
тла. Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију,
односно унутар простора оивиченог грађевинским линијама.
Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа
објекта. Основа објекта може бити мања од максималне границе градње. Грађевинска
линија је обавезујућа када се поклапа са регулационом линијом или када је потребно
задржати дефинисано растојање од регулационе линије задато планом.
Грађевинска линија дефинисана постојећим објектима који се задржавају,
обавезујућа је за положај грађевинске линије планираних објеката.
Подземна и надземна грађевинска линија се поклапају.
Одступања од грађевинске линије
Конзолне надстрешнице у зони приземне етаже могу прећи грађевинску линију
до 2 m, по целој ширини објекта на висини изнад 3 m.
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Отворене спољне степенице могу се постављати на предњу фасаду објекта,
испред грађевинске линије, ако је грађевинска линија најмање 3 m увучена у односу
на регулациону линију и ако савлађују висину од максимално 1,2 m. У осталим
случајевима степениште улази у габарит објекта.
На бочном или задњем делу објекта отворене степенице морају се постављати тако
да не ометају пролаз у двориште, тј. на минималном растојању од 2,5 m од бочне
суседне границе парцеле.
2.1.3.

Правила грађења за зграде

Под објектима се подразумевају грађевине високо и нискоградње и то: зграде свих
врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, привредни објекти,
елементи партерног уређења, јавне зелене површине, објекти спорта и рекреације,
комунални објекти, гробља и сл.
Под зградама се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне или
компатибилне намене блока одређене типичне градске целине. У преовлађујућем
броју случајева ради се о функцији становања односно становања са пословањем.
Габарит објекта је геометријско тело максималних димензија у оквиру кога се
може уписати објекат. Основа објекта је хоризонтална пројекција габарита објекта.
Габарит објекта је одређен:






висином зграде дефинисаној према правилима грађења за тај блок;
у односу на суседне објекте и парцеле;
степеном заузетости или индексом изграђености;
капацитетом парцеле за паркирање за одеђену намену;
амбијенталним и естетским критеријумима.

Планирани објекти са пратећим садржајима се налазе у границама једне
грађевинске парцеле. Није дозвољена изградња једног објекта на више парцела.
Неопходна растојања која важе за стамбени или пословни објекат важе и за све
друге објекте на парцели осим ако је у постојећем стању другачије или ако постоји
сагласност суседа на такву диспозицију објекта.
Типолошки посматрано у оквиру обухвата Плана су заступљени само
слободностојећи објекти. Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске
линије и грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују одговарајуће
линије грађевинске парцеле.
Висина објекта је:
1) на равном терену - растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте
са косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта кота је
тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта;
2) на стрмом терену са нагибом од или према улици – растојање од коте
заштитног тротоара на предњој страни објекта до коте слемена (за објекте са
косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом);
3) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице – растојање од
средње висине тротоара на регулационој линији, тј. средње висине линије
терена до коте слемена (за објекте са косим кровом), тј. до коте венца (за
објекте са равним кровом).
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Висина објекта у обухвату Плана не може прећи 15 m.
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (сутерен само испод
вишег дела приземља код објеката са смакнутим етажама) ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе и ако је то у складу са условима ЗЗСК.
Нови објект не може заклањати директно осунчање другом објекту више од
половине трајања директног осунчања.
Кота приземља ново-планираних стамбених објеката, на равном терену, може
бити максимално 1,2 m виша од нулте коте. Кота приземља не може бити нижа од
нулте коте.
На стрмом терену од или према улици кота приземља се мери од заштитног
тротоара на предњој страни објекта.
На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља се
одређује у тачки са које се остварује прилаз објекту.
Висинска разлика до 1,2 m се решава денивелацијом унутар објекта.
Радови на постојећем објекту што важи и за изградњу нових објеката не смеју
угрозити стабилност и начин коришћења предметног и суседних објеката.
Атмосферске падавине са зграде и других непропусних површина се одводе на
сопствену или јавну парцелу, а не на суседне парцеле.
Галерија је отворена платформа конзолно или стубовима испуштена у унутрашњи
простор једне просторне целине-дела објекта. По правилу галерије се налазе у
приземљу пословног или стамбено-пословног вишеспратног објекта чија структура је
решена системом полунивоа. Није дoзвољено затварање делова галерије у односу на
јединствени простор у којем се налази. Површина галерије не може прећи 50 %
површине доњег нивоа просторије у којој се налази. Максимална висина пословног
простора са галеријом, мерено од пода доњег нивоа до плафона горњег нивоа је 5 m.
Висина простора испод галерије је минимално 2,4 m, а висина галерије до плафона
просторије је минимално 2,0 m.
Светларник објекта је ненаткривени простор са три односно четири стране
затворен сопственим зидовима. Површина се одређује тако да свакој етажи зграде
одговара површина од 1 m2 светларника, при чему он не може бити мањи од 3 m2.
Светларник новог објекта се мора ускладити са положајем светларника суседног
објекта. Минимална ширина светларника је 1 m (растојање од објекта до границе
суседне парцеле). Максимална дужина светларника је 5,5 m, а максимална површина
20 m2. Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина
парапета отвора у светларнику је 1,8 m. Није дозвољено отварање прозора или
вентилационих канала на светларник суседног објекта. Мора се обезбедити приступ
првој етажи светларника и одводњавање атмосферских вода.
Атријум објекта је наткривени или ненаткривени простор са четири старне
затворен сопственим зидовима минималне површине 20 m2. У атријуму објекта
дозвољени су отвори стамбених и пословних виталних просторија. Одстојање
наспрамних зидова са отворима виталних просторија не сме бити мање од 5,5 m.
Полуатријум је наткривени или ненаткривени простор са три стране затворен
сопственим зидовима. Могућа је изградња објеката са полуатријумом ако је планом
детаљне разраде дефинисана изградња таквих објеката или уз претходно прибављену
сагласност суседа. Полуатријум новог објекта се мора ускладити са положајем
полуатријума суседног објекта. Минимална површина полуатријума је 15 m 2, а
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минимално одстојање наспрамног зида од суседне границе парцеле је 3 m. Сва
правила за непрекинути низ важе и за атријумске и полуатријумске објекте.
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2.2.
Урбанистички параметри и посебна правила грађења по
урбанистичким блоковима
2.2.1.

Блокови А1, А2, А3 и А4

Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти и комплекси.
Урбанистички параметри
Индекс заузетости појединачне парцеле износи највише 70% (укључује објекте
високоградње и објекте нискоградње тј. манипулативни простор).
Предња грађевинска линија се у примарним насељским саобраћајницама поставља
на 10,0m од реулационе линије.
Предња грађевинска линија се у секундарним насељским саобраћајницама
поставља на 5,0m од регулационе линије.
Од бочних суседа објекат се одмиче за 4,0m и тиме обезбеђује удаљеност између
објеката у ширини од 8,0m, како би се формирао зелени појас и ублажили негативни
утицаји од делатности и активности на парцелама.
Подземна и надземна грађевинска линија се поклапају.
Спратност
Највећа спратност стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката изван
зоне центра је П+2+Пк (приземље + два спрата + поткровље). Највећа спратност
радних, помоћних објеката је П (приземље), у складу са потребама технологије.
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе или ограничења Завода за заштиту споменика
културе.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 15 m.
С обзиром да се ради о зони рада, у зависности од технолошког процеса, за делове
објекта који то захтевају, висина објеката може бити повећана, уз претходну израду
урбанистичког пројекта и пратећу аналитичку документацију која приказује
технолошку неопходност повећања висине, односно спратности.
Посебна правила грађења
Главни објекат на парцели је пословни објекат, док је становање пратеће уз рад.
Намене могу бити из домена терцијерних делатности које су по врсти и обиму такве
да не угрожавају суседне намене (комплексе) и животну средину уопште. Целокупна
делатност се одвија у оквиру властитог комплекса.
На парцелама у овој зони могуће је градити:
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главног објекта;


чисто пословне објекте и помоћне објекте су у функцији главног;

На парцелама радне зоне могућа је изградња објеката микро и малих предузећа, у
зависности од просторних услова, где број запослених може бити до 50 лица. Намена
и капацитет објеката мора бити компатибилан са становањем а ниво загађења мора
бити мањи од прописаних граничних вредности.
Објекти се организују на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање,
манипулативне површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне,
уређаји за пречишћавање и сл.)
Минимална површина под уређеним зеленим површинама 15 %, од чега
компактна пошумљена површина износи минимално пола од укупног зеленила.
Није дозвољено упуштање делова објеката преко јавне површине.
У случају комерцијално-продајних делатности складишни и инфраструктурни
простори и објекти, организују се у простору који није непосредно окренут
потенцијалним корисницима.
Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално 1/2 висине
објекта, а не мање од 4 m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.
У оквиру комплекса и објеката нивелационо регулационим решењима омогућити
несметано континуално хоризонтално и вертикално кретање хендикепираних и
инвалидних лица.
Могућа је фазна градња, у свакој фази се мора обезбедити уређење и
функционисање свих делова комплекса.
Архитектонско обликовање и материјализација
Архитектонско-естетско решење објеката мора бити пројектовано за конкретну
намену и примерено непосредном окружењу, савременом начину живота и захтевима
које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених и
квалитетних материјала. Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
Изградња другог објекта на парцели
Дозвољена је изградња више објеката на парцели.
На грађевинској парцели се ,огу градити и други објекти у функцији основне
намене до дозвољеног степена заузетости. Дозвољава се изградња другог објекта на
парцели: пратећих, помоћних, стамбеног објекта за потребе послодавца, комуналних
инфраструктурних и сл, уз исти степен заузетости.
Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП,
као што су инфраструктурни – водоводни торњеви, рекламни стубови и сл. Дозвољена
висина за рекламне стубове је 30 m. Уколико су виши од 30 m неопходно је прибавити
мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја.
Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност
и, да не ометају значајно сагледивост објеката.
Ограничења
У зони рад са становањем забрањена је изградња радних комплекса прераде и
производње већих капацитета, складишних и привредних објеката који својим радом
угрожавају суседне објекте (бука, загађења, складиштење запаљивих и експлозивних
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материја, сакупљање и одвајање отпада било које врсте, ограничено кретање возила
већег осовинског оптерећења, пре свега радно време и број возила и учесталост
снабдевања и дистрибуције), пре свега је забрањена изградња објеката из Листе I и II
Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, као и
објеката из члана 34. Закона о заштити од пожара. Обавезна израда урбанистичког
пројекта условљена је уколико изградња објеката испуњава услове у тачки 2.5.
Паркирање возила
Приликом изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели.
Неопходан паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
Минимална површина парцеле на којој се може дозволити изградња је 3000 m2,
док је најмања ширина уличног фронта парцеле 25,0 m.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти могу се ограђивати
зиданом или транспаретном оградом висине до 2,20 m.

2.2.2.

Блок Б

Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Намена парцеле стамбена, максимални индекс заузетости објектима високоградње
износи 50%.
Предња грађевинска линија се у примарним насељским саобраћајницама поставља
на 10,0m од реулационе линије.
Предња грађевинска линија се у секундарним насељским саобраћајницама
поставља на 5,0m од регулационе линије.
Од бочних суседа објекат се одмиче за 4,0m и тиме обезбеђује удаљеност између
објеката у ширини од 8,0m, како би се формирао зелени појас и ублажили негативни
утицаји од делатности и активности на парцелама.
Објекат се до ближег суседа (од границе парцеле претежно северне, односно
западне оријентације) поставља на најмање 0,5m. Објекат се до даљег суседа (од
границе парцеле претежно јужне, односно источне оријентације) поставља на најмање
3,0m, односно 4,0m за пољопривредна домаћинства.
Међусобна удаљеност породичног стамбеног објекта од границе парцеле даљег
суседа треба да је најмање. 3,0m. За изграђене стамбене објекте чије је растојање мање
од утврђених вредности не могу се на суседним странама планирати отвори
стамбених просторија.
Подземна и надземна грађевинска линија се поклапају.
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Спратност
Највећа спратност је П+2+Пк (приземље + два спрата + поткровље).
Највећа спратност радних, помоћних и економских објеката је П (приземље),
изузетно П+1 односно нестандардне висине за амбаре, котобање, силосе и сл., у
складу са потребама технологије.
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе или ограничења Завода за заштиту споменика
културе
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 15 m.
Архитектонско обликовање и материјализација
Архитектонско-естетско решење објеката мора бити пројектовано за конкретну
намену и примерено непосредном окружењу, савременом начину живота и захтевима
које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених и
квалитетних материјала. Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
Изградња другог објекта на парцели
Осим главног објекта дозвољава се изградња и другог објекта на парцели, уз исти
степен заузетости. Други објекат на парцели може бити пословни или помоћни за
потребе становања (летње кухиње, гараже, оставе, бунари, септичке јаме, цистерне за
воду, ограде и сл.). Уколико је главни објекат чисто пословни, осим њега могуће је
градити други објекат који није пословне ни стамбене намене, помоћни објекат –
гаража и сл. и економски (магацин, хангар и сл.) у функцији главног објекта.
Помоћни објекат служи коришћењу главног објекта на парцели (летње кухиње,
гараже, оставе, бунари, септичке јаме, цистерне за воду, ограде и сл.). Препоручује се
изградња гараже у склопу главног објекта, али се може градити и као независан
објекат. Економски објекти се могу градити у оквиру економског дворишта, које се
мора организовати у дубини грађевинске парцеле. Економски објекти су:




сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници козарници),
испусти за стоку, ђубришне јаме-ђубришта, пољски клозети и др.
уз стамбени објекат: млекара, санитарни пропусник, магацини хране за
сопствену употребу и др.
пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила,
магацини хране и објекти намењени исхрани стоке и др. Сточне стаје морају
бити удаљене најмање 15m од било ког стамбеног или пословног објекта у
окружењу, односно 50m у односу на здравствену установу, школу, дечји
вртић или други објекат јавне намене у окружењу. Ђубришта и пољски
клозети морају бити удаљени најмање 20m, односно 50m у односу на било
који објекат јавне намене. Септичке јаме морају бити удаљене од властитих
објеката најмање 5m а од суседних објеката 10m и 3,0m од граница суседних
парцела.
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Паркирање возила
Свака парцела мора да има колски прикључак на јавни пут, директан или преко
друге парцеле према уговору о службености пролаза (само у изузетним случајевима).
Он се обезбеђује приступним путем, ћупријом (мостићем) или на други начин,
зависно од карактеристика улице. Прикључак на јавни пут се изводи као тврди колски
приступ минималне ширине 3,0m за чисто стамбене зоне, ширине 4m за
пољопривредна домаћинства. За паркирање возила за сопствене потребе, власници
породичних стамбених објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској
парцели, изван површине јавног пута, и то по принципу једно паркинг или гаражно
место за један стан.
Правила парцелације
Оптимални параметри за формирање парцеле породичног становања су величина
парцеле износи 750 m² и ширина уличног фронта 15,0 m. Минимална ширина
уличног фонта је 12,0 m, док је минимална дозвољена површине парцеле за нову
градњу 360 m²
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом висине до 0,90m и
транспаретном оградом или зеленом живом оградом висине 1,40m (рачунајући од
коте тротоара). Највећа висина зиданог парапета транспаретне ограде је 0,40m. Ка
регулацији поставља се транспаретна ограда тако да ограда, стубови ограде и капије
буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не
могу се отварати ван регулационе линије. Ограде између суседних грађевинских
парцела могу бити зидане висине до 1,40m, тако да стубови ограде буду на земљишту
власника ограде. Ограде парцеле на углу не могу бити више од 0,90m од коте тротоара,
због прегледности раскрснице.
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2.3.
Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за
паркирање возила
Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине,
односно непосредан приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријум за
проходност меродавног возила, а за објекте повећаног ризика од пожара приступни
пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризикa од пожара ("Сл. Лист СРЈ", број 8/95).
За саобраћајни прикључак на државни пут и на новопланирану саобраћајну
инфраструктуру потребно је прибавити услове и сагласност од управљача пута.
Обавезно је нивелационо уклапање на регулационој линији колских прилаза и
пешачких стаза. Подаци о ситуационо-нивелационим елементима садржани су у
условима управљача пута проистеклим из одговарајуће пројектно-техничке
документације.
Приликом изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели
("СП"), изузев ако овим планом за неке локације није другачије дефинисано –
могућност паркирања на сопственој парцели, део на сопственој и део на јавној
површини ("ЈП") или на јавној. Неопходан паркинг односно гаражни простор и
приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је обезбеђење по
једног паркинг места "ПМ" на једну стамбену јединицу. За пословни простор
критеријум за утврђивање потребног броја паркинг места је, једно паркинг место на
сваких 100 m2 збира нето површине пословних јединица.
Ако се приликом реконструкције и доградње објеката повећа број стамбених или
пословних простора, обававезно је обезбеђење додатних паркинга за новонастале
стамбене/пословне просторе, приоритетно на сопственој парцели или алтернативно
на јавној површини према наведеним критеријумима и мерилима.
Граничне вредности саобраћајних површина за кретање и паркирање возила
пројектовати у складу са техничким стандардима и прописима димензионим у складу
са дефинисаним меродавним возилима.
Паркирање возила може се реализовати на отвореном простору или у оквиру
паркинг гараже.
Планиране гараже морају бити реализоване у складу са Правилником о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл.
Лист СЦГ", број 31/05).
Саобраћајно решење треба нарочито да садржи:
• колско-пешачки прилаз до парцеле, односно приказ саобраћајне повезаности са
јавним саобраћајницама,
• саобраћајне површине намењене за кретање пешака,
• саобраћајне површине намењене за кретање и паркирање возила.

2.4.

Услови прикључења објекта на комуналну инфраструктуру

Предметни ПДР подразумева реализацију планираних урбаних елемената које
подразумевају целовито саобраћајно и комунално опремање јавних површина.
У том контексту условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске
торног
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дозволе подразумевају могућност прикључења на комуналне инфраструктурне
системе за нове потрошаче. Пре почетка изградње за нове парцеле намењене за
изградњу потребно је да су испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну
комуналну инфраструктурну мрежу (струја, вода, канализација...).
2.4.1.

Услови прикључења објеката на водоводну мрежу

Прикључење планираних објеката на водоводну мрежу решити прикључењем на
постојећу и планирану водоводну мрежу. Снабдевање водом из јавног водовода врши
се прикључком објекта на јавни водовод.
2.4.2.

Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације

Прикључење објеката на јавну канализациону мрежу извести преко постојеће и
планиране канализационе мреже. Отпадне воде индустрија пре упуштања у фекалну
канализацију морају имати предтретман својих вода предвиђен прописима и законом
о квалитету отпадних вода.
Код пословних објеката чија делатност за последицу има испуштање воде са
садржајем уља, бензина, масти и других материја, непримерених Правилнику о
квалитету испуштене воде у градску фекалну канализацију, неопходно је пре
прикључног ревизионог шахта уградити одговарајући таложник и сепаратор масти и
уља.
Атмосферске воде није дозвољено упуштати у фекалну канализацију, већ
предвидети њихово упуштање у атмосферску канализацију према условима
надлежног предузећа.
2.4.3.

Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу

Да би се обезбедило напајање будућих објеката у радној зони потребно је
изградити нов 20кV кабловски вод из ТС 110/20 кV чиме би се обезбедило 7МW
једновремене максималне снаге.Поред тога, неопходна је изградња нових ТС 20/04 кV,
чије би локације биле што ближе тежишту потрошње.
Конкретни услови за прикључење појединачних објеката на електроенергетску
мрежу морају се прибавити у фази израде пројектно-техничке документације.
2.4.4.

Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу

Услови за прикључење планираних објеката на телекомуникациону мрежу
прибављају се од надлежног предузећа.
2.4.5.

Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре

Предуслов за прикључење планираних објеката на гасоводну мрежу је изградња
прикључног гасовода, мерно регулационе станице (МРС) и дистрибутивних гасовода
за потребе радне зоне.
Уколико су испуњени наведени предуслови примењују се детаљни Услови за
дистриутивне и прикључне гасоводе радног притиска 1-4 bara и Услови за локацију
унутрашње гасне инсталације и гасне котларнице издати од стране БеоГас а.д., број I116/2020., од 09.03.2020.
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2.5.
Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације
односно препарцелације и урбанистичког пројекта
Израда урбанистичког пројекта обавезна је у случају формирања заједничких
паркинг простора или заједничког инфраструктурног система (водовода,
канализације, система за третман отпадних вода и сл.) за више парцела.
Локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат
Урбанистички пројекат ће се израђивати за локације које имају дефинисану
регулацију, али којима је услед планиране сложене намене или величине објекта,
комплекса и парцеле потребно утврдити посебна правила за уређење и изградњу на
парцели:


За парцеле државног пута Iб реда број 318 укључујући и кружну раскрсницу



за објекте на чију сагласност на техничку документацију у погледу мера
заштите од пожара даје подручна јединица органа надлежног Министарства;



за локације за које је неопходна сагласност Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица;

2.6.

Фазе реализације

Реализација урбаних и урбо-грађевинских просторних елемената (комплекса и
објеката високо и нискоградње) планираних овим ПДР-ом подразумева фазе
реализације које се могу дефинисати као:
а) међусобна условна самосталност простора урбанистичких целина која
подразумева међусобно независно (просторно и временски) привођење делова
простора планираним наменама.
б) међусобна узрочно последична условљеност фаза реализације елемената плана
и односи се првенствено на примарну реализацију планираних регулационих
појасева нових улица, и након тога формирање грађевинских парцела
породичног становања и радних зона и привођење намени.
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ДИРЕКТОР:
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Никола Симић, дипл. инж. арх.
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послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:
фебруар
2021. год.
Е-БРОЈ:
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НАЗИВ ЦРТЕЖА:

РАЗМЕРА:

БР. ЦРТЕЖА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
намена површина

1:1000

03

N
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0
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>5

>12

>19

>28
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>50

>61 km/h

3361

3542

2174

Б
0,16

ha

2303

2302

2173/1

2304

A2
1,91

ha
3541

Улица Мике Антића

ЛЕГЕНДА:
граница обухвата ПДР-а

површина обухвата

5,1492 ha

3495/2

2175

A1

3495/1

2173/2

граница грaђевинских парцела

2303

број грађевинске парцеле

2305

број грађевинске парцеле (у обухвату плана)

a

0,49 h
2305

1

2308/

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
колске саобраћајнице

ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ
3495/1

3365/1

мелирациони канал
3365/2

мелирациони канал - зацевљен

В

3537

ДП IIб реда број 318

1,33

3365/2

ha

Прховачка улица

3524

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА

2328/4

km 3+978

3536
3366

ДП IIБ реда бр. 318

ДП IIБ реда бр. 318

3824

km 4+133

2328/3

2
2328/

2
2314/

A3
a

h
0,90

A4
0,35

ДП IIБ реда бр. 318

ha

A1

0,4891 ha

9,50%

1,9118 ha

37,13%

A3

0,8993 ha

17,46%

A4

0,3506 ha

6,81%

A2

радна зона
(укупно: 3,6508 ha 70,90 %)

Б

зона објеката породичног становања
(укупно: 0,1635 ha 3,18 %)

0,1635 ha

3,18%

В

зона јавне градске саобраћајне и каналске
мреже са пратећом инфраструктуром и
системом зеленила

1,3349 ha

25,92%

НАЗИВ ПЛАНА:

km 4+080

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за коридор планиране саобраћајнице с-22 и парцеле број
2175, 2304 и 2305 у к.о. Шимановци
OПШТИНА ПЕЋИНЦИ
2316/2

2327
2317

НАРУЧИЛАЦ:
Општина Пећинци

ДИРЕКТОР:
Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Никола Симић, дипл. инж. арх.

ОБРАЂИВАЧ:
Јавно предузеће за
послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:
фебруар
2021. год.
Е-БРОЈ:

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Ивана Ђукић, маст.инж.пејз.арх.
Биљана Михаиловић, грађ.тех.
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Славко Јонић, дипл. инж. арх.

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

РАЗМЕРА:

БР. ЦРТЕЖА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
подела на карактеристичне целине и зоне

1:1000
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ПС БС

З

1,5 1,5

4,3

К

З

БС ПС

6

3,7

1,5 1,5
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WSW

SSE
SW

S

SSW

2238

2178

0

>1

>5

>12

>19

>28

>38

>50

5

5

регулациона линија
грађевинска линија
коловоз саобраћајнице
паркинг за путничка возила
пешачка стаза
бициклистичка стаза
зелене површине
канал

>61 km/h

5

4

-

РЛ

ГЛ

5

ПРЕСЕК A-A

РЛ

ГЛ

73,8

3361

5

3542

5

20

2174

ПС БС

2303

A

A

З

К

КН

8,3

9,3

З

БС ПС

2302

2304

5

1,5 1,5

10,6

7

1,7 1,5 1,5

42,9

5

2173/1

З

6
6

ПРЕСЕК Б-Б

5 15

5

20
6

9

3541

40,8

75.94

76.26

:

Улица Мике Антића
76.10

8

граница обухвата ПДР-а

75.81

1075.98

2175

76.26

2303

број грађевинске парцеле

2305

број грађевинске парцеле (у обухвату плана)

43,1

колске саобраћајнице
површине за мирујући саобраћај (паркинзи)

75.99

1

76.43

76.18

76.24
76.04
4
76.06
.0
76
76.35
3365/2
76.15
76.45
0
0
.7
.8
76 76.71 3 8756 .474766.4.206
76.776.476.476 6.57
76.55
7
.58
76.56
353776

R2

R90
4
R
1
Б 6
R12
R1
2328/4

4

77.51 0

76.42

76.4

тротоар

13

76.48

12

2

76.50
76.52

бициклистичке стазе

76.15

75.84

10

R90

10,9 7 8,2 11

75.89

29

10

Б

1,5

1,5

3365/2

9
767.66.55
.57 0
6
7
0
76.6 76.6

зона планираних саобра

76.60

а улица
Прховачк
76.44

76.43

посто

саобра

3524

14

П+2+Пк

2328/3

90,3

2

постојеће висинске коте

83,70

планиране висинске коте

km 4+133

3824

П+2+Пк
5 20,2 5 26,8
6

планирана граница експропри
планиране зоне изградње објеката високоградње
(назначене спратности су максималне)

2
2314/

97,4

85,1

2328/

ДП IIБ реда бр. 318

15

3536
3366

19

km 3+978

84.59

10

20

10

1,5

1,5

75.89

1 10
1
5
,
4
4

76.24

4,5

ДП IIБ реда бр. 318

R18

21

регулациони појас ДП IIб реда
1
2308/

2

76.40

ДП IIб реда број 318

75.94

П+2+Пк
75.92

76.60

104,1

104,7

2305

П+2+Пк

3365/1

планирана грађевинска линија

75.81

5

3495/1

5,1492 ha

планирана регулациона линија

76.04

22

површина обухвата

граница грaђевинских парцела

3495/1

2173/2

3495/2

196,6

86,2

7

7,9

6

77.60

1:500

5 10 5

3

ДП IIБ реда бр. 318

дрворедни високи лишћари

km 4+080

травњаци

18

5

16

17

мелирациони канал

2316/2

мелирациони канал - зацевљен
:

НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ
ДРЖАВНОГ ПУТА I0Б РЕДА БР.20 И ПРИЛАЗНИХ САОБРАЋАЈНИЦА У ЗОНИ ПРИКЉУЧКА
P=1:50

1.50

2.00%

промењиво

1.50

ширина возне траке

2.00%

ширина возне траке

промењиво

1.50

1.50

Бетонски ивичњак 18/24

.50

Бетонски ивичњак 18/24

ip%

1:1

2.00%

2.00%

ip%

0

.0
1:1

1:1

.00

Скидање хумуса д=20цм

Хумузирање д=20цм

4.00%
3.20

Асфалт бетон АБ11
Битумен. носећи слој БНС 22
Дробљени камени агрегат 0/31.5

Асфалт бетон АБ11c
Битумен. носећи слој БНС 22
Битумен. носећи слој БНС 22
Дробљени камени агрегат 0/31.5
Дробљени камени агрегат 0/63

79
кп 3524

кп 3365/1

78

77

2.65%
0.25

0.50

2.00%

:
Општина Пећинци

76.00
25.70

76.35

76.18
22.90

74.90
76.00
22.90

76.30
3.50

76.50

76.50
0.00

79

:
Јавно предузеће за
послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

79
кп 3824

кп 3537

кп 3365/1

кп 2305

кп 3365/2

78

78

2.00%

77

77

2.65%

2.00%

74.95

76.70

76.60

76.50

74.95

76.30

76.35

76.00

76.40

76.50

76.30

76.50

76.35

76.00

8.80

-3.50

0.00

3.50

8.70

11.40

14.20

74
76.85

75

74

-12.10 76.22

76

76.90

76

75

-15.10 76.35

Растојање од осовине

76.60

76.70
76.40
-3.50

76.85
-14.40 76.45

Растојање од осовине

76.90

74

-17.40 76.50

75

74

Коте терена

Коте терена

76

75

Пројектоване коте

Пројектоване коте

кп 2175

2.00%

76

2

кп 3495/1

78

77

4+133.00

2.45

79
кп 2328/3

4+050.00

3.55

д=5цм
д=7цм
д=7цм
д=20цм
д=30цм

76.30

1

д=4цм
д=6цм
д=20цм

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за коридор планиране саобраћајнице с-22 и парцеле број
2175, 2304 и 2305 у к.о. Шимановци
OПШТИНА ПЕЋИНЦИ
:
Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
:
Никола Симић, дипл. инж. арх.

:
фебруар
2021. год.
-

:

:

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Ивана Ђукић, маст.инж.пејз.арх.
Биљана Михаиловић, грађ.тех.
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Славко Јонић, дипл. инж. арх.

:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
саобраћајнице са регулационо-нивелационим
планом и уређење простора са јавном наменом

:

:
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>1

>5

>12

>19

>28
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>50

>61 km/h

2174

3361

0

2303

2302

2173/1

2304

3541

ЛЕГЕНДА:

Улица Мике Антића

површина обухвата 5,1492 ha

граница обухвата ПДР-а

3495/2

2175

2303

број грађевинске парцеле

2305

број грађевинске парцеле (у обухвату плана)

3495/1

2173/2

граница грaђевинских парцела

планирана регулациона линија

2305

1
2308/

ИНФРАСТРУКТУРА
планирани водовод
планирана фекална канализација
планирани гасовод
планирани електро кабловски водови

3495/1

3365/1

планирани телекомуникациони кабловски водови
3365/2
3537

ДП IIб реда број 318

3365/2

планирана атмосферска канализација

Прховачка улица

3524

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
колске саобраћајнице

2

2328/

2328/4

km 3+978

ДП IIБ реда бр. 318

km 4+050

3536
3366

ДП IIБ реда бр. 318

ДП IIБ реда бр. 318

бициклистичке стазе

km 4+133

3824

тротоар

2328/3
2

2314/

ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

ДП IIБ реда бр. 318

мелирациони канал

km 4+110
ДП IIБ реда бр. 318

ДП IIБ реда бр. 318

km 4+080

km 4+090

мелирациони канал - зацевљен
НАЗИВ ПЛАНА:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за коридор планиране саобраћајнице с-22 и парцеле број
2175, 2304 и 2305 у к.о. Шимановци
OПШТИНА ПЕЋИНЦИ

2316/2

2327

НАРУЧИЛАЦ:
Општина Пећинци

ДИРЕКТОР:
Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Никола Симић, дипл. инж. арх.

ОБРАЂИВАЧ:
Јавно предузеће за
послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

САРАДНИЦИ:

2317

ДАТУМ:
фебруар
2021. год.
Е-БРОЈ:

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Ивана Ђукић, маст.инж.пејз.арх.
Биљана Михаиловић, грађ.тех.
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Славко Јонић, дипл. инж. арх.

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

РАЗМЕРА:

БР. ЦРТЕЖА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
план мрежа и објеката инфраструктуре
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3
7

3541

Улица Мике Антића

8

3495/2

>12

>19

>28

>38

>50

>61 km/h

број
тачке
1

x

y

7426981.299

4970747.427

2

7426993.717

4970755.482

3

7427017.340

4970868.267

4

7427035.165

4970947.053

5

7427053.682

4970938.262

6

7427035.114

4970856.193

7

7427054.526

4970851.798

8

7427077.892

4970836.253

9

7427033.189

4970846.376

10

7427027.275

4970818.142

11

7427018.909

4970745.089

12

7427031.745

4970724.411

13

7427052.460

4970719.940

14

7427017.164

4970697.961

15

7427001.463

4970688.357

16

7426976.907

4970591.318

17

7427008.102

4970584.756

18

7426960.870

4970610.490

19

7426981.252

4970690.868

20

7426972.282

4970705.371

21

7426893.932

4970722.646

22

7426903.230

4970764.660

10

2175
3495/1

2173/2

9

ЛЕГЕНДА:
граница обухвата ПДР-а
2305

2303

број грађевинске парцеле

2305

број грађевинске парцеле (у обухвату плана)

регулациони појас ДП IIб реда

1

3365/1

5,1492 ha

планирана регулациона линија

11

22

површина обухвата

граница грaђевинских парцела

1

2308/

2
3495/1

>5

АПСОЛУТНЕ КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИЈЕ
(вредности у табели су приближне)

3542

6

>1

планирана граница експропријације у зони раскрснице

13

2
13365/2

3365/2

3537

1

планирана тачка регулације

Прховачка улица

ДП IIб реда број 318

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
3524

колске саобраћајнице

21

14

19

km 3+978

3536
3366

ДП IIБ реда бр. 318

2328/4

20

бициклистичке стазе

ДП IIБ реда бр. 318

15

km 4+133

3824

тротоар
ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

2328/3

мелирациони канал

2

2328/

314/2

2

мелирациони канал - зацевљен
НАЗИВ ПЛАНА:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за коридор планиране саобраћајнице с-22 и парцеле број
2175, 2304 и 2305 у к.о. Шимановци
OПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ДП IIБ реда бр. 318

km 4+080
18
16

17

2316/2

2327
2317

НАРУЧИЛАЦ:
Општина Пећинци

ДИРЕКТОР:
Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Никола Симић, дипл. инж. арх.

ОБРАЂИВАЧ:
Јавно предузеће за
послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:
децембар
2020. год.
Е-БРОЈ:

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Ивана Ђукић, маст.инж.пејз.арх.
Биљана Михаиловић, грађ.тех.
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Славко Јонић, дипл. инж. арх.

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

РАЗМЕРА:

БР. ЦРТЕЖА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
план грађевинских парцела
са смерницама за спровођење

1:1000

07

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ДОКУМЕНТАЦИОНА
ОСНОВА

, ФЕБРУАР
Краља
2021.

План детаљне регулације План детаљне регулације за коридор планиране саобраћајнице с-22 и
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Clruera MlrPomqE
Ha ocuony qJraHa 46. 3arona o rnaHlrparby I,I H3rpaArbI,I ("ClyN6euI'IrJIacHI'IK PC" 6p' 7212009,
yc,5012013 - oAnyKa
8ll20og - ucrp., 6412010 - oAnyKa yc,24l20ll,12112012,4212013 - oAnyxa
yC,9tl21l3 - o4nyra yC, 13212014, 14512014,8312018 er 3ll20l9) u qrlaHa 40' crae 1. ra.rxa 5.
Craryra omrrrgge flehunqu ("ClyN6euvl rl4cr orImrI,IHa Cpelaa" 6poi 612019) CryuurruHa ONIIITHHE
flehunqu, Ha ceAHrarlrl ogpNanoj lagla 2l.l2.20l9.IoAI,IHe, 4ouela je

oAnvKv
O I{3PAA}I TIJIAHA AETAJbHE

PEryJIAIIIIJE 3A KOPI'I,UOP TIJIAHIIPAHE

CAOEPAhAJHIIIIE C-22 v K.O. UIIMAHOBIITT

rfuian L.

Harrn nJraucKor

[oKYMeHTa

perynaquje 3a KopI'IAop rlnaHl{paHe
,{ouomemeu oueo,qnyKe rpncryfla ce rtpaAr{ fllaua AerilbHe
cao6pahajnwrc C-22 y K.O. TITzuaHoBrIlr, y AzubeM reKcry: flnas .{erilrbHe perynauuje.
rlnan 2.
Ornnpna rpaHrrlla o6yxnara rlJraHcKor roApyqja
ha'
Ornupna rpzrgr{qa o6yxram rrJraHcKor uo4pyuja je npenuul,IHapHa 3ay3l{Ma rpocrop oro 3,75
Ilpou:op o6yxnara [JraHa ce HzrJra3H y rpafenuHcroM [oApy'Ijy HaceJba Lllr'IManoeqra, Ylnrla
je rpalenuHcro
flpxonauxa. Y tnauilpauoj uarraenu npocrop o6yxnara fllana reriubHe perynaquje
uo4pyrje, pa,4na 3oHa ca craHoBarrerr,r. Y o6yxBary rlnaHa cy clegehe rapqene: 2175,347511,2305,
2384, rco 336512, rco 336511, 4eo 3537 ytr. flpxonaura I{ Aeo 3543'

6poj
fpannqa o6yxnara finaHa rroJra3r,r oA TaqKe I rcoja ce HaJIa3I,I y ceBepo3arlaAHoj ratIKIa napqene
yrnoM
232gl3 rr r,r3 re raqKe rpaHrrla roJra3rr Ha ceBep cexyhra napqeny 35241I u 336511 rIoA rpaBI'IM
lr HacraBJba prcroqHoM crpaHoM rrapuene 6poj2175I,I AoJIa3I{ y raqKy 2.ktz raqKe 2rpauwla Melba
3aIIa'UHy
cMep 17 IIoJIa3Iz Ha 3aIIaA Ao TaqKe 3. Vz TatIKe 3 rpanuqa noHoBo ilAe Ha ceBep il Trpa.[Lr
.rpury rapqene 6poj 2175 Ao rar{Ke 4 (T-74 rpaHI4IIa o6yxnara IIfP-a). I4s raqxe 4 rparuEqa cxpehe
*ru r.ron upatehra rpaHrlly o6yxnara fllana reHepanHe perynaquje Ao raqKe 5,6 u7 '
raqKe 8. I4s raqKe
I,Is raqxe 7. rpanuqa crpehe ra jyry vvre r{croqHoM crpaHoM rapqene 6p.2384 Ao
6p' 2305'
8. rpauuqa crpehe Ha r.rcroK .qo raqKe 9. rcoja ce Hana3LI y ceBepo3arlaAHoj raqKI'I rapqene
231412,2315,
I4s raqxe 9 rpanuqa Merba cMep r.r r{Ae Ka 3arlaAy nparehu ceBepHe crpaHe rlapqena 6poj

2316ll,ce\e3365ll,cenepnoucrpaHoMraprlerre 6poj232814u2328l3.qoraqKe lusarsaparpaHl'Iqy

o6yxnara lllana.
Konaqna rpaHr,rqa o6yxnara f{.lana 6rahe oapefeua HaqproM rJIaHa.

tlnan

3.

::]

M W PEny6Ilt4KA CP51,4JA - An BOJBoI]4HA
MR
'ffi onUTilHA nElilHlll/

i

cKvnuTlHA onurhHE

""tr;il;{*

ii

Ycronn Ir cMepHrIIIe [Jralrcraf,x AoKyMelrara Blrmer
clrrcarc uorpe6mr rloAJrora 3a

peAa

I'r

i

TIJIaH

JIrIcr otlllrruua Cpeua", 6p.3r120r5),
fllauoru
uspalyjy :a ypelerre
[naHLIpaHo je rc ce rJIaHoBil ca LeTgbnona yp6anplcT[qKoM pa3apaAoM
r,r3rpaAr6y HoBI,Ix ynrqHl,Ix Kopl4Aopa pInI4 npollgperre nocrojehnx ropu4opa'
fenepanHe perynaqnje HaceJba IIIuNaaHoequ

fllanupaua

HaMeHa HaMeHoM

npocropaje

(" Cl.

ra

paAHa 3oHa ca cTaHoBarLeM.

fllanou feHepa;lue perynaquje [Te cy perynilUoue mlnnje flrranilpanilx ynuqHllx
oBoM

KopI'IAopa' y

cnfrajy ropugop C-22.

y cKnaAy ca3aIuTErOMXI'IBOTHecpeAI{HeloTI'IqeceI',IHBeHTI'IBHOCTy
npo[ecy rrJl:ulcKor pa:noja uogprrja n rr,roryhrocrl{ rpaArbe o6jerata y cKnaAy ca TIJIaHI'IpaHoM

Parnojena oBaKBor KoHIIeIrra,
HaueEoM.

Y onoj som rroryhe je rPa,urrr:

* flocnosuo/crar,r6eue o6jercre xao HraBEe o6jerre u nouohse o6jerrc y r[ynxqraju rJIaBHor o6jexra,
* Uncro rocJroBrre o6jerre u nouohne o6jercre y rlynruuju rrlaBHor o6jexra,
* r{ucro crau6ese o6jerre
+ o6j exre

canpaBwxt11Ma r,r3rpa,IlBe

xoju raxce

3a trapUene flopo,UlqHor cruuroBzuba I'I

cneunouwrux uauena(xoTeJrr,r, 60nruqe z clu.ruo).

Y npocropy o6yxrara flnasa 6uhe naoryhe

rpaAurl,I o6jerte MI{Kpo }I MaKpo upegyreha xojn cy

rounatu6Rlrur ca tropo,lu{tlurlM craHoBalbeM'

floAlore

3a r{3pa4y

[Iaaua cy, oBepeur,r KaracrapcKo rorlorpa$cxu

TIJIaH I'I

ronnja

rIJIaHa ca KaracrpoM

Hnctaraquja.
rl.nan 4.

IlPunqunn rlJraHnparra
ce Ha HaqeJIrIMa oApxI'IBor pa:noja lI paII]IoHzInHI'IM
craHoBalba I4 [ocJIoBaILa,
ropuurhemerr,r rpafenuHcKor 3eMJbr.rrrrra 3a ri3rpaAlby o6jerara, 6ylrxuujll
paAHI'Ix
a cBe y rIuJEy KoHTlrHyHpaHot rrJraHrnpatba I,r ycrlalraBarba rlorpe6a npocropa flnaHl4paHl4x
cagpNaja rOuuaru6uIHl,Ix 3aTeqeHI,IM cTtlM6euuvt 3oHaMa HaceJba y oKpyxelby'

ypefeBe flpocropa y o6yxnary nnaHa

3acHr,rBa

rllau

5.

Bnruja u ullJb r{3page

rIJIaHa

unaHcrux ilocraBKl'I
Onurna [r.rJb AoHorrrerba rrJraHa je crnapame [JIaHcKor ocHoBa 3a peanl'I3allujy
rpocropa y
flfP-a, oAHocHo crBapalbe uoryhuocrra :a $opul'Ipalbe ynrqHor Kopl4Aopa lI (fopuupame
januoj HaMSHI,I ilpe cBera, a 3aTI,IM rao uoce6an qI'IJb I{3IpaAma o6jerata y o6yxnary fllana'

i
li

1

WW

W

PEnySIt/KA CpEt,lJA - An BOJBOII/HA
CillllTilHA nETrl4HUt4
CKYNUThHA ONUT}IHE

uspage flnaHa je pealusaquja roru:aupzrHrrx ca4pxaja ys ycr<rafr{Ba}be cBr.rx peneBaHrHr,rx
napaMerapa flpocropa, ycJIoBa HarJrexur,rx uHcruryunja, KaKo y o6yxna:ry nnaHa raKo r.r y yruqajnola

I{urr

roApyty ca ocHoBHVM

npLIHIIkrrwtMa oApxr.rBor paanoja, oAHocHo ycruralrnarbe aKTrBHocrr4 y

rrpocTopy r{ 3arrrTr4Te xr.rBoTHe cpeAr,rHe.
,.{ououremervr yp6auucrlarrKor rrJraHa crBopr,rn[ 6n ce ycnoBr4 3a noAeny

rpalenuucKor 3eMJbr.rrrrra Ha
HaMeHLI sa SopurEparbe ynuqror Kopr{Aopa u uoryhnocr rrprcryrra seMJbLrytrry y
ocraloj HaMeHLt, oAHocHo o6es6eleme uoryhnocrr{ rrpr{cryrra [apqerra Ha 3eMJbr.rrrrre y jannoj
HaMeHI'I. O6es6elrhe ce ycnoBpl 3a r.r3lpAllby HeorrxoAHe rauspacrpyxrype y ynuqHoM
xopl'l4opy.flllaHoM he 6utu ouoryheuo uoseharbe KBilJrr.rrarr.rBHr,rx v KBaHTr,rrarlrBHr.rx
3eMJbLIIIrre y

jannoj

KapaKTepr,rcTr.rKa npocTopa.

Ilpocrop o6yxnata

6z eume uoje4unaunux yp6arurcrr,rtrKr,rx

3oHa KaKo 6u ce
rlllimlrpana Hilueua H lrlauupaHu caapxaju ycKrraro.rnu ca uocrojehuu cagpxajuMa y oKpyxerby.
nJIaHa orrpeAenr{o

Ilorrrmm efexer peamrauuje nJlaHcKr,rx rrocraBKr.r je oupeMarie rpafenuncxor 3eMJbr.rrrrra y
Eaceiby lltrruasonufl 3a

E3rpaEy

rnaHI,IpaHLIx c4Apxaja ra uu(ppacrpyKrype, oAHocHo KBzurrrrarr{BHo

ynaupefene ryoffopa.

Ilererman er[erat pearrcawje
HaMeHe rra

rrJrarrcxr{x [ocraBKu

fhaua je nauuurrraran yruqaj

rnaHr4paHe

oKpyxebe.

rlnar 6.
Konuen'ryaJrnn oKBEp rurauf,pana, rcopuurherra, ype[erba rr 3arrrrure n.naucmor rroApyvja ca
cTpyrcrypoM ocrroBHrrx HaMeHa rrpocTopa

Kouueu:ryanrn oIGIrp rrllarrupalba Aar je y nnancKrrM rrocraBraMa llfP-a y oKBr{py flnaHr,rpaHor
trpocropHor parnoja,rurlpacrpyrrypHr{x cr4creMa y rpabeBr.rHcKr.rM roApy-rjnua. ypelerreu rpocropa
crBopnnu 6n ce ycnoBlr sa pasnoj nparehux paAHr,rx 3oHa y3 uocrojehe vilrralupalo craHoBarbe.

I{.talg 7.
Porc sa rr3paAy

fl.rana AeraJbHe pery.naquje

Pox sa uspary fhaua AeraJbHe perynaqzje je 120 AaHa, oA AaHa cryrarba Ha cHary one O4nyre,
HeyparryHanajyhu BpeMe uorpe6uo sa cnponof er6e 3aKoHcKe rporleAype.

rlnan

8

HaquH Qunancuparba H3paAe [JraHcKor AoKyMeHTa

je I,r3 cpeAcraBa roja o6es6efyje r,rHBecrr.rrop r{3paAe flnana Cneuaua
foly6nnauxa 6p. 124.

@uuancupame ll3paAe llnana
ll}yprah us IlluNaaHoBarla,

Hoczraq rrcpa1e flnaHa j e OugnuHcx a

rr1paBa orrrrrrrrHe

llehunqz.

O6pafrEnau IIlaHa je Januo npe4ysehe 3a rrocrroBe yp6auusrraa
Murponuqa, Kpa-na llerpa llpnor 6p.5.

"yPEAHI,I3AM"

Cpeucxa

w ffi PEnvSnilKA cPSl/JA An BoJBOII4HA
M onurilHA nEht/Hqll
ffi! cKvnuTHHA onuT[HE
-

rlmn

9.

Mecro Ir HarrrrH o6janrunama jannor yBrlAa
panu jannu yBgl, u jaenn yBr{A y Haqpr fhana AerubHe perynaquje o6anuhe ce y Onurruuu
jannor
Ilehunqn - cana omrrrr,rHcKor neha, flehuuqu, yn. Cno6o4aualajuha 6p. 5, a BpeMe rpajarra
yun1aouacnhe ce y cpeAcrnurvra januor nu([opuw,cauba, y cKnaAy ca 3axouoru'
-r
9.nan 10.

Ocrann eleuenrn/OAJryKa o rr3paArr rurf, Herlp[cryrlarby [3paArr crparemKe rlpoqeHe

yruqaja

Ha

rruBorHy

cPeATIHY

yruuaja
3a norpe6e r,r3paAe lllall AerzubHe perylauuje, He rpficryra ce H3paAu CtpareilrKe rpolleHe
Ha xr.rBorHy cpeAr{Hy, Ha ocHoBy o6an-neue Ctpareru(e [poueHe yruqaja Ha xI'IBorHy cpeAI4Hy
fLnana reHep:ulHe perynaUr,rj e HaceJba flhaManosUr (Aeqeil'I6ap 201 4).

flnas AeriubHe peryrauuje 3a Kopr.rAop nnaHrrpane cao6pahajuraue C-22 y K.O. Lllurrlanonqpt
rspaanhe ce y sef,rpr (4) EcmBerua rrpr{MepKa y IlrraMrauorrl (analoruou) v ABa (2) ucronerna
trpmrepra y .urrrxaJmorrr o6rmry.

tluan

11.

Osa OruyKa cryna Ha cHary ocMor AaHa oA 4aua o6jauB[Bama

y

,,Crryx6elroM Jrrrcry ollmrl{Ha

Cpeua".
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PEIIyBnI4KA CPET4JA-AIr BOJBOIT4HA
OTIIITTI4HA IrEhr4HUI{
OIIIIITI4HCKA YIIPABA

ypSarosua

MrrBorqs

OAeneme sa yp6anuravr u
I{MOB}THCKO rrpaBHe nocJloBe

Epoj: 350-2312020-I
fiaua: 14.07.2020.rot.

flehrHqr.r
E.P.

Ha ocnony qJIaHa 43. fIpaovtJIHLIKa o ca.qpxuHr4, Hasr.rHy r.r [ocrynKy v3pa1e roKyMeHara
tlpocropHor n yp6anucrr4rrKor nnaHuparba ("Cr. rJracHHK PC", 6p. 3212019), rro 3aBprxeHoM
paHoM janHona yBuAy y Ela6opar 3a paHr.r jannu yB:aI3a u3paly fllan AerarbHe perylaqnje :a
KopplAop IrrIaHLIpaHe cao6pahajnuqe C-22 u uapqene 6poj 2175, 2304 u 2305 y K.O.
[Ilnuauonq u, cavrvftbaBa ce

llrneruraj

o o6asJbeHoM paHoM

jannou yBrrAy

v
Ena6opar sa paHrr januu yBHA 3a rr3paAy [;raHa AeraJbHe pery.naquje
3a KoprrAop nrraHrrpane cao6pahajnuqe C-22 u raprleJre 6poj217512304 u2305
y K.O. Illunanonrlu

O.qryxy o r.r3paAr,r flnana AerarbHe perynaquje 3a Kopr{Aop rnaHr.rpaHe cao6pahajuuue C-22 y
K.O. IIIunaaHoBIILI, AoHena je CxynruraHa orrrrrr,rHe llehuuqu 27. jLeuervrlpa 2019.roguue 6poj:
0l I -45 I 1201 9-I (" Cr. nr{cr orrrrrnua Cpeua", 6p.39 12019).
I4zpaaa flnasa AeriubHe peryraquje 3a Kopr.rAop nnaur{paHe cao6pahajnuqe C-22 y K.O.
llluuanonuu (y aarlerra reKcry: fllan), ycnoBJbeHa je oapea6anra rJraHa Br{rrrer pe4a flpocropHrd
nJIaH ollrltune fIehIaHqH("Cn. JII4cr onrrrlrHa Cpeua", 6p. 37113) u fllau reHepanHe
perynaquje Hacerba ffluruanonqu ("Cn. rrr.rcr orrrrruua Cpenaa",6p.31l2015 u ll20l8), y
cKnaAy ca flprlHurtiluua nnaHllpalba, xopumherra, ypelerua kr 3arurzrre rrpocropa yrnpfenrau
tuIaHoM 3. 3axona o rnaHlrpamy rz u3rpa1tbr4 ("Cr. uracHr4x PC", 6p. 72109,81/09, 641210yc, 50/1 3-yc, gg/1 3-y c, l32l 14, 1 45 1 1 4, 93/1 9,3 l l lg, 3T l Ig u g l20).
Hocprnaq I{3paAe lllaua je OurnruHcKa },upaBa orrrrrrprHe llehuuqu, uzpalluaat llnana je
J.IL 3A IIOCJIOBE yPBAHI43AMA "yPBAH\43AM" Cperracxa Murpoazqa, a
Qunaucuparre l43paAe fhaua je us cpeAcraBa xoja o6e:6efyje unnecrr.rrop r.r3paAe ffuaua
Cneuaua bypuh rs L[ur\aaHoBaua, foly6r.ruaurca 6p.124.
Omac o paHoM januou yBkrl.y y Ena6opar rroBoAoM r{3paAe fllana 6uo je o6janrsen y nuc'ty
"M" nosuHe AaHa 11. ir,rapra 2020.rolurte. IIo HaBeAeHoM ornacy panu janHu yBr.rA roBoAoM
LI3paAe flraua rpajao je 15 4aHa r{ ro oA 1l ao 25.uapra2020.rotuue. Y rou repr4o.qy y 3rpaAr4
Ourunane flehuuqu ca-rra OururLIHcKor seha onmruHe flehuHqz, y flehuHrlr.rMa yn. Cno6olana
Eajuha 6p.5., cBaKor paAHor AaHa oA 9 lo 14 qacoBa cBa 3ar4HTepecoBaHa npaBHa ra Su:u.rxa
1

nI{IIa Moura cy Aa H3Bprrre janur yr'krry E.rra6opar r locraBJbajy cnoje npuuet6e u cyrecruje y
lrucarloM o6nury Ha aApecy: OAererre 3a yp6annsarra Lr [MoBr4HcKo [paBHe rrocJroBe
Onmtuncxe yrpaBe orruTlrHe flehunqu, y llehunquMa, ynuqa Cno6o4aua Eajuha 6p.5.
Y rcry paHor jannor yr,vr/'a y Ena6opar, O4e-rreny sa yp6aur,r3aM r.r r.rMoBr,rHcKo rpaBHe
IIocJloBe Oururrancre ylrpaBe olIurLIHe llehunqr Huje ,qocrasJbeHa nuru je4ua uprarrleg6a nurz
cyrecrraja.
Ycrraenu usnerumj o o6anreuoM paHoM januorra yBr,rAy y Ena6opar noAner je Korr,rucuju :a
rJIaHoBe o[IIrr]IHe llehunqra Ha ceAHI,Iqr ogpxanoj aawa l4.04.2020.rotuue xoja je sanegeua
uo4 6pojenr: 350-5712020-1, xaga je AoHer 3aruryuarc: flaje ce rro3r.rrr.rBno Mprrrrrberre Ha
MareprEja-n troBoAoM I,I3paAe flnaua AerturHe perynaquje 3a Kopr.rAop nnaHr{paHe cao6pahajnuqe
C-22u rapqene 6poj2175,23A4u2305y K.O. IIIuuaHoBur.r r.r ynyhyje ce o6palunaq,y ilarby
rpolleAypy IGpaAy Haqpta fl;rana.
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BPEtrIiOCT

LO,

rrJraHr.rpaHe

Y

sesu Baurer 3axreBa rojuu rpaxl4Te ycJroBe y nocryrrKy r{3paAe lllasa
AeriubHe
peryraquje 3a KopI'IAop ruIaHLIpaHe cao6pahajnw\e C-22 KO IIIurvraHoBrIr{,
ro
saxreBy
r{HBecrr{ropa bypuh creuaue, forry6unaurca l24,Illuuanorqu, gucrpulyrep
rpupoAHor
raca Ha repr,rropujra omuruse flehanqu <Georac> A.O.O.., Eeorpa4
06aeelllrasanro Bac

clegehe:

y 6tusunu [peAMerHol npocropa je rnsne4eu pa3BoAHr,r racoBoA sa fllupraHoBrle y
flpxoaavroj
yrmt+4. caga,*rn pa[Ht4npr,rrr{ca* y racoeo4yMop < 4bar
- oA uocrojeher piBBoAHor wM Attcrpn6yrnruor racoBoAa 6u 6uta norpe6na
AorpaArba
racoBoAa sa cHa6Aesarf,e [JraHpaHux o6jexara y oKBr{py npeAMerHor
[pocropa
- racoBoA s.a cHa6genarre nnaHpaHr{x o6jerara y oKBr{py upeAMerHor [pocropa y

pery.rraqnja nnaHr.rpaHr{x cao6pahajHuqa

Y

rpa(pnuxoM rplrJloly cy Aa'rv nocrojehu racoBoAn H flrnaHr.rp
a.ar ca naoryhnomhy
rpolllfipetLa.
{pyunno sa r{3rparrby n orpxaBarLe racoBo ra v wtcrp46yqyjy raca <<Eeorac) A.o.o.,
rripuil" r,,C;v*oa* HracHlrK
lgorpaa uz[aie yciose Ha ocHoBy 3arona o nrraHr.rparry
"
PC" 6p. 72/09,91/09 - ucrpaBKa, 64/10
soitz
-yc,
-yc, gg/tz _yc, 132/14 u 145/14,
83/2018, 3l/19, 37/2019 u 9/2020), flpanuruura o yrrorrru ,u
,..""rury z 6es6e4uy
atrcrpn6yqujy npupoAHor raca racoBoAr{Ma nprrrlrcKa ao l6bara ("Cl.m.pC,,6p
S1iZotsl r cBr{x
nocrojehrx craHAapAq lrpom'Ica, rpaBrnHl{Ka a Apyre 3aKoHcKe perynarr{Be
sa ry o6racr.
3a cua1deearue' zacoJvt o1jexama y ruaHupaHoM o\yxeamy nompefiua
doupadrua
ducmpu1ymuqHHoe zacoeoda od nocmojehe upecrce u uszpadna
npuKlbyttHux eacoeoda.
Vcnoeu ru ducmpudymueue u npuK/by.tHe zocoeode

-

uoryha

je

rr3rpaArLa gucrpulyruBuux r.r rpr{KJrrrH[x racoBoAa

o4

nocrojehe

racoBoAHe Mpexe, IIeBoBoAoM oA IIoJII'IeTHJIeHoKIIX IIeBH
[peMa cTaHAapAy SRPS EN
1555, u y cKJIaIy ca ocriurllM 3axreBlrMa flpanulunna
o ycJroBr{Ma 3a HecMeraHy r,r

-

6es6egny 4ucrpu6yquil' rpupoAHor raca raconci4rEua nplrracxa
.{o lilbara
("Cr.m.PC', 6p.86 /20 I 5)
facrojalLe rpace racoBoAa oA TeMeJBa o6jexra uopa 6ur:u najnaarre I m. fIE racoBo.{a
MOP < 4bar
MuuuuaJlHa BI{cI,Ha nagcloja y oAHocy Ha yKonaH racoBor y
senenoj nonpruunu je
0,8m.

MununairJrHa Br,rcr.rHa ua4cnoja y oAHocy Ha yKorraH racoBoA
oA ropme HBr,rqe rleBr.r Ao roprbe Kore rporoapa) je lm

y rporoapy (pauyHajyha

Musnualna gy6una yKorlaBarLa [pI4 yxprrrrarby racoBo.qa ca yJrr4rlaMa
r{3Hocg 1,35m.
I4syeerno .4y6uua yKonaBa*a racoBoAa Moxe
Aa 6yge u
oa 2m npu qeMy ce
lpe4ysuuaj y noce6ue Mepe rexHr{qKe 3arrrr.rre.
".hu

Agencija za privredne registre Beograd
broj: BD 50884/2005 od 25.07.2005.

BANCA lNTESAa.d.
Vlddimira Popovica 8, Beograd
br. raduna: 160-217319-56

Matidni broj: 17179322
Osnovni upisani i upla6eni kapital:
novdani 4.637,92 EUR I
nenovdani 10.773.590,30 EUR

PIB: 101018219

qe.tmqgrx n fIE
crroJbxe lmrnle rloA3oulrr{x
pacrojara
MugnrrraJrHa AGTBOJL€Ha
I'I Apyr]rM
racoBoAuMa' ran<[pampyrrypHrlM
racoBoAa MOP < 4bar ca ApyndM
o6jernma cY:

-

Munuualno

Ao3BoJbeHo

oacroiarue (m)

facogoAl'I

It{eDycoogo

-

A- -annnnrq n.\ nnroBotra LI KaHaJIII3aIIHJe

OA racoBo,[a Ao BpeJtol'uAo t '-"-Y'jY"-"i:-::;; ;;;;;;;;;;
OA racoBoAa Ao rlpoxoA+lilT::': ":Y;":;::;;
;; : Ka6;o;
0A racosoAa Ao HnsKoHar
rceSnona
^'---- --OA racoBoAa Ao rereKouynurt-au"'""^ "-""^"

;;;il

OA racoeoAa

tbrryuaa

lo "oao"a xe-"jcKe

;

Vxpunarre

flapaleluo

0,20
0,20
0,30

sohelbe
0,40
0,40
0,50

0,50

1,00

0,20
0,20
0,20

0,40
0,40
0,60

I'IuAycrpuje u TexHoJIoIITKLIx

:__-::::=;;;,;;;;;;
ll3Bopa (lr4unvwr. vre'
ra"o"o.qa Ao pe3epBoapa+ L Apyrux

Ol

5,00

rpeBo3HLIx cpeAcraBa y ApyMcKoM
npI'IBpeAHHx I{ c[oprcKl{x
cao6pahajy, MaIbI'tx ruIoBI'IJra, Marbux

ga ura6Aesalbe

.oprro,

Ba3AyXOruIOBa
Ol

:

auco"oAa Ao rl3Bopa orracHocru rlocrpoJerba

r

7.__'--'1^

uuJsra

^l

3,00

TeqHocrl',I yKyrIHOr
cKJIaAIIIIITeIbe 3a[aJbI'IBUX U TopLIBI',IX

KanaqI,ITeTaHaJBI'IIXeJmJ

-

--

6,00

nocrpo3crba n u,JlAq
Oa raco"oaa Ao I'I3Bopa oflacHocru
TeqHOCTL yKy[HOr
cKlra,4r{Ilrrerf,e 3anaJbI'IBLrx u ropI',IBI{X l AA me
--^l---,,,a
ranaqurera etrme oA J rur'
, vvJv^E
6A racosoAa Ao H3Bopa otlacHocrl'I fios'PuJsrb4 yKy[HOr
U rop}IBHX TeqHocrl4

15,00

cKrraAI,IIIrreILe 3aIraJbLBI{X
rcan

llusIPUJ'DC

5,00

, vvJv^E^::--

OA racosoAa Ao I'r3Bopa ofiacHocr]t
yKynHor KarIaqI'ITeTa HaJBpIue 10
cKJraAlIIIrTe*" ruarur"'"Hx racoBa

m3

.

flocrpoJetta
Oa aa"o"ola Ao I'I3Bopa onacHocrlr
oKJIaAI,IIIITe*e

surr-"'"ux

racoBa

14

;: -

--^
u..,JvNora Js'

y*y"'oi*a'aul{Tera

neher o4 10'

mJ
- -- .---.----.---.-----. vvJvr\wrw
lluurPuJvDo
onacHocrr4
LI3Bopa
O4 racono4a Ao

m3 a HaJBI{Ine ou
CKJIaAI,IIUTeB"

m3,

10,00

15,00

v-

60
racoBa yKyrIHOr Kanaul{Tera npexo

'anur"tasl,Ix

-

0,30

0,20

OA racosoA a Ao rgd'axtoBa u KaH*fr
0I racoBoAo ro Btruuqacroi'a*e ce naepu Ao ra6apura pesepsoapa

1,50

eneKTpo
[o,[3eMHI'IX lacoBoAa oA HaA3eMHe
MunuuirJrHa xopr,r3OHTiUIHa pacrojana

Munuualno

Ao3BoJbeHo

oacroiarse (m)
HasusHI,I HaIroH

1kv<u<20kv

20kV<U<35k>

l:st<v<u

Yrpurrarse

flapalelno
soheme

I

I

2

2

5

10

10

t5

Murruualgoxopl,I3oHTalrropacrojal6ecepaqyHaoATeMeJbacry6aAaJIeKoBoAa,flpu
qeMy He cMe ce yrpo3I'ITIn cra6unnocr cry6a'

;--.]
flpuluxou yKpIIITaILa racoBoA ce rlo flpaBuny nocraBJba I{3HaA KaHaJII'I3aIII'IJe'
paAI{
vromaro ce Mopa [ocTaBlrTr,r ucIIoA, HS6IIXOAHO je npnrueuuTg AOAaTHS Mepe

-

clpeqaBarba eBeHTyaJIHor flpoAopa t aca y KaHirJIH3aII]IJy'
flpurrsyrHll racoBoA ce noJlaxe y 3eMJby (ue cue Aa IIpoJIa3I'I Kpo3 lxaxToBe I{ uynJbe
KaHane)

- yrpurralre

tacoBoAa ca cao6pahajnuqaua BpIITH ce noJlararLeM racoBoAa y 3aIIrrI'ITIry

IIeB. faconog ce rro npaBl{ny BoA}I rIoA [paBHM yrnoM y oAHocy Ha ocy
cao6Pahajxuqe.

noJraraEa racoBo.{a, 3acuflaBe poBa Mopa ce I'I3BpIIIuTH y IIITO rcpahervr
rpaHynaquie la
BpeMeHy. Marepr,rjan 3a 3aculame poBa uopa 6una raxBor cacTaBa I'I
rpaKa, xyre
yro3opaeajyha
o-rlny.le qen. Ha gy6nuw 30cm, y poBy rlocraBrba ce

- flocle

"L
6oje, ca HarrIHcoM (rac).
- OqrosHa Mpexa I{ paqBalba ce o6elexarajy 6eroncruu cry6rhuMa ca yrpabeHoM
na rojoj je yruc}ryro yro3opelLe "|ACOBOI" - Cry6uhu ce
MecuHraHoM
"orrqo,
nocTaBJEajy Ha cBaKoM TeMeHy r,r Ha npaBuI,IMa, Ha olcrojamy ol50m.
Vcnoeu za noxaqujy -rczpadruy npw{rbyqHax zucoeoda u ilepHo pezynaquogux emaHuqa
xoja 6u cnaddeeana xpairue nompotaaqe:
I{ MepHo-peryJlaquoHgx craHI'IIIa uopa 6uru y
Jloxaqnja
- 11pHKJb1rr{HHx racoBoAa
cKrraAy flpinunnurcona o ycnoBr,rMa 3a HecMeralry Lr 6es6eguy ,qucrpu6yqEjy
[prpo.{Hor raca racoBoAr.rMa rIpHTr{cKa Ao I 6bara ( " cl. u. PC " 6p.86 I 20 | 5).
Vctoeu sa noxaqujy uszpadruy yHymparube zacHe uHcmonaquie a zacHe Komflapguqe:
- [JraHr,rpaHo ycKJraAlrrn ca flpaBrdJrHrlKoM o rexHI,IqKInM HopMarLIBIrMa 3a yHyrpambe
racHe nucralaqnje ("C1. u. CPJ" 6p.20192), flpanulnuroM o ycnoBrrMa 3a HecMeral{y
pr 6es6egHy yicrpulyauiy rprrpoAHor raca racoBoAlrMa rpurucKa {o l6bara
("c1.m.PC"6p.86/2015), flpanulru,rKoM o rexHrrrrKlrM HopMar[IBIrMa 3a rpoJeKToBabe
r{ oApxaBarbe racHr.rx KornapHr,rqa ("c1. rl. coPJ" 6p.10/90 u 52190)
Vcnoeu sa cnpoeofiefte tilepa sarumume nocmoiehez ducmpufymanHoz zacoeoda ,
- 3a6urnu nojac racono4a je sa fIE rroJrI{er}IJIeHcKe racoBole MOP < 4bat - no lm oA oce
racoBoAa na o6e crpaHe;

nojacy racoBoAa ne cnrejy ce rI3BoAI{T}I paAoBI'I H Apyre arrusHocru 6es
[rrcMeHor o4o6pema ofleparopa 4lcrpra6yurBHor cl4creMa'
- flpumExoM nJraHlrpama o6jerara l,t rrHcrt]Jlaqraja rr,ropajy 6raru ucnounoBaHll oBI'I 3axreBrr
flpaaruuma o ycnoBuMa 3a HecMeraHy H 6es6epry 4acfpn6yUraj} npupoAHor raca
racoBoALIMa rIplIrI,IcKa lo I 6bara ("Cl.u'PC " 6p.86 1201 5) .
- flpr,rnurou usnolema paAoBa y 3oHaMa onacHocrrl I..I KoA ocno6olene racoBoAHe IIeBI'I
norp;6Ho je npuueurnru cBe Mepe 3a crpeqaBame I{3iBHBaIba erculo:uje rnfl noxapa;
sa6ianenoje pagrnru ca orBopeHHM rrJraMeHoM, paAI,IrH ca aJIaroM ulra ypelajuMa KojH Mory
rpu yrorpe6u rsagsaru BapHr.rqy, ropuurherse ypelaja roju nucy y cKJraAy ca HopMarI'IBI'IMa
nporrcaHr.rM y o4ronapajyhrru craHAapAI{Ma CPfIC 3a rpor}rBeKcnno3l{BHy saIIrrI4Ty,
oAJrararbe 3anaJblrBtrx rvrarepuja u Apyrux nrarepuja rcoje cy [oAJIoxHe caMo3aniuberby.
- V cnyrajy ourreherra HHcTaJIaquje raca HHBecTI'ITop (u:uo!au) je Ayxau Aa HaAoKHaAI'I
rxrery "Beoracy" Kao H IrITery Htrcrilny ycneA 11peKI'IAa l4cnopyKe raca
- OcnoeHa gucrpu6yruBHa Mpexa l,t parIBaILa ce o6elexasa 6eroHcrrEvr cry6uhvua ca
yrpalenorvr MeclrHraHoM ruroqrlrloM ua xojoj je yruuryto yno3opelLe "IACOBO.{". Hsrolau
pu,qo"u je y o6ane3r,r Aa yKonuKo npu nseolerby paAoBa aobe ao yKJlatralba u ourteherra
uocrojehnx 6sroHcxux cry6uha Ha rpacu [ocraBl{ HoBe.
- flpull.rxolrr usnolema paAoBa y 6nnsuuu racoBoAa o6asesaH je cralan HaA3op HaIIIer
[peAcraBHgra. Hajrr,rarre 7 naua rpe rorrerKa Ircuolerra paAoBa usnolau je o6anesan .qa ce
nprcMeHo o6pa'rn HarrreM [peApehy :6or uajane paAoBa H rIpey3LIMarLa rIJrolII{IIa 3a

- Y saurrurnou

o6erexasame racoBoAa.
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ilpeaurer: t43EABAtbE yCIIOBA 3A 143PA[y nEP
Besa: Bau 6poj 89
28.02.2020, rogurHe a rojN crrro 3anphMrnil RaHa 03,03'2020' roArHe,
[3paAe [lnaHa AeralbHe
Tpaxilnr4 cre Aa Bau gocraeuuo ycnoBe [3 Haue HaAnexHocTV a 3a norpe6y
perynaqrje 3a Kopt4gop nflaH4paHe cao6pahajHN4e C'22 y K'O. [lyttrlaHoaqr
Bauuur 3axreBoM 6poj 8g

C

o6sr,1porvr

op

Ha AeflarHocla roje

cy y

HagnexHocrr4

JKn 'CABA" llehrHqil, gajeuo

no3]4T1'1BH0

Mr4rulbebe Ha il3paAy rope noMeHyTor nnaHa'
Ha reprropr,,lj1/l

onurrxe

l-lehr/tHqr Bputr ce opraHu3oBaHo oABoxebe KoMyHanHor oTnaAa y cKnaAy ca

onurilHcKoM Ognyror,r o oflpxaBaby vrcrohe ("Cn.
oABo)Keba KoMyHaflHor ornaga epurr,r JKI-l "CABA'

rrcr onurrHa

Cpervra 6p.21114,42116 w 18/18),a ycnyry

llehruqn'

HoBl4 l4HBecrilTOp
C rnH4 y Be3[, yKoailKo ce Ha noApyvjy o6yxaaheHilM npegMerHilM llnaHout, nojaaN
6poja nocyga sa
norpe6uo je ga r,1cl,,1 r4cnyHu oppefieHe ycnoee rojN ce oAHoce Ha Ha6aary AoBoibHor
OABoxelbe'
Bpul4Tt4
he
ce
roje
ca
*oyyrarp ornag rao il sa ooes6eflr,taarue noraqr,tje sa cueuraj hcrl4x

Iloraqraja na xojoj 6r/| ce rpaAt4flo Mopa Aa

t4Ma

nprna3Hr nyr

r

Mopa o6es6eErarr HecMeTaH

nFrra
C-22 cnyxurl4 K,ao nprna3Hr nyr ocranrM
goAarHrx ycnoBa.
napqenaMa y iilahelraxcKoM noApy,rjy, carnacHvr cMo 3a r3paAy nAP 6es
yenruajyhn

y o6sup Aa he carua cao6pahajuuqa

Taxole npilnilKoM t43page noMeHyror l'UP-sa napqeny rpaAbe, rpe6a y3err y o6snp, Te oApeAilTl4
npocrop na ro1,re'he ce nocraBuTil nocyge 3a oAnaratbe KoMyHaflHor ornaAa, na noraqrajaua/napqenaua
rojr,trrrra he bygyhr rhaecrrropil rpagrrn.

o

Ha

3anpeMilHe 1,1 vt3'
l-'locyge xoje rHaecrurop rpe6a Aa o6es6eAn cy xoHrejHepil 3a KoMyHanHr ornaA
KonilquHe oTnaAa
6pojy noMeHyl4x xoHrejHepa 6r ce ca NHBecTLITOpoM HaKHaAHO AOTOBOp[nil n0 npoL{eHil

rojr,t

he Hacrajarl,t u ogpelnaaFby EilHaMrKe oABoxetua ilcror'

y

/

nogseruxe) roje
"CABA" fiehnuqn, Kao Hn uHcTaIaq[ja rojnura JKn "CABA" llehnxqn ynpaBrLa.
nnancrorra

nogpyrjy

HeMa rHcranaqnja (xageeune

*'{'""r[-o**l*'
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Mrrnosrqa

Kparsa flerpa

llpoor 6p. 5

IIowmo6auu,

Ha ocnony Baruer 3ixreBa 6p.89/11 o.u 31.07.2020. ro,ulrHe, Harrr 3aBoAHr,r 6p. 953-161318 oA
05.08.2020.ro.{r4He, TprDKr{nH cre ycnoBe 3a pr3paAy Haqpra [.nana AeraJbHe pery.raquje 3a KoprrAop
rrJraHlrpane cao6pahajnnqe C-22 y K.O. IlftauanoBrru u raprleJre 6p.2175, 2304 n 2305 cse K.O.
Illlrp1311gslllrr y cxJraAy ca qJraHoM 48. 3arosa o flnaHprparby r,r rr3rpaArua (,,C1. rJracHprK PC",6p.7212009,
81120009 - HcIIp., 6412010 - oAnyxa yC, 2412011, l2ll20l2, 4212013-o4nyxa yC, 5012013-o4nyxa YC,
9812013-otnyxa YC 13212014, 14512014 u 8312018) a qJIaHoM 46, 47. w 48. Ilpanamruxa o caApxrrHlr,
[I nocryrlKy LI3paAe AoKyMeHara npocropHor u yp6arurcrlrrrKof rrnaHr,rparba (,,C.u. maurux PC", 6p.
32119).Ilnau je nolepeH ua uspady JII sa nocrone yp1auusua ,,YPEAHI,I3AM", Qpeucrca Mumpoauqa.
flrralr ce paAl,r Ha ocHoBy Oanyxe cKynrrrrrrHe onrrrrr.rHe llehuuqu o Lrpa1kr npsAMerHor rrJraHcKor AoKyr!{eHTa
6p.0 1 I -451 12019 -I ot 27 .12.20 1 9.roauue.
HarIlIHy

locran.rrerra AonyMenraqnja:
- Haqpr ftrraua IerturHe perynaquje y Ar,rrrrrilnHou o6ruaxy,
- Ognyra o lr3paAr,r rrrraHa,
- Ilpouparrur Ao[]rc.
Ilpervra Ypegbu o Kareroprasaquju Ap)fiaBnlrx rryreBa ("Cr. rJracur{K PCo', 6p. 105/13, rr3MeHa ll9ll3,
rr3MeHa 93/15) r.r npareheu PeQepeHTHoM cllcreMy, Mapr 2020. rolrrue, y orcBrrpy rpaHrrrle rrJraHa
HaJra3rr ce c.rregehra ApxaBHlr rryr:
.,(pxanuu nyr IIE pega 318, Ilpxono - L[uMaHosrlrr - Besa ca ApxaBHr.rM.nyreM A3, o:nara AeoHr{rle 31801
oA roqerHor qBopa 12009 llpxono na km 0+000 4o xpajrrer qBopa 307 nerrsa Llluuauonqu ua km 10+014.
II pe4a P-103.4 y cKnaAy ca rperxoAHnrvr Pe$peHuuaM cr{creMoM ryrHe Mpexe Peny6luxe Cp6uje)
Hanomerua.' Craquouax{e rpaHr,rqe rrJraHa }r rpeAnoxeHe KpyxHe pacKpcHr4rle Hr,rcy AocraBJbeHe.
(,{pxannr.r rryr

Ihancxu ocHoB je flnaH reHepilrHe perynaquje
6p.31/15 u 1/18).

3a HaceJbe

filutr{anosqu (,,CryN6eHr n}rcr orrrrrr}rHa Cpervra",

Ilpurllrconr rlspane nDeAilrerHor nflaua o6ase:a ie ucnyH[ru creAehe ycflone:
) Pemerre y npeAMerHoM [JraHy ycKnaAr{TV ca pemelbeM rr creqeHrr*r o6anesaMa rrpeMa raxehoj
ulancrcoj u ypa6anucrrrrrKo-Texnu.rroj AoxyMeHTaquju, nraHcroj AoKyMeHTarIwju tuja uspaga je y
ToKy, Kao H ca naxehorvr npojerruoM AoKyuenraqnjour, cao6pahajuo-rexrurqKr.rM u upojercrnunr
ycJroBr.rMa, r,r3AarlrM oI crpaHe JfI ,,Ilyreru Cp6uje" Ha npeAMeruou uo4pyujy.
F .{pxannu rryr na rpa(pu.rKr{M nprano3\rMa v y reKcry rrJraua ycKnaIHTH ca Ypeg6oM o Kareropuraquju
ApxaBHI.rx rryreBa (,,Cr. rracHr4K PC", 6p. 105/13, r{3MeHa ll9ll3, r.r3MeHa 93115) u nparehu*r
Pe$epenrnr.rM crrcreMoM Mperme ApxaBHrrx rryreBa PC, nrapr 2020. roAr.rHe lpaur, o3HaKa, orrc rryra,
AeoHr{ue u crauuonaxe/

F O6pasroxlrrlr cuponolorce Ha ocHony naNeher
I{HTepBeHuuje na ApxaBHoM

flyry y

IIJIaHcKoT ocHoBa Br,r[rer peAa r.r [pur43]rparr{ cBe
3aroua o nyreBr.rMa.

cKnaAy ca rrJraHoM 84.

F .{ocranurr,r lr3BoA rag saNeher rrJraHcKor

ocHoBa, rpa$nuxn pr reKcryirnHrz flplrJror cao6pahaiuo pemerre
xoje ce o.uHocrl Ha rrpelnoxeHe r,rHTepnenquje y oKBIapy [peAnoxeHe rpaHr.rue [JraHa, ca HaBeAeHr4M
crarlprouaxaMa HuTepnenquja y cKnaIy ca saxehuM rrnaHcKoM ocHoBoM (cao6pahajswp C-22 r,r KpyxHa

pacxpuruua).
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Ycnoer 3a r3pagy

AaryM

nrraHcKor AoKyMeHTa - 6poj:

flpeqrasuparrr crparerrrro onpeAeJberbe r<oje ce oAHocI4 Ha KopuAop ApxaBHor ryra - cao6pahajuo
rroBe3r{Barbe o6oAuux KoprrcHr.rKa r43rpaArboM cepBI,IcHpIx cao6pahajnkfi\a vru flpouprperbe ApxaBHor nyra
Ha qerr,rpr rpaKe ca pa3AenH[M ocrpBoM npeMa II|P sa HaceJbe IllnManosq[.

y [perMerHoM rrnaHy ycKJIaAI{TI{ ca 3arconopr o nyrenulra (,,Cr. ruacu[K PCo',
9512018 - Ap. 3aKoH),y dameu meKcmy 3axoru o nymell&ta Lr npeAMerHrrM yqnoBraMa.

Peruerre

Peruerre 6aznpartt Ha cao6pahajnoj anzurusu uocrojehux
o6ocrpano y oAHocy Ha ApxaBHU rlyt, ca odpasnoilcelbew.

6p. 4ll20l8 u

u [Jraur{pauux cao6pahajunx rprrr$byqaKa

PerylaquoHo - HrrBeJrarlr{oHo pemerbe ca nprrxa3on cao6pahajnor pemema (curyaquouo perueme
nocrojehe u rnaHr.rpaHo) nspa4rarpr Ha aucypaoj Karacrapcrco-TorrorpaQcxoj noAJro3rr, y cxnady ca
oacrcehou 3aKoHcKoM u nodzaxoucKoM pezynamuaoM) ogronapajyhe parrvrepe ca yHerr,rM cBr.rM [oAauLIMa o
ApxaBHoM nyry, craur{oHaxaMa rrorrerrca u rcpaja [peAMerue reourrue ApxaBHor [yra y orcBr{py
o6yxeara rrJraHa, craurroHalr(oM pacKpcHrrrle rr rlJrauupaHrrx uncra;raquja, y cKnaAy ca rope
HaBe,qeHoM Ypel6o, o Kareropuzaquju ApxaBHr.rx nyreBa u nparehuu Pe(fepenrHprM cr.rcreMoM. y
garparz npuxasarra crauuoHaxe upeMac saNeheNl +raHcroN,I ocHosy.
. Ha camyaquo*oM peuefty npuKmamu cnedehe:
- fkauupany reorrerpuiy pacKpcHrrrla y aAercnarnoi pagpreplr,
- Yp6arucrn.rKy perynaquiv lr rpaHil(v rpahenuncrcor noapyqia.
- KapaxrepucrurrHe rrorpeqHe npoQure ApxaBuor rryra y upe4nreruoj 3oHr{ rpeMa uocrojeheM cralby
r{ [naHIrpaHoM perlerby ca [pr,rKa3oM o.{BoArbaBalba,
- Ilocrojehy KaracrapcKy rrapqeny ApxaBHor rlyra y cxnaAy ca saNehr.rM KaracrpacKllM orleparoM I{
rrJraHr,rpaHy perynaquj y y 3 oHr,r pacKpcHr.rqe,
- fpziHuqy rpaleruncxor nogpyrja.
- Ha curyaqproHoM pellerby lr y JrereHAr{ rrpr.rxa3arl{ o3Haxe 3a nematlru,5utluxttucrl,IrlKll, craIIHoHapHH I{
januu rparcxu cao6pahaj (AC).
. klzpaauru Cunxpou rrJraH unctanaquja (uocrojehe kr rrnauupaHo perueme) rpeMa IIpeAMerHrIM
ycnoBr{Ma.
.I[ocTan,,uru

rexcwaruru npu4or ca lera,mnuu ouucgu cao6pahajnor peruema ycrngfienrau ca upe.quetruvt

YCJIOBHMA.

Hasecrrl KaracrapcKe rrapqene xoje yrase y o6yxrar rnaHa y

Y rercry

3oHI,I pacKpcHlIIIe.

uoctojehe lt rnaH]rpaHo petuerre (reorraerpuja pacKpcHl4qa, cao6pahajua xperarra,
lporHo3a cao6pahajnor onrepeherba Ha pacxpcHrrrlarvra) u nperlra3r.rparr.r creqeHe o6anese rpeMa raNehoj
uuancxoj AoKyrueHTarlujn, roje ce oAHoce Ha cBe BlrAoBe cao6pahaja Ha rrpeAMeruoj Aeouuql{ ApxaBHor
rrJraHa orrlrcaTlr

ryra.
Pery.uaquony rurnujy nonorfoprvrr{paHe KaracrapcKe rapqene nyra (soHa pacKpcHuua) npegnuger}I Ha
MlrHr4MirJrHoM yAuberty og 1r00M oA xpajrre ratlKe rtonpeqHor npo(fnra npeAMerHor ApxaBHor rlyra
(loprraraparreM rryrHor 3eMJbr.rrura y oKBlrpy rpaHlrrle rryrHor 3eMJbprrrrra, rrJraH 2. cras 35. u qnan 35. 3arona
o rryreBr.rMa (..CJr. rnacrlNx PC". 6p. 4112018 u 95/2018 -.qp. saxon),y damea meKcmy 3arcoua o nymerurvto,
u rrrMe Soprruparn Karacrapcny raprleJry y 3oHr4 pacKpcHr.rqe ca npe4nnfeuou rpaHLIuoM
ercnponpnjaquje npeMa rrnaHy 35, cran 1. ra.Ira 3. 3axoua o nyreBllMa.

Cao6pahajno peruerbe rrpeABrrlerlr y cKJraAy ca cleAehunr:
. flapa.uerpe 3a npeAJroxeHe eJreMeHTe pacKpcHr{rle r{ eneMeHTe 3a peroHcrpyKIlprjy, npotuplpeme u
lr3lpaArby KoJroBo3a,4pxaBHor ryra npeAB:r,ryerv y cxnaAy ca flpanunHllKoM o ycnoBrIMa roje ca acrlerTa
6es6eAsocru cao6pahpja uopajy ra Ltcrrybanajy nyrnu o6jexru r{ Apyru eJIeMeHTLI januor nyra (,,C1.
rJracHprK PC", 6p. 5012011), z oc:ranou naNehoM 3aKoHcKoM r.r rroA3aKoHcKoM peryJlatunou roja
perynrue npeAMerHy uarepujy. /yuemu y meKcm nnaua/

.

Kolonog gpxaBHor ryra peIuerbeM y oKBlrpy rpaHlIIIe rIJIaHa, uopa 6uru caqyBaH 3a peKoHcryKul{jy, "y
crc,tady ca eatrcettou 3aKoHcKoM u nodsarcoucKoM pezynamuaoM - nnaulrparl4 rlpomlapelbe KoJIoBo3a rrpe
rope HaBeAenou flpau4JrHlrKy, flpuror 2, 5.1. Erelrenrra rorpeqHor upo(pura u ta6erla 10 fpannune
BpeAHocrr{ npojerrnux eJleMeHara. /yuemu y meKcm rutaua/
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Ycnoen 3a r3paAy
nrraHcKor AoKyMeHTa -

flpequsuparfi yJriBHe eJreMerHe - uoroxaj ra6re 3a HaceJreHo Mecro, cao6pahajno onrepeheme
uocrojeher ApxaBHor uyra (6pojame cao6pahaja), 3aAary paqyHcKy 6psr,ruy Ha npeAMernoj 4eonnqu
ApxaBHor [yta, orpaHllqe]be 6psrane Ha AeoHr.IqIa ApxaBHor rryra, HaMeHy ra $yuxqnjy pacKpcHr{rla pr
rporHo3upaHo cao6pahajuo onrepeherre Ha pacKpcHl{rlaMa. /yuemu y meKcm nnaua/
' O6anesa je rpeucrllrutu Aa Ifir cy JIeriIJIHr4 nocrojehu cao6pahajnv rpraxJryrrrlu ca r.n. 6p. 2305,230811
o6e K.O. IlIuuanonqu, oAHocHo la Jru Iauajy npu6anrene ycJroBe r,r canracHocrr.r )rpaBJbarra ApxaBHr4M
ryreM Ir HaBecrr{ xoje ca4pxaje noresyjy ca ApxaBHr.rM ryreM.
I flpequsuparrl yAilJberra cao6pahajnnx rpuxJbyqaKa HaBeAeHr{x y rperxo.uHoM craBy y oAHocy Ha

'

croJbHlr paSujy c KpyxHe pacKpcHr{rle.

'

Hucuo caulaculr ca uoloNajeivr cao6pahajnnx np[KJryqaKa HaBeAeHr{x y [perxoAHoM craBy, xoju ce
HaJIa3e y HerlocpeAnoj 6nnsuHLI KpyxHe pacKpcHllrle, norpe6Ho je npe4u{Aerr,r Aa ce zcru cao6pahajuo
roBexy na je4roj noxaqujn Ha yAarberby xoje HeMa Herarr{BaH yrr4rlaj ua 6es6eAHocr cao6pahaja ua
ApxaBHoM nyry rr nnanupauoj rpyNnoj pacKpcHr.ruu.

'

Ycuepnril y cKnaAy ca uperxoAHo HaBeAeHlrM craBoM aa ce caodpattajuo no6*u6atue ca K.n. 2305 K.O.
llluManosulr npeABr{Au ua cao6pahajnraqy C-22, a He Ar.rpeKrHo Ha ApxaBHu ryr.
r flpunuxotu 4e(lururcama (pynxqrroHanHor peurerba, Ar{MeH3r,roHacaruaKpyxHe pacKpcHr.rqe u o6rurxoeama
[pI{KJbf{HI4x rlpaBarla vMarut y BerAy paur roxona xoju ce yrpumjy Ha KpyxHoM ToKy, uoloxaj y
IIpOCTOpy rr TOKOBe yxer II muper oKpyxerba.
' llenpmlrrll npoBepy crrryarlroHor peruerra, 6es6eAHocrlr r.r rporoqHocrr.r Ha rpyNuoj pacKpcHr{rlu.

'

Eleuen're KpyxHe pacKpcHllqe la peroHcrpyr.rcaHor AeJra rpace Ap)KaBHor nyra H 3a1urkr roflpeqHu
npoQun rpeABrlAerlr rrpeMa paHry ryra.

I flpxxasatn 4Iaueuauje ocHoBHrax ereMeHara nolperrHor npo$una KpyxHe

pacKpculrue (cuorrrrra

rIpeqHI{K, cao6pahajne rpaKe I,IBI{rIHe rpaKe, 6anxnne) u ocraJre eJreMeHre [oflpeqHor npoQnna (npunasua

I{ oAra3na

cao6pahajna rpaxa KpyxHoM roxy, pa3AenHo ocrpBo sa pas4najame cao6pahajuux utru
KonoBe3HI,Ix rpaKa, Bo3HI,I Aeo cpeAl,Immer ocrpBa, rroBprxrlHa 3a rrpona3 Bo3r.rna sehux oA rraepoAannux).
/yuemu y meKcm naaua/

'Cuorsur r yHyrparrlrru paanjyc KpyxHe pacKpcnr.rqe

npeABr.rAerr{ y cKJraAy ca rope HaBeAeHrrM
flpanu.nulrrcorr, 4.2. Ilpojexrnu eJreMeHTra KpyxHr4x pacxpcHr.rqa 4.2.1. Eneuenru clrryarlroHor rrJraHa
KpyxHe pacKpcHrrqe, T a6eta 4-0I.

'lllupuny

Be3He rpaKe

y

KpyxHoM ToKy rrpeABl4Aerr.r

y

cKnaAy ca Kpr.rBoM TparoBa r.r rorpe6surra

pe3epBHlrM rrpocTopoM

r flpe4nugerl,I [eIrlaqxe u 6zqurJlr.rcrllqKe

roKoBe y cKnaAy ca noxaqujoM KpyxHe pacKpcHprrle.
cao6pahajur{x rpaKa crpatryHar[ rrpeMa Kpr.rBr.r rparoBa.

r floryupeqHl4re 3aKpr{BJberra cao6pahajH[x rprrKJbyqaKa yrBp.(r.rrrr rrpeMa MepoAaBHoM Bo3r.rJry.
r 3a uogLUIa xoja:axrenajy eJreMeHTe sehe oA MepoAaBHlrx (Hup. TeperHo Bo3r{Jro ca npr.rKonr.rrloM),
I,I3BpIrrI,ITH AoAarHo

l[npnue

Mopa ce

[pom]Ipe]be KpyxHor KonoBo3a xaxo 6u ce o6eg6e.uuna [poxo,4Hocr raKBHx Bo3una.

'O6es6eluru notpe6aH HprBo Synrqnje u 6es6eAuocru cao6pahaja, xoju o6yxnara ycnoBe o6wrrosama
rpI,IKJbyuKa, yje4naueura npojerrHra rperMan cao6pahajuux crpyja u perrarr,rBHy xoMoreuocr 6psrua y
noapyuj y KpyxHe pacKpcHrrle.

'

Texnru qeurparHoj curvrerpuju KpyxHe pacKpcHllue yruryuyjyhu u 3oHe h3nlraa/ytwa raxo 6a

ce

o6es6e.{LUILT paBHonpaBHr.r ycnoBrr 3a cBe roKoBe.

r flprauenurn nepu$ukaulloHla [porpaM IIpoxoAHocrI,I

y

cKnaAy ca Mepo,4aBHr.rM Bo3rrJroM, r.r3Bprrr]rrr{

rlpoBepy peuema ca craHoBr.rrrrra uclylrerba ycJroBa penarr{BHe xoMoreHocrr{ KapaKTep[crr.rqHux 6psuna
y xpyNnoj pacKpcHr.rqll ,I yHyrpaml5e rperneAHocrl,I (nponepy Hr.rBoa ycJryre r4 nporycHe uohu KpyxHe

pacxpcuuqe).

'Epoj

yJIHBHIIX rBaKa

geSuuucaru Ha ocHoBy npoBepe nporycue uohra, Aox he Berr{qr4Ha [petrHraKa

yflucaHe KpyxHr{rle 3aBvrcvrrpt

oM 750.102

ol

najnehe BpeAHocrr4 6psuue pacrpcHr.rqe.

crpaHa 3 on 5

JABHO

Ycnoer 3a r3paAy

nPEAv3Eht

NYTEBH CPEHJE
.

.

nnaHcKor AoKyMeHTa

,{etpuuncarr,r eJreMeHTe crrryaqrrouor rrnaHa Kpyxue pacKpcHllue, rge he 6uru o6yxsaheH flopeA
[peqHuKa yfl]rcaHe KpyxHr4rle, [r[pr.rHe KpyxHor KoJIoBo3a I,I eJIeMeHaTa ynI,IBa vlrur Lr3lrfiBa I,I [pOCTOp 3a
t! oprvrnparre ocrpBa 3a KaHiIJIIrcarLe roxoBa.
O6es6eAETlr, npaBrrJrHo ocBerJberbe yKprrrraja,upxannor nyra Kao Aeo HaceJbcKor pacBerHor cplcreMa,
o,qronapajyhe reouerpujcxe eJreMeHare yKprnrarba 3a npona3 cBrlx Bo3llna (uepo4aBHll rlonyrperlHl{K
rrpoxoAHocru Mr.rH. 12,0 m), HlrBeJraqlroHo peuerbe (nonpeuuu u y3AyxHr.I na4onu); yKpllrrarbe
rrplrJraroArrr[ ycnoBr.rMa o4ronapajyher o.uno.ulraBalba ca KoJIoBo3HrIx rloBpruuwa. /ynemu y merccm/

Iloue.nru npotlun ApxaBHor rryra v rrnaHprpaHe BIaAoBe cao6pahaja y oKBI,Ipy rlcror, npeABI,IAerI.'I ca
r"roryhnouhy upepacfloAene y oKBr4py [olperrHor upo(fnna (yxoruxo cy rteruaqKu u 1w\uxJILIcrpIqKLI
cao6pahaj eBeHTyanHa creqeHa o6aeesa flpeMa TIJIaHcKoM ocHoBy BI4IIrer peAa). /yuemu y meKcm naaua/
Ha rperrrpanoj .{eoHI{III4 ApxaBHor Iryra, Heolxo4no je
[perJreAHocrrr y cKnaAy ca rrporr]Icutta. /yuemu y meKcm nnaua/

Y crnaty ca qJraHoM 38. 3arona o ryreBrrMa
o6es6eAllrr.r 3axreBane

lunuje

Ilpequsnparu norpe6ue ,uoAarHe eJreMeHTe nyra y crnaAy ca qraHoM 84. 3axona o nyreBlrMa. /ynemu y
meKcm rtnaua/

O6es6edumu MaKcuwatHy eflut4uHaqujy rcoufunuKma ua dpcrcaeuoM nymy u 6es6eduocm caodpahaja y souu
6ydyhux pacKpcHut4a, cMatuefteM 6poja caodpahajruux npuKrbyqaxa o6ocrpaHo y oAHocy Ha ApxaBHI,I rlyr
y cKnary ca.fiaHoM 45. 3arona o ryreBI.IMa. /yuemu y meKcm nnaua/

PacxpcnuqurrJraHlrparrrycKJraAycaqJraHoM 4l.,42.,43.u44.3aronaonyreBLIMa./yuemuymerccmnnaual

fltauupano peurerbe uopa 6urra y cKJraIy ca 3axouovt o [yreBLIMa florrasJEe VII 3aurrura uyrena ra X
floce6Hu ycnoBlr u3lpaArbe vr peKoHcrpyKqLrje jannux rlyreBa, saNehoN[ 3aKoHcKoM perynarBoM,
craHAapAr,rMa r.r npo[r4clrMa 3a ry Bpcry o6jexara y EorJIeAy reouetpuje rpace, noflperlHor upo([ula,
cuTyallproHo-Hr{Benarl[oHor peurerba, Ar.rMeH3uoHilcasba KoJIoBo3a, nof erra cao6pahajuux roKoBa
xoplr3oHTaJrHe rr Beprr.rKrrJrHe cnrHaJrr,r3arlnjornr ua rpacu .(pxaBHor nyra. /yuemu y meKcm ntaua/
Petullrpr [Br4xBararbe r,r oABoABaBarbe [oBpIrrrrHcKI,Ix BoAa I4 ycrnaAlrrkr ca cl4creMoM oABoArLaBarba
rrpeAMerHe AeoHr,rue ApxaBHor nyra (onucarv ilrralurpaHo pemerbe y 3oHH pacrpuruqa).
feorr,rerpuja pacKpcHr,rqa n cao6pahajuux rpr,rKJbyqaKa, roJlynpeqHnuu 3axpplBJberba, ArMeH3IdoHLIcarbe
AoAarHprx cao6pahajnlrx rpaKa (sa yrryrerre/ucxryrerbe, TpaKe 3a JIeBo cxperarre), xopI43oHraJIHa LI
Beprr{KirnHa clrrHaJru:aquja Ha [peAMerHoM rryry, 6uhe [peIIH3Ho ge{uuucaHa npruI,IKoM I43.qaBarba
ycJroBa ra npojexronalre lr flprrKJb]qeme y rocryrlxy I{3AaBaIba noraqujcxux ycnoBa y cKnaAy ca naNehou
3aKoHcKoM peryaarllBolvr (o6jeanrreHa rpolleAypa). /yuemu y meKcm nnaua/
OrpaAe, 4pnehe
r{ He

F

il

3acarykr rropeA

jannux ryreBa noAplxy ce raKo Aa He oivrerajy rperneAHocr jannvlx nyreBa

yrpoxanajy 6es6eAHocr cao6pahaja,

rrrraH 37. 3axoua o ryreBI,IMa./yuemuy meKcm naaua/

cno6oAue upo(pzne fleruarrxrx u 6uquxrncrr{rrK}rx cra3a [peABI,IAeru ca o,4najarbeM
pa3AeJrHrM 3eJreHr4M uojacou y oAHocy Ha KoJIoBo3 .{pxaBnor rlyra (yxoluxo cy rnaHoM BLIrIer peAa
npegrufeue y KopI,IAopy ApxaBHor ryra - 3oHa pacrpurnqe).
Cao6pahajne

n

F Craqnonapnu cao6pahaj unanuparrr rr3BaH perynaquje rpeAMeruor ApxaBuor [yra. /yuemu y merccm/
F llpeucnuraru noloNaj nourojehvx u rnaHl{pauux ayto6ycKux craja-uumra u o6asurl{ capaAlby ca
HaAJrexHoM .{rapexqujou sa
nJraHI,IpaHr.IM pacKpcHlIIIaMa.

y

ca

ca

cao6pahajno-6es6eAuocHl,Ilvl KapaKTepucrLIKaMa u
rrpocropHr4u norpe6arvre, Ha rrpo[ucaHoj yla.rreuocrlr y oAHocy Ha pacKpcHlrue, cMaKHyra' BaH
SIWEM, rpeAMerHor ApxaBHor ryra y cKna,uy ca qJIaHoM 85. 3axona o nyreBnrraa. IlonoNaj LI
Ar.rMen3r.roHr.{carre AC upepr,rAerr.r y cKnaAy ca patlyucKotr 6pszuoM Ha AeoHu:llz, *r naNehuu nponl4cMa
(npraxasarn ua rpa(f uvKI,IM rlpunosuua ulana).
flpeucrurarkr 1ube $yurqronaJrHe Be3e nemaqKrx roKoBa ca ayro6ycrux craja;rnlrlra sa notpe6e HaceJba.
flpe4nu4erpt H o6es6eAprrlr 3arrrrr{Trrra nojac u nojac KoHTpoJrHcaHe rpaArre, Ha ocnoBy tulaHa 33.34. u

F Ayro6ycro craja.nuure

}

jannu [peBo3, y urrJby enuuuuaquje xon$nurta ayro6ycxllx crajamllllTa
/1t u e mu y m e Kc m nn au a I

rrJraHlrparrr

cKnaAy

36. 3axonao jannuunyreBllMa. /yuemu y meKcm nnaua/

oM 750.102
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Ycnoar 3a r3paAy

JABHO nPE,qySrhE

Ft nyrEBl4 CPEHJE

nnaHcKor AoKyMeHTa

)

O6jenru upegnnfeurr 3a rr3rpaArby (rpafenuucxa nuHraja) ne cnrejy 6wru ua yAiureHocua Iraarroj o4
10,00rvr y oAHocy na [rI IIE pena 318, pauynajyhn oA crloJrue uB]IIIe rpaHHIIe rlyrHor 3eMJ6HIIrra (uyrne
raprleJre) ApxaBuor tyra. /yuemu y meKcm naaua/
F Ycnoeta 3a rrapaJrelno nolerbe r,rHcraJraquja: fkanHpane IaHcmraquje rrnaH]Iparla Ha yAaibeHocrl,I
MlrHr,rMitrrHo 3,00m o4 xpajrre raqxe rrortpeqHor npo(fura - HoxI,Iqe HacI,Ila rpyna ilyra, vrvt crloJbrbe
prBlrqe nyrHor KaHaJra 3a oABo.urbaBarbe. Llzyzeru uoryhnocr [ocraBJbarba plHcrilnauuja y Kopl.Iropy
ApxaBHor rryra. /yuemu y meKcm nnaua/
r He,4o3BoJbaBa ce noleme [peAMerH]rx r.rHcraJraquja no 6anxunu, no KocLIHaMa ycexa EJILI Hac[na, Kpo3
japxone LI Kpo3 noxaquje roje uory pIHrIIIrIparr orBapalbe KnI'I3I'IIIrra.
. o6ase3uo peepBncarlr 3eMJbr,rurre 3a rrpomupelbe ,4pxaBHor nyra y cKnaAy ca naNehoM 3aKoHcKoM pI
rroA3aKoHcKoM perynarl,IBoM.

F Ycrosu

3a

yKpmrarre [peAMerHLIx LlHcruaqnja ca [peAMerHI,IM ryreM:

r Aa ce yKprrrrrrrbe ca flyreM rrpeABr{A}r lrcKJr1.,rplBo MexaHLIrrKI,Inr nog6yrulBarbeM LIcnoA Tpyna trYT&,
yrlpaBHo Ha [peAMerHrI rlyr y flporuIcanoj salrruruoj ueru.
! 3arrrrr4THa rIeB Mopa 6urn nocraBrLeHa na qeroj AyxI4HI,I usrraely rpajrrux raqaKa norpeqHor upo$una

r

.
.

nyra, ynehana3a no 3,00m ca cBaKe crpaHe.
MHHr,rMaJrna gy6uua npeAMerHrax r4HcraJrarluja u saur:u,ITHllx ueBLI oA najnzxe ropme Kore KoJIoBo3a Ao
roprbe Kore 3arlrrlrrHe rreB[ u3HocLI 1,35-1,50m.
Mr,rHr{MaJrHa ry6usa [peAMerHr,rx lrHcrurJrarluja u :arrru,ITH]Ix IIeB]I ucnoA flyrHor KaHaJIa 3a oABoAIbaBaIbe
(nocrojeher lrJrfi rrnaHr.rpaHor) o,4 xore AHa KaHaJIa Ao ropme Kore 3aIIrrpITHe ueBu I,I3Hoc]I 1,20-1,35m.
yxpruraje flnaHr,rpaHrrx ]rHcrurJrarlnjaylassurr{ oA yKpIIITaja nocrojehux ranctaraquja Ha MI,IH. 10,00m.

F 3a cne npegnu[eue [rHTepBeuquje r

rrHcraJraquje xoje ce BoAe Kpo3 3eMJbIrIrrHI{ nojac (napue.ny
uyra) AprruBrrorflyra rrorpe6no je ga ceo6parrrreyrlpaBJba.ty ApxaBHorrlyra 3anpu6anmarre ycJroBa
H carJracuocrrr 3a rr3pa4y npojercrne AorcyMeuTaquje Ir3rpaAILy rl [ocraBJbarbe Ircrlrx y cKJrary ca
naxeFonr gaKoHqxoM pery.rraru.Borvl. /yuemuy meKcm nnaual

}

Cao6pahajurarr,r peuerbeM o6es6eAr,rru
Sarumamy j aeuoz uwmepeca.

rpuoprrrer rpalr3rlT Ha

rIpeAMerHoM ApxaBHoM

rlyry Kao

F Llnsecmrop je o6asesaH Aa ce y cBeMy npunarofana cBuM 3axreBrIMa JfI ,,flytena Cp6nje" xoju ce oAHoce
Ha oApxaBarre, peroucrpyxrlujy v r.r3rpaArly npeAMerHor [yra, 6es npaBa HaKHaAe rpolrrroBa
npunarofarama. ,
,{oryueur ycxJraAr.rr}r ca [pe.{MerHlrM ycJroBrrMa, HaBeAeHI,IM 3aKoH}IMa 3arouotvt o 6es6eAHocr[
cao6pahaja Ha nyreBlrnaa (,,C1. HracHrrr
3aKoH, 9116yC u24ll8),
rrpeAMerHy rvrarepuj y.

u

PC",6p. 41109,53110, 101/11, 32113-owryraYC,

[paBrrJrH]rqr.rMa r4 ocri]Jrr.rM raNehrarra craHAapApIMa

55114,96115-a;p.

r rponvcvlv,a rojv peryruruy

O6asea je gocrarnrr.r rpaxeHy AonyMeHraqujy u rpeAJror cao6pahajuor pemema rlpeMa rIpelMerHIrM
ycJroBrrMa, nDe uenazarba doxvJweHma ua iaoHu veud, KaKo 6ucpro dutlra y *roryhnocrlr Aa carJreAaMo rr
npeur,lrr,lpatlro rona.rHo cao6pahaiHo pemerbe H flrnpruuruo uposepv ncnyrbeHocru npe.(]vlerHux Ycflona.
Y cynpomuou npedaemHu yctoru Hucy Ha cHa3u u He Mozy ce npluwetuuaamu.
Ca norumoqatbeM,
3a AoAarua o6anerurerra, MoJII,IMo Bac Aa ce o6parnre ua 6

[lhenanoerah, 4nur.npocropH]I rIJIaHep, e-mail: vesna.

0 40 668, oco6a 3a KoHraKr Becua
Je.rs

I,I

AUPEKTOP

fI,IJy, TIPOJEKTOB If,E
PA3BOJ

flocmaeumu:
- Haclony,
- JfI ,,Ilyrern Cp6raje"
Cexropy :a crparerrrj y, npoj exronarre u parnoj,
- O,uererry sa npojextry u rnaHcKy goxyueuraqr{y,
- JfI ,,flyrenu Cp6uje", Apxuera

oM 750.102

nonrah, gun.n.rpa[.rrHx.
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JASHO nPEAySEFE

nyTEBl4 CPE14JE

Mrurruerue Ha nflaHc
AOKyMeHT

,35 9-

6poj:

=i

16,t38 f zo

'

05-1.|-2S20

Eeorpag, By.nerap KpaJba Anexcau.qpa 282
www.Dutevi-srbiie.rs

yPEAH[3MA
ugre1ir5,,: rt ': ::', ;lirsI{&ffi'-UPEAy3EhE 3A IIOCJIOBE
"yTIlAI{li34.,i' i-;uer*r,;au i.u{rirpcx.;ga r'yPBAHII3AM"

iaruo

CPEMCKA MIITPOBUUA
Epaj
22 000 Cpemcxa Murponuua
Kparsa flerpa flpror 6p. 5

xow 06. 0q. ufu.**
Cpearc.na hlnTpauu4a

IIou.tmo6auu,

Ha ocnoey Baurer 3axreBa 6p.89/11-3 o,q 26.10.2020. roAr.rHe, Harx 3aBoAnra 6p. 953-16138120-2 ox
29.10.2020.roAHHe, rpaxunla cre M]rrrrJberre Ha Ilnau AeraJbue peryraquje 3a Kopr.rAop rrJraHupaHe
cao6pahajnrrrle C-22 y K.O. IIIunaaHoBrIr{ r raprleJre 6poj r.n. 2175,2304 t 2305 K.O. Illray2s6Bqr,
orIItrTIrHa Ilehunqra, ra vrajy rr3pa[y cy lr34arrr ycJroBlr JII ,rllyrenu Cp6ujett y cxlagy ca.rraHold 48.
3arona o rnaHr.rparby r.r r.r3rpaAmu (,,Cn. rrracHr{K PC",6p.7212009,81120009 - rcnp., 6412010 - oAnyKa
yC, 2412011, I2ll20l2, 4212013-otnyra YC, 5012013-ol.nyxa YC, 9812013--oanyra
YC 1321201,4,
qraHoM
14512014 u 83/2018) r{
46., 47. u 48. Ilpanunnraxa o caApxvrnvr, HaqvrHy 14 nocryrry r43paAe
yp6anucrr,rqKor
rpocropHor
u
rnaHrpalba (,,Cr. macuzK PC", 6p. 32119).lllzpala nnaua je
AoKyMeHara
noBepeHa JII sa ,,YPEAHITI3AM", Cpeucxa Mumpoeuqa.
Ilnau ce paAlr Ha ocHoBy Oanyre cryn[rrraHe orrrrrr{He llehranqu o rr3paA}r [peAMerHor rrJraHcKor
AoKyMeHra 6p. 0 I I -45 I I 20 1 9 -I o t, 27 .12.201 9.roAnue.

AocrasJbega AoKyMeuraquja:
- Haqpr lhana AerirJbHe perynaqHje y Aprrr.rrirnHorvr o6m.rxy,
- Oanyxa o r,r3paAlr rrJraHa,
- flponpaurrr Aorrc.
Ilperua Yp.a6, o Kareropuraqraju ApxaBurrx rryreBa (rrCr..rnacuurc PC", 6p. 105/13ru:rvrenal19/13,
rr3MeHa 93/15) la upareheu PeSepenrHoM crrcrervry, Mapr 2020.'roguHe, y oKBrrpy o6yxnara rrJraHa
HaJra3e ce creAehn ApxaBHrr rryreBrr:
o flpxanru rryr 116 peaa 318, Ilpxono-IllsplasoBllrr- Be3a ca ApxaBHrrM nyreM A3, o:uarca Aeourrrle
31801 oA notrerHor trBopa 12009 flpxono na km 0+000 go xpajrrer trBopa 307 nerra lflurraanosqu Ha
km 10+014. (An II peaa P-103.4 rpeMa nperxoAHoM Pe$epennrou crrcreMy rryrue rvrpexe PC)

.{pxannu uyr ce Haila3u y oKBr,rpy rpaHrIIIe o6y<nara nJIaHa oA oKBrrpHe crarlproHaxe Ha km 3+978
(eana,4na rpaHurla uraua) ao km 4+133 (ucro.ma rpaHr{rla unaua), ca rIeHTpoM rrnaHlrpaue KpyxHe
pacKcur.{rle na km 4+080.

ocHoB je llnau reHepaJrHe perynaquje 3a HaceJbe
Cpeua", 6p.3 1/15 u l/1 8).

fhancxu

3a uspady

npednemruoz nflaHa usdamu cy yarona
15.09.2020. zodurue, xoju cy y nomnyHocmu Ha cHasa.

lflruanonqu

JII ,,Ilymeeu

(,,CnyN6eHr.r Jrlrcr orrrrrruHa

Cp6uje" 6p. 953-16138/20-1 od

[pnnurcour Qunaluraquje npegMerHor Haqpra rrJraHa o6anera je ncnynuru c;regehe npranreg6e:
1. Ycxla,4uua KaracrapcKe napqeJre roje ynase y o6yxear nJraHa y cBr{M rrouraBJbr,rMa ca eBnrenqujolr
flapueJra rrpeMa llorran.rry 2. Ouzc rpannqe urancrcor uonpyqia ca nonucopr raracrpacr<ux
raprleJra. Ta6era 1. Enulenqzja uapuena,6. crpana, rpoBepr4Tra rr Kop[roBarr,r;
- Hasecrx KaracrpacKe napqene na xojulra ce HirJra3pr rrJraHrapaHa KpyxHa pacxpcHraua;
- O6pa.:roxurra usySehe ocraJrr{x KaracrpacKllx rapqena roje yJra3e y rpaHzrly o6yxaara rIJIaHa, 3a
roje nnje HaBeAeHa pasprya rrperMerHr.rM rrJraHoM, (ua np. xr,.232813 u 2824), ocr4M rrapqena
HaBeAeHrrx y HacnoBy rrpeAMerHor rJraHcxor AoKyMeHra (2175,2304 u2305).

2.

rlor;ran.rne 1.5. Tpace. rcopnnopra lr rcauauureru ianne undDacrpyrcrvpe. 1.5.1. Cao6pahaina
un0pacrpvrrypa. crpane 25-27. o6pasroxurlr crpareruKo orrpe.qeJbeme roje ce oAHocu Ha KoplrAop
ApxaBHor rryra - cao6pahajuo roBe3rrBarbe o6oAnnx KopI,IcHI{Ka r,r3rpa.UboM cepBr.rcHllx cao6pahajnuqa
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crpaHa 7 oa2

a'-/

Fi

JABHO nPEAy3EEr

nyTEBl4 CPE]4JE

Muuruerue Ha nnaHcKl,l
AOKyMeHT

unrl [poruuperbe ApxaBHor rryra Ha tlerllpu rpaKe ca
IIJIaHCKI4M OCHOBOM

pa3AenHr.rM ocrpBoM

y

cKaJrAy

ca

naNehrana

BLI[Ier Pela.

3. Ilouanre

1.5. Tpace. xopuAopra u xanauureru ianne ran6pacrpvrcrvpe. 1.5.1. Cao6pahaina
undDacrpyrcrypa. crpane 25-27. upeu[suparfl ocHosHe ener\deHre uoupequor upoorra xpyNHe
pacxpuruue u pexoscrpyucanor.qena rpace.I[fI IIE peaa 318 (cnomru rperrHr,rx, cao6pahajne rpare
r,rBr{rrHe rpaxe, 6auxune) r ocrane eJreMeHTe ronpeqHor upo$una (npuna:na r4 oAna3Ha cao6pahajna
rpaKa KpyxHoM roKy, pasAenHo ocrpBo sa pas4najarre cao6pahajHr.rx r.rJrr{ Ko;roBo3Hr.rx rpaKa, Bo3Hr.r
Aeo cpeAr,rumer ocrpBa, rroBprtrIrHa 3a rrpona3 Bo3I{Jra sehux oA MepoAaBnvrx kr cr.), rojn nropajy 6zua
yc4raheHra rpeMa paHry apNanHor qyra ca flpasurgpr4oNr o ysrosurua roje ca acnerra 6es6eauocru
cao6pah4ja Nropajy la ncnyrrarajy u-wru o6jqxfll u .upyrr.r enervrenrra jasHor nyra (..Cr. rracHuK PC".
Qp. 5Q/2011). ca o6pa:noNerrerra.

4. Ilor.iranre

1.5. Tpace. nopulopn u xanaqureru ianne undpacrpyrcrype, 1.5.1. Cao6pahaina
undpacrpynrypa. crpaHe 25-27. onplcarpl guuensuje MenI,IopaIIlIoHor KaHaJIa (otnopenor H

3aIIeBJbeHor), ay6uny yKprxrarba ca ApxaBHI{M
yxprurajy ca IpxaBHr.rM ryreM.

ryreM (soua KpyxHe pacKpcur4rle) n vrepe 3arrrrprre

Ha

5. Ha rpadr.rrcoM npuflory 6poi 5 - -Cao6pahaiguue

ca pery.lrauuouo-Huneflaulrouulr nraHoru u
ypeherre npocropa ca iasgopr HaprenoM. o6anesaje nprrKa3arr{ creAehe:
-KapaxrepucrlrqHr{ rorpetrura upo(fun KpyxHe pacKpcHr{rle, ca Korrlpaur,rM eJreMeHTprMa KpyxHe
pacKpcHr.rqe, y cKnaAy ca rperxoAHl{M cTaBoM,
-flperraa nonoxajy xpajme raqKe ronpequor npo(funa KpyxHe pacKpcHurle Lr peKoHcrpyrrcaHor
ApxaBHor ryra rpeABprAerr nono(popvrvpary napqeny, oAHocHo norpe6ny excnpoupujarlujy, ca
o6pa:noNerreu,

-

Kapaxrepprcrr.rrrnrz flonperrHu upo$un MeJr]roparlfioHor KaHaJra r.r 3aIIeBJbeHor MenoparlproHor KaHuuIa,
ca rplrKasorur 4y6raue yxpruraja y oAHocy Ha Aorby Kory KonoBo3He KoHcTpyrqnje ApxaBHor rryra,

- Cao6pahajHrr rrprrKJbfraK 3a K.Ir. 2305 K.O. Tllrauauonuu,
- OAno.umasarbe ApxaBnor rryra y oKBLIpy rpaHllqe fIJIaHa,

6.

Ha rpaduqrconr upnJrory 6poi 6 - IIJTaH ilrpexa u o6iercara un0pacrpyrcrype, o6as$a ie cflenehe.
- Hucuo cailracHr,r ca rpeAJroxeHuM nonoNajerra (fexalue KaHanu3arlrEje, o6anesa je xopuroBarl{
nonoxaj ucre, .xoja He Moxe 6uru [JraHI{paHa y KonoBo3y ApxaBHor nyra }r [peAB[AerlI
untfpacrpyrtypriu Kopr{Aop (pexa-nue KaurrJrpr3arlnje y cxna1y ca ycnoBuua JII ,,flyrenn Cp6uje",
[naHr4paHor racoBoAa vr. il:la,e:apaHor BoAoBoAa ycK]raAlrrrr ca ycnoBllnra JII ,,flyrenn
Cp6uje", ca AecHe crpaue ApxaBHor flyra o,( KpyxHe pacKpcHr{rle flpeMa ucro.ruoj rpaHllqu [JIaHa,

- flonoxaj

- Ilpurasarlr

y JrereHAvt

vr Ha crrryarlraoHoM

perrelby aruoctpepcKy KaHanr.r3arlujy.

O6asera je upe yuyhr.rnarra [peAMernor Haqpra rrJrana na januu yBrrA usnpruuma xopexquje y
crJratry ca rope HaBeAeHrrM,
i.@
HaKHaAHo [ocraBrrrr{ Ha yBrrA, je4au rpr.rMepaK KoplrroBaHor AorcyMenra JII ,rflyrenu Cp6uje" y
Ar.rrr.rraJrHo nr

o

6.rruxy.

Ca nowmoganbeM,

3a AoAanra o6arerurerra, MoJrr,rMo Bac ,qa ce o6parure na 6poj terelpoua: 30 40 668, oco6a 3a KoHraKr
Beura lllhenauosnh, .4uul.npocropHlr rJlarrep, e-mail: vesna.scepanovic@putevi-srbije.rs

'

IIIHI,I IIIPEKTOP
TETI,IJY, TIPOJEKTOBAEE
PA3BOJ

,{ocmaoumu:
- Hacnony,
- Cexropy sa crparerujy, npojerrorarre u pa:eoj,
O4erserry sa upojexruy rr ruIaHcKy 4oxy'aeuraqujy,
- JII ,,flyrenu Cp6uje", Apxunu
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TeneKoM Cp6njo
t-lpegyrehe Bo reneKoMyHHKor-lr1e o.fl
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EEflOBOEHI4 EPOJ : A335-81 267 tl -2020
flATYM: 06.03.2020.
EPOJ h3.IIKPM: 39

Gmfl(EA 3A nflAHl4pAlbE 14 n3rpAgrby MPEXE HOB]4 CAg
OEETbEbE 3A nIAHl4PAtbE 14 l43fPA.qHry MPEXE CPEMCKA MI4TPOB]4UA
YII. KPAJbA NETPA NPBOT 6P.2
22000 c PE MCKA M 14TPOBH qA
JABHO nPEEy3EhE 3A nOCflOBE ypEAHl43MA
,,YPEAH ]43AM' CPEMCKA M l4TPOBl4qA
Ynuqa Kparua flerpa flpaor 6p. 5
22000 G peucra llll rrpoeuqa

flPEAMET: TEXHl4t lKt4 YCJIOB]4
BE3A: BAIU 3AXTEB EPOJ 89

Ilocrynajyhu'no BarueM 3axreBy 6poj 89 opt 28.02.2020. rognxe, a y cxnagy ca 3aroHoM o
"Cnyx6exu rflacHuK PC" 6poj 4412010 u Saroxorvr o nnaHupaHry
rcrpaArbt4 "Cnyx6exn rnacHuK PC" 6poj 13212014, 14512014, 8312018,3112019 u 3712019, OAeruese

eneKTpoHcKl4M KoMyHnraqnjarua

14

sa nnaHr4pabe u u3rparqtuy Mpexe Cpenacra Murpoanqa, flpegyseha 3a reneKoruynrraquje "TEIIEKOM
CPEI4JA"
6EOFPM, HaKoH r43BpuleHor nperneAa AocraBrbeHe npojerrrxo-rexHrqKe
gocraBrba
BaM ta3 Ha4nexHocn4 TEIIEKOM-a
AoKyMeHTaqraje

A.[.

TexHrqxe ycroBe-camacHocr
,
3a r3pagy flnaxa AerarbHe perynaqrje 3a Kopxgop nnaHrpaxe cao6pahaixrqe C-22,RO

llJruaxoeqr

l-ope naaegenr [lnan o6yxaara 3ana4Hn Aeo Hacerba lllyruaxoBuu, oAHocHo Aeo paflHe 3oHe ca
nopogttt{Ht4M craHoBaseu(6nox E-1-13, 6-1-14 u 6-1-15), na nyry npeMa flehnnqurr,ra. Y o6yxaara
llnaua ce Hana3e cne4ehe Kar. napqene y qenocrn:2304,2305 u 2175 RO lllnnnanoequ, Kao yl AenoBu
cnegehux Kar. napqena: 3365/1 , 336512, 349511, 3524, 3537 n 3541 KO llJuruanoaqr. floapu.una
o6yxaara flnaxa h3Hoct4 oro 3,66 xa.
Y o6yxaary flnaxa ,,TeneKoMa Cp6rja" raua r,rsrpafleHy efleKrpoHcKy KoMyHuKaq[oHy Mpexy
oHa y noTnyHocTl4 3aAoBorbaBa caAauHre norpe6e 3a HoBrrrM TefleKoMyHnKallyloHl4M ycnyraMa
6asupauru Ha ArrtaTanHhM chcreMuMa npeHoca u np)Drarby HoBr4x ycnyra(HSlA, lP Centrex ra cn.).
Ha npnnoxeHoM cr4TyaLl4oHoM np[Ka3y, y oKBr4phMa o6yxaara npegMerHor [1naxa,
opnjenraqnono je yLlpraHa UpBeHoM 6ojou rpaca nocrojehux o6jerara eneKrpoHcKe KoMyHylKalluoHe
upexe(6arapHn u onrhqKh xa6noau).

I

I-lpegysehe 3a reneKoMynuraqrje ,,TefleroM Cp6nja" a.n, 1 1000 Seorpag, Taroacra 2
MarrqHr 6poj: 17162543; nl46 100002887

Ha npeguerHoM no4pyujy xe nocroje PP ropugopu $uxcxe reneSonraje rojra cy y Ha.qnexHocn4
,,TeneKoM Cp6uja".

Ha npeguerHoM nogpyujy 3a caAa HeMa aKTtaBHr4x 14 nnaH[paHux 6agxux craHuqa Teneroua
Cp6uja - ct4creM sa rro6unHy rene$oxujy. Ilogarre 3a AlDKr4 nepho.q HhcMo y rvroryhnocru Aa
iqocraBuMo. florpe6xo je ga ce nnaHoM npegBm,qr uoryhnocr nocraBrbalba 6asHux craHnqa Ha
o6jerruua. Karo 6asxe craHuqe nao6unHe rene$onraje vecro Hr4cy y3 paHrupaHe cao6pahajxnqe,
norpe6no je yeerra y o6snp norpe6y 3a [3rpag]boM onruqKux np[BoAH14x ra6noaa .qo rbnxoBr4x
noxaquja.

Ilorpe6no je ga ce npr4 uspa4t l-lnana, nopeA 6ygyhe cao6pahajxuqe npe4Bugt4 Kopl,rAop
eneKrpoHcKy

r

3a

KoMyH t4KarlnoHy Mpexry.

Y saeucHocrr oA nflaHoBa ,,TeneKona Cp6uja" 3acHoBaHux Ha norpe6aua 6ygyhux Kopr4cHnKa
TeneKoMyH[KalluoHl4x ycnyra rpagnhe ce enexrpoHcKa KoMyHrKaquoHa nrtpexa(EKM) y npocropy xoju

llnax o6yxeara.
flpegcraenuqu O4eruetba 3a nnaH[pa]be 14 uorpaA]by Mpexe ,,Cpeucra Murpoeuqa" Be3aHo ga
oaaj npeguer cy Maproarah Anflenra, uHxelbep 3a nnaHupalbe u n3rpaAby Mpexe, rene$ox 0221610639 r l-lanexeeuh,[parax, TexHuqap 3a nnaHupa]be r r3rpaAH,y, rene$ox 02212435-122.
C nouJToBaueM,

cnyx6a 3a nnaHxpl*"
S Ia
1
[lpunor: Curyaquoxu np[Ka3
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Ilpeguer:

3axree 3a r43AaBaBe flperxoAHrax ycnoBa 3a H3paAy fllasa AeraJbHe
perynaqr,rje 3a KopHAop nnaHr4paHe cao6pahajuuue C-22KO

WuMaaos\n

Y

sesu Bamer 3axreBa xojuu rpaxt{Te ycnoBe BoAoBoAa r.r KaHalrr,r3aquje sa norpe6e rcpaAe
AeriubHe peryraquje 3a KopHAop rrnaHupaHe cao6pahajnuue C-2i KO lllunaaHoBrru Ha
ocHoBy 3axoHa o nnaHr.,parby il n3rpa4ruu (,,Cr. rnacHHK PC" 6p. 7212009,81/2009-racnp..
6412010-o4nyxa yC,24l2Al4, l2l/2012-o.(nyKa yC, 5012013-o4nyr<a yC,9812013-o4nyxa YC,
132/2014, 14512014, 83/18, 31119, 37/19-sp.zaKoH Ir 9/2020) u nparehuu flpanururyilr4wa,
o6aeelurasauo Bac:

flrasa

3a norpe6e H3paAe nJraHa
Haceme ce cna64eaa BoAoM I,I3 Bolo3axBara

fory6r,rHauroj ylnrlx y oKBHpy 3oHa

30 HaMa

u nocrpojersa 3a npepaAy nr.rjahe

Bo.(e

y

HaceJba.

Ilpulraxorra- I{3paAe fllana noBecrr4 parryHa
caHr,trapud 3aurruTe.

o noloxajy, Syuxqnju BoAo3axBara Kao

r,r

o

CHa6AeeaILe BoAoM pemurl,I flpexo nocrojehe u rnaHupaHe BoAoBoAHe Mpexe y oKBHpy
BoAoBoAHor cl4creMa. Idsrpagt*a ceKyHlapHe BoAoBoAHe Mpexe npoSuna @ (ll0 z 80) mm
\IlaHilparr4 y cBLIM HoBI4M ynLIIIaMa 14 y rpacaMa ynprlla rAe rpeHyruo urzje rr3BeAeHa. fllauuparu

peKoHcrpyKqr.rjy nocrojehe ao4oroAHe Mpexe xoja ue 3aAoBoJbaBa y norneAy Kaflaur.rrera r.r
roja ce HaniBLI Ha ocraJroM rpafeenHcroM 3eMJbr,rrxry
I43MecrHTI4 y perynaqrajy ynuqe. Ihauou orrroryhnru la r,r3Merrrrama uocrojehzx geouuqa
BoAoBoAa y upo(fuly ynuue, a rpeMa nnaHupaHoM pacropeAy r{Hcrirnauuja ae$unucaHoM y
KBaJIlITera qeBoBoAa. BoAosoAHa Mpexa

ronper{Hl4M npo(puruua ynuqe.

llocrojeha

H nnaHr4paHa Mpexa rpe6a Aa 3aAoBoJbu uorpe6e sa

BoAoM byayhrzx KopHcHH Ka.

O4eolerre or[aAHI4x rz aruoc$epcxnx BoAa pernrr,r rpeKo nocrojehe u rJraHr.rpaHe
KaHanl{3aulroHe Mpexe HaceJba. Y Hacersy Llluvrauoeqra je usrpaleua $exalua KaHaJrr43aurzoHa
Mpexa. (Dexa,rna xauarusaquja je npuxnyr{eHa Ha nocrpojerLe 3a rrpepaAy ornaAHux BoAa y
lfluuauoequua rojz ce HaJIasH BaH 3oHe HaceJba ca jyNHe crpaHe. fllasou rprrKinarr4 Mpexy y

T

r{3rpaArrr H npeABr,rAerr,r A:uEe rrr[perLe Mpexe y HoBo [naHHpaHHu cao6pafiajnuqarua pI cBe
BOAHTT4 Ka [peqnoTaqy omaAHlrx BoAa.

Mpexy orBopeHl,Ix KaHaJIa
rpr,rra3aHr,rx y nnaHy fenepalHe pery.nauraje HaceJEa IlImaaHosLI. Y cnuu noroSopurEpannu
cao6palajnurlaMa rpeABr,rAeru o6ocrpauo H3rpaAILy KaHana ea o4rolerse a'ruocQepcKe BoAe.

3a nor:pe6e

oABoArLaBarLa arMocrpepcxe BoAe KopI4crHTIn

Y flehr,rnqnrr,ra
fiaua 05.03 .2020. roA]IHe
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.{aryna: 16.03.2020. roAuHe
CPEMCKA MI4TPOBI{IIA

3aso.q sa 3arrrrr.ITy crIoMeH[Ka KyJIType Cpevrcxa Mu'rporuqa, Ha
ocHoBy trrraHa 107. craB 1. 3aroua o KyJIrypHLrM Ao6ppIMa ("Cnyx6eun
rJraoHr,rK PCr' 6poj 71194, 2412001 vt 99l20ll), no 3axreBy 6poj 83 oA

25.02.2020. roAI{He JaeHor rpeApeha sa rocrloBe yp6aHI43Ma
"yPBAHI43AM" ns CpeucKe MI,ITpoBVue, Kpara lletpa llpror 6poj 5, y I4Me
Zusecrraropa Cnernane Rypuh prs IIIuNaaHoBaua, yrm\a fony6uHaura 6poj
124, 3a vrr,pagy fkana AeralbHe perynaqzje 3a KopuAop rIJIaHI4paHe
cao6pahajHr.rue C-22 y K.O. lIIuuaHoBuI{,

yrnplyje cleAehe:

YCJIOBE IIYBAIbA, OAPXABAIbA [I KOPI4IIIhEILA U MEPE
3AIIITI'TTE 3A II3PAAY TIJIAHA AETAJbHE PETYJIAIII,IJE 3A
KOPI4AOP TIJIAHI4PAHE CAOEPAhAJHI{qE C-22 v K.O.

IITIIMAHOBUI,I
fhauona AerzuEHe perynaqraje o6yxnaheno je uogpyvje y 3araAHoM
Aerry Hacerbeuor Mecra TIIuMaHosIrr (6rox E-1-13, B-l-14, E-1-15) ua rrpy
rrpeMa flehunqnnra. Ifuanupaua cao6pahajnuqa ce eesyje sa uocrojehy ynnqy
- - Ilpxona.rxy. Opzjenraqraona noupurn[a'66ffiara flnana IasHocI,I 3,66 xa.Y
o6yxnara nJraHa HaJra3e ce creAehe KaracrapcKe rlapueJle y IIeJIocrr : 2304,
2305 w2l75KO lllznaanorqpr, Kao r{ AeJroBr,r craAehrax KaracrapcKlrx rapueJra:
33651 ll, 336512, 349511, 3524, 3337, 3541 KO f[uuaHorqu.
Ourosa u3pap'e rJIaHa AefturHe perynalluje je llnau reHepaJlue
perynaqzje Hacerba LlLanaaHosqz rojzu ce ge$znurue cao6pahajuzqa C-22.
flpe4rraerHr,rMIJraHoM AeriurHe peryJrarluje pazpatlyjy ce KaracrapcKe napIIeJIe
6p. 2304, 2305 Lr 2175 KO IIIzMaHoeIIr 14 yrrplyje ce peryraqraja
cao6pahajHurle C-22. florpruune roje cy rpe.{Mer paspare IIfP-ou cy
4e$ruzcaue Kao paAHa 3oHa ca [opoAuqHI4M craHoBarreM, cao6pahajHe
noBprlr,rHe lI MeJrraoparlr4oHt4 I(aHaJruL
Omurpr ur4JB u3paAe rrJraHa je 4eSuuncame rroBprrrr4Ha janue HaMeHe,
oAHocHo yrnplnnarre peryJlallwje utaruupaHe cao6pahajunqe C-22, flpaBnra
ypelema u r,r3lpaArbe vcre, Kao v geSunncarf,e HaMeHavfipaBnJra Lr3lpaArbe 3a
KaracrapcKe rraprleJra 2304, 2305 u 2175 K.O. Illuuauonqx. flpeua HaBoAy
o6pafnnaua, ocrrure naprleJre y o6yxnary nJIaHa HI{cy rpeAMer pa3paAe Hery
cy y3ere o6sup jep ce oA rLux o4raja Ae sa Qoprunparre KoprlAopa

y

cao6pahajHr,rqe C-22.

y

[peAMerHoM roApyqjy Hlacy KoHcraroBaHLI

apxeoJrolrrKl4
yrt4rly ua rojy ce

JroKaJrurerra,a aJwt cy Ha o6oAuou no4pyujy, ys flpxonaqKy
cao6pahaj Huua C-22 saloresyj e, flpv cyraH apxeoJloruKll JroKallrtet,,MauKon
6pecroo, Ao6p xoje yxnea [perxoAHy 3alITI,ITy.

T

3a nogpyuje o6yxnaheno fhanou Bzure cre4ehu ycJIoBI4 I,I

Mepe

3AIIITI4TE:

-O6asesHo npu6aorarre ycJIoBa I4 Mepa 3aruTrdTe no cBaKoM 3axTeBy
Irlneecrlarop a 3a r43lpa.E6y ;
-O6asesau je nonpenaeH apxeoJIouIKI{ HaA3op Ha [peocraJloM AeJry
rrJraHcror noApysja;
-Aro ce y roKy usoolerra rpalenzucKl4x I,I Apyrilx paAoBa uautle ta
apxeoJromna HaJra3vnurTa I,IIII4 apxeoJlo[Ke [peAMere usnolau paAoBa je .4yxau
Aa oAMax, 6ez oAJlararba [peKI,IHe pa.uoBe Ia o roMe o6anectn 3asoA ga
3arnrr4Ty cnoMeHI,IKa KyJIType y Cpenacroj MnryoBvlr\t4, Kao Ia Aa rlpeAy3Me
Mepe Aa ce HaJIit3 He yH[IIITI4 He OUITeTId U IA Ce CaIIyBa Ha MeCTy I,I y
nonoxajy y KoMe je orrpnne*, a cBe y cKIIaIy ca qJIaHoM 109. ctas l. 3arcona
o KyJrrypuuu 4o6purvra;
-I4urecrn:rop je y o6areau 4a o6ycmnu paAoBe yKoJIrKo tautle rua
apxeoJrorlKa HaJra3r,rtrrTa r4[tu apxeoJrollKe [peAMeTe oA I,I3y3eTHor 3Harraja,
paptu prcrpaxu Barra noraqzj e ;
-I4unecrntop je AyxaH Aa o6eg6egIa cpeAcrBa 3a npaherre,
racTpamuBarLe, saurrllTy vI qyBarre npoualenrax ocTaTaKa roju yNunajy
rrpeTxoAHy 3alrrrrlTy;
-O6asesga tpwjar, rloqeTKa 3eMJbaHI,Ix paAoBa, 3aaogy 3a 3aIIITt4Ty
crroMeHuKa Kyilrype y Cpeucroj Murpourqu.

Haqpt fllasa AeriurHe perynaquje upe ycnaja6a AocTaBuur 3ano.qy
3arrrTrrTy c[oMeHI,IKa KyJIType Cpenacra Mutponzqa Ha M[IIIf,lbeIle.

,{ocranntu:
[oAHOCr4OIIy;

AoKyMeHra\uju;

apxLlBLr. '

sa

Jauuo

nle1y:eh :a rlli":iole

nYPErlti

3ABOA 34. 3AIIITI,ITy
CIOMEHI4KA KYJITYPE
Epoj: 128-07120-6
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[aryru: 03.08.2020. roAuue
CPEMCKA MI4TPOBIIIIA

CP

iI''3' l' ri jglh'lt$

3aaoA 3a 3arrrrr,rry cuoMeHVKa KyJIType Cperracr<a Murponraqa, Ha
ocHoBy qJraHa 107. craB l. 3arona o KyJlTypnuu 4o6puvra ("Crryx6enu
uracHr.rK PC" 6poj 71194, 2412001 w 99l20ll), no 3axreBy 6poj 89/6-1 oa

22.07.2020. roAlrHe JasHor upe4yseha

3a rocrroBe

yp1aruwsva
"yPEAHI,I3AM" us Cperracxe MzrpoBuue, Kpa"ma Ilerpa flpnor 6poj 5, y I,IMe
Irlnsecrrropa Cueuaue bypuh zg L[uuaHoBarla, yJrrrqa fory6unavra 6poj

124, 3a r,r3paAy Ilnana AeriurHe perynaqnje 3a KopLIAop rIJIaHI4paHe
cao6pahajHrrue C-22 y K.O. L[uManosqn-uoreharre o6yxeara lkana,
yrspfyje cre4ehe:
YCJTOBE TIYBAILA, OAPXABAIbA I,I KOPI4IIIhEIbA I4 MEPE
3AIITIITE 3A r,I3PAAy TIJTAHA AETAJbHE PErvJrArIr4JE 34.
KOPT4AOP TTJIAHLTPATIE CAOEPAhAJHI4TIE C-22 v K.O.

IIInMAHOBTIU-IOBEhAIbE OEyXBATA TIJIAHA

Illauou

AeraJBHe perynaquje 3a yclroBe 3a 3arrrrrrry He[oKperH[x
KyJrrypHr.rx ao1apa y o6yxaary [JIaHa nosehame o6yxsara rrr,aua, rBBpIrIeH
je yrn4 y HoBo no.qpy.rje roje je o6yxraheHo llnanou Lr KoHcraroBarro Aa ce y
4eny o6yxoara roju 3ay3uMa KaracrapcKe rlapllerre 232813 w 232814 loauta3ur
cKJIaAy cp rlaaHoxt 27.
apxeoJlouKt4 JloKiuluret ,,Ma.mor 6pecroo rojra
3arona
KyJrrypHr,rM Ao6pnua (,,Crryx6enn TJIacHLIK PC" 6p. 71194)
[peAcraBJba 4o6po roje yNxvBa rrperxoAny 3aurrllTy. 'Ilnanou AeriurHe
perynaqnje, ropeA pauwje o6yxeahenor no4pyuja
3arraAHoM Aerly
HaceJbeHor Mecra
IllnManosqu (6aor< E-1-13, B-l-14, E-1-15) Ha rryry rlpeMa
,
flehunqluraa, rpr4Krbyuyje ce r,I Aeo 6rora E-3-1. fhauupaua cao6pahajuzqa ce
nesyje sa nomojehy yrr4rly - flpxoraury. OpnjeHraulloHa rroBprrrLrHa o6yxaam
fllaua ce uonehaBa r{ oA 3,66 xa noeehasa ce Ha 5,1492 xa. Y o6yxratay
rJraHa HaJriBe ce cneAehe KaracrapcKe rapueJle y IleJrocrwl.2304,2305 w2175
KO IIIuuaHoBrIr,r, Kao u AeJroBr,r craAehzx KaracrapcKr,rx rtapqerm, 3365111,

-

o

y

y

336512, 3495/1, 3524, 3337, 354I KO L[zuanonqn. HosoNa o6yxrary
upI,IKrB)nreHe cy KaracrapcKe rlapuerle: 232813, 232814, 3366 2316ll n 2315
KO lIIuuaHoBrIu.
Ouroea r.r3paAe rrrralaa AeriurHe perynarlzje je flran reHepiurHe
peryirarlrje HaceJEa f[nManosqz rojuna ce 4e$znuute caofpahajnuqa C-22.
flpe4uetrruna rrJraHoM Aerzurue perylaqnje paspa$yjy ce HaBeAeHe
KaracrapcKe rraprleJre w yrnplyje ce perynaqzja cao6pahajHrlle C-22.
flonpuruue xoje cy rpeAMer pa3paAe IIfP-ou cy AeQwnucaue Kao pa4na 3oHa,
rropoAIruHo craHoBarre, jaaue cao6pahajne roBpIrII,IHe u MeJrvopauuoul,I
KAHAJIII.

Onmru uuJE r,r3pa.qe [JraHa je 4e$Ianracane lroBplrruHa janne HaMeHe,
oAHocHo ympfurarre peryIlalluje rurunupaxe cao6pahajunqe C-22, npaBvlila
ypeferra

pr

LclpaArre r4cre, Kao r{ geSnnncame HaMeHa vrrpaBurila r3lpaArse 3a

ocrtrlre KaracrapcKe napueJle.
nogpyvjy xoje je saxraheHo rrpouuperseM lllaua, y3 JreBy cTpauy
flpxoraurye yJIrUe ua r<ojy ce cao6pahajtruga C-22 salonesyje, upucytan je
apxeoJIOmKIa JIoKiuII,ITer ,,MauKoe 6pect", 4o6po roje yxuBa [peTxoAIIy
3arrrrr4ryM Ha KaracrapcKraM rapllerlaM a 232Sl 3 u 2328 1 4 KO IIInuanoBrII4.

y

3a noApyuje o6yxnaheno fllaHou

BiDKe

cle4ehu

ycJIoBI{

u

Mepe

3AIIITI4TC:

-o6asesHo npu6arrarbe ycJroBa v Mepa 3aIrrrIITe rro cBaKoM 3axreBy
I4nsecfl4Topa 3a r3rpaArry;
-o6asesHa cy 3arrrrr4THa apxeoJroulKa I4crpax[IBarsa Ha KaracrapcKl{M
raprlerraMa 232813 *r 232814 K.O. IIIwrr,raHoBIIr (HonorpopMrpaHa paAHa 3oHa
,A.3) na rojoj ce :aura3kr apxeoJlomKl{ JIoKaIIrrel,,MaeKon 6pect";
-o6asesaH noBpeMeH apxeoJloruKl{ HaA3op Ha [peocT4JIoM AeJIy
o6yxrara [JraHa oA crpaHe crpyrrHe cnyx6e oeor 3aso.qa IpI,IJIIIKoM I{3Boberba
3eMJbaHUx paAoBa

y o6yxrary

fiilaHiai,

-aKo ce y roKy rrcBobe6a rpabeBr,rHcKr,rx u Apyrr4x pa.qoBa ]gta1rbe Ha
apxeoJror[Ka HaJra3r4ruTauJt4 apxeoJlollre [peAMete usro$au paAoBa je nyNan
Aa oAMax, 6es oAJIaraILa [peKI4He paAoBe v o ToMe o6anectu 3asoA sa
3aruTr4Ty ctloMeHuKa K,yJIType y Cperracroj MUrponuqu, KAq I'I Aa -IIpeAy3Me
Mepe [a ce l,iraila3 He yHI4InTpI He oIIITeTI,I fi \A Ce CaqyBa Ha MecTy I',I y
roJroxajy y KoMe je orxpznen, a cBe y cKJIary ca,qJIaHoM 109. cras 1. 3arona
o KyJrrypHr4M AO6pI4Ma;

-Llmeecrlrrop je y o6anesu Aa o6ycraBLl paAoBe. yKoJII{Ko naule na
apxeoJroruRa lnuta3krtrrra vrtty: apxeoJlomKe [peAMere oA ,l3y3erHor zila'i€;ja,
palu prcrp axl4Barra noraquj e ;
-Llunbcrutop je Ayxag \a o6es6eAI'I cpeAcrBa 3a npaherre,
ucTparLr,rBarre, 3alrrrnry vt uyBalbe uponalenrx ocTaTaKa roju yxurajy
[perxoAHy 3aIIrrLITy;
-o6aeesua rrpujar;a [oqeTKa 3eMJbaHVx paAOBa, 3anO4y 3a 3aIIITI{:ry
croMeHilKa KyJIType y Cperr,rcxoj Marporuqu.

Haqpr llnaua AeriurHe perynaqzje rpe ycBajarba AocraBrrl'I 3aro.4y
3a[rrLrry c[oMeHLIKa KyJIType Cpeucra Murpowrqa Ha MIaIrIJbeILe.

,{nperropa

,{ocranztu:
rroAHocr4orly;

AoKyMeHra\uju;
apxrrBu.
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JKn nvTEBl4 OnUTnHE nEn]4HU]r
onuTt4HA nEhilHUl4
Cno6opana Sajrha 5,22470 flehnnqr
Tene$oH: 022/4OO-735
saobrapaj

@

peci nci.o rq

110508598
Mar. 6poj: 2L357278
11146:

tlJra$pa AellarHocrt4 : 8130
Pauyx : 325-9500600051910-05

6poj:776/2020
,0,aHa : 2O.L1.2O2O.

roArHe

JaaHo npeAy3ehe 3a

noc/loBe yp6a H raarvra,,yPEAH 143AM "
Cpenncxa Mr,rrpoeraqa, Kparua l-lerpa [lpaor 5

V cxna.qy ca q.naHoM 6. Craryra laaHor KoMyHanHor npe4yaeha ,,[lyteer onuJThHe
llehrHqn" l-lehraHqra (,,Cnyx6eHv't nvlcr onuJrhHa Cpenna" 6poi3/201'8) r uaaxa 5. O4,nyxe o
ocHhBaFby JaeHor KoMyHanHor npe4yaeha ,,f1yreeN onUThHe [lehrHqn" [lehuHqr
(,,Cnyx6eu n nncr ongrLlHa Cpenna" 6poi2/20t8), nocrynajyhra no 3axTeBy Jll ,,Vp6axraam"
ra! Cpervrcxe MhrpoBhqe, 3a h3AaBaFbe ycnoBa 3a nnaH Aera/bHe perynaqilje 3a Kopl4Aop
nnaHhpaHe cao6pahajxn\e C-22 il Kar. napqena 6poi2t75,2304 u 2305 K.O. llJumauoaqr,
jaaxo KOMyHanHo npe4yaehe,, [lyreBn on UTnHe lleh n H qn" flehn n qr rsgaje

TEXHl4t{KE YC/IOBE

l.UNpnna ynilqHor Kopl4Aopa cao6pahajHnqeC-22A3+ocv120m, a

urpuHa nnaHupaHe

je 6m r

nnaHhpaHa je sa ,qeocMepHh cao6pahaj. KonoaosHe xoHcrpyxqnje
(reuxo
norpe6Ho je,qnrueusr oHl6arn Ha ocHoBy o4roeapajyher cao6pahajHor onrepeherua
cao6pahajHo onrepeheFbe, ocoBt4HcKo onrepeherue oA MhHl4rvrynn 11.5 ToHa no ocoarrr),

cao6pahajHraqe

K.nhMaTcKnx h reoTexH ilLl Khx ycnoBa.

l-lnaxnpaxa je rsrpa4rua rporoapa ca o6e crpaHe cao6pahajHhqe MrHnMa/lHe
rur4phHe !.20n, Y nonpeuHorvr npoQrany ca o6e crpaHe xpajrurx cao6pahajxux noBptllhHa
nnaHt4paHe cy n 6atxuHe oA no l-.00ru, ca nonpeqHnnn Harr6oM oA 4.0O% Ka oKonHoM
TepeHy. flnaunpaHe cao6pahajHhqe l43BoAVrvl Y Hachny y oAHocy Ha nocrojehra repeH
O.3O%.
Ml4Hr4MyM g.Snn,raxo Aa ce ocrBapil MhHnMarHh noAylxHt4 naru6 HhBerere oA
Cao6pahajHe noBptul4He nnopajy Awarvl Qaexoa6ranHy KonoBo3Hy KoHcrpyKqhjy og ac$aar

6eroHa.

,

lnanrpage ilHcraraLlhje naaHnparn Ha yAa/beHocrl,l Ml4HhManro 1m o4 xpajrue
TaqKe nonpeqHor npoQrana nyTa. KoA yKpUTaFba ca cao6pahanhL{oM l4HcTanaqhje

r.

JKN NYTEBI,I ONUTNHE nEEllHl4l,l
on[uTt4HA nEhhHul4
Cno6oAaxa Eajuha 5, 224LO l]ehnxun

TeneQox: 022/400-735
sao.bracaj@pecinci.org

111,15:

110508598

Mar.6poj: 21357278
lUuQpa AerarHocrt4 : 8130
Pauyx : 325-9500600051910-05

3auJTl,trHy qeB ca yrnoM yxpuJTaFba oA 9Oo Ha MHHHManHoj aeprrxaaHoj
yAarbeHocru t m oA KonoBo3a. TeMe/bHe jaMe 3a 6yuJelbe Mopajy 6muyryaneHe MhHl4MyM

nocraBrrh y

3m og Kpajlbe raqxe nonpeqHor npoQhna nyra'

AT4PEKTOP

il;.7l rE nyin{+yr s
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trugo rrFen".:ehe ga 'nn'llc.'le rtp6aw'nrr
/i
"YfE.r.i r i r.r + irt" 1':ra'-''''i M;;tporqa

PETIYEJII{KA CPBI4JA
ATI BOJBOAI,IHA

OTIIIITIIHA IIEhIIHUII
CKYTIIIIT}IHA OIIIIITIIHE
Bpoj: 350-3312021-l

flaryu: 23.02.202L roArrna
flehnnuu, C.rro6olana Eajuha 5, ren: 0221400-748
Ll3rpaArru ("Cryx6euu rnacunx PC" 6p.
72109,81/09 -Ircilp., 641l0-ottryKayC, 24lll,l2lll2,42ll3 - oAnyKayC,50/13 - oAnyKayC,
98113 - o,qnyra yC,l32ll4,l45ll,83/18, 3lll9,17ll9-tp.3aKoH u912020), tIrIaHa 40 cran l.
TaqKa 5. Craryra onrrrrr.rHe flehnsrlrE ("Crryx6eul{ JILIcT oTIITITLIHa Cperraa" 6poj: 6119),
Crynurruua omrrrr.rHe flehxurlyr, Ha ceAHlrqu o4pNanoj mrra23.02.202l. roAI,IHe, IoHena je
Ha ocuony qJraHa 35.cran 7. 3arona o rnaHr,rpalby

I{

o A JI v Kv
o

AOHOrrrF.E,y ILIIAHA AETAJbHE PEIyJIAIII,IJE 3A KOPI,IAOP IIIAHTIPAHE

.A'EPA;IH5IIH,'##S;';ffi

Yfrf#IH5"IH"PIIErIE

{;ran l.
Oso1t O.4rryxorrr AoHocr,r ce flnas AeraJbHe perynaquje 3a KopI4Aop nnaHllpaHe cao6pahajnuqe

C-22 y K.O. IllruauoBrrrr r raprrerre 6poj 2175,2304 u 2305 KO.III,IMaHoBIII'I, y AEUbeM
reKcry: flnau AerurJbHe perynaqilje rojn je r:palen oA crpaHe JasHor npegyseha 3a rIocJIoBe
yp6annsrraa "Yp6anusav" Cpenrcra Murponuqa, Kpa-ma fletpa I 6p.5.

I{nas2.
perylaqnje je o6yxnahen rpocrop gesuulEcau Ognyrorvr o Il3paAr fllaua
AeriubHe peryraqraje 6poj:011- 45112019-I oa 27.12.2019. roALIHe (,,C1. macr orllrrrHa

Illauou

AeriubHe

Cpenra" 6p.3912019).

rfuan 3.
Ena6opar lllaua AerubHe perylaquje cacraBHI,I
reKcryilnHor n rpa(prauxor AeJIa.

je aeo oBe oAnyKe u cactojil ce v3

Texcrya;rHlr Aeo fllana AeraJbHe peryraqnje he ce o6janvru y Cnyx6euoM nl4cry orIIrrI{Ha
Cpeua, sajegno ca oBoM O4nyrou.

tlnan 4.
Ena6opar

fllara AeraJbue peryrauuje nspa$en je y ner rpl{MepaKa y

aHanorHoM }I rer
r[oprtaaty),

a tlerllpr y pdf

rrprMepaKa y ArrrlrraJrrrou o6nury (1 npzuepax y dwg Qopr"rary,
oBepegr{M rreqaroM Cryrmrnue ourrrruHe flehunqn u rrorrrl,Icorr,r flpegcegnnra CryuIIrrI'IHe

orrrurlrue flehunqu.

'llnan

5.

Ora o4nyra cryrra Ha cHary ocMor aana dl, aana o6jan

lbnBar+;a

y

,,Clyx6eHoM nncry

orllrrrlrHa Cpeua".

CKYTIIIIT}IHA

TIEhI,IHUII

Kosaqesrh Cy6ornvru
CKYNT]TI,IHE OTIIIITI4HE

nEII4HIII4
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