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Скупштине Града Сремска Митровица (бр. 350-25/2016-I о 22.01.2016.) за обављање
послова на изради
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАМБЕНОГ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА И ПИНКИЈЕВА
У МАНЂЕЛОСУ
Град Сремска Митровица

УВОД
У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018 и и 31/2019 и 37/2019.) члан 48, и Одлуке скупштине Града Сремска
Митровица о изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА И ПИНКИЈЕВА У МАНЂЕЛОСУ бр. 350-321/2019-I од
25.10.2019. године ( у даљем тексту: Плана ), обрађивач плана Јавно предузеће за послове
урбанизма "УРБАНИЗАМ" Сремска Митровица приступило је изради Плана, у свему у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. Гласник РС“, бр.
31/2010, 69/2010, 16/2011 и 64/2015) и Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију
и изградњу („Сл. Гласник РС" бр. 22/2015). Саставни део Одлуке је Решење о Стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину, број 501-114/2019-VI од дана 04.11.2019. године да се за План
не израђује стратешка процена.
Носилац израде Плана је Град Сремска Митровица, а Инвеститор је БРАНКО ОСТИЋ из
Манђелоса, Фрушкогорска број 39.
Материјал за рани јавни увид Плана се ради на основу програмског задатка Инвеститора.
Основни циљ израде Плана је стварање планског основа за реализацију планских поставки
планова вишег реда ( Просторни план ).
Посебан циљ израде је :

стварање могућности за изградњу стамбених, стамбено пословних објеката и објеката у
функцији пољопривреде као пратећих делатности уз становање без значајних утицаја на животну
средину (складишта воћа, сушаре, хладњаче и слични објекти), и


стварање могућности укидање постојеће улице – сокака ван функције.

На основу смерница из планске документације вишег реда, прибављених подлога, прикупљених
података са терена, програмских циљева урађена је анализа и оцена стања и процена развојних
могућности, узимајући у обзир природне и створене услове на предметном простору и сагледаних
потенцијала и ограничења дати су циљеви развоја простора.
Планом ће бити дата решења уређења обухвата Плана која омогућавају оптималну просторну и
функционалну организацију простора.
У циљу ефикаснијег развоја пољопривредног сектора и благостању становника из руралних
подручја Стратегијом развоја пољопривреде и руралног подручја предложен је концепт развоја
којим се одређују, између осталог, следеће смернице :
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развијати пољопривреду и прехрамбену индустрију, засноване на концепту одрживог
развоја, који афирмише очување животне средине и одрживо управљање природним ресурсима;

убрзати развоја пољопривредно-прехрамбеног сектора, који има значајне потенцијале за
повећање обима производње и дугорочно одржив раст конкурентности у окружењу ширем од
локално-регионалног;

обезбедити дугорочну перспективу за пољопривреднике, правна лица и предузетнике, као
и становнике из руралних подручја и осигурати подршку одрживом развоју села, и

одржати подршку животног стандарда за људе који зависе од пољопривреде, а нису у
стању да својим развојем прате економске реформе.

Простор обухвата Плана је 3,4ha.
ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Општи циљ доношења Плана је стварање планског основа за реализацију планских поставки ПП
(08/2015.), односно стварање могућности за изградњу стамбених, стамбено пословних објеката и
објеката у функцији пољопривреде као пратећих делатности уз становање без значајних утицаја
на животну средину (складишта воћа, сушаре, хладњаче, објекти за прераду пољопривредних
производа, објекти за смештај механизације и други слични објекти).
Поред објеката у овој урбанистичкој зони би се изградила и неопходна инфраструктура за
потребе појединачних радних комплекса.
Планом ће на предметном простору бити дата правила уређења и грађења у односу на реализоване
и планиране садржаје, на предметном простору.
Посебан циљ израде Плана је стварање правног и планског основа за укидање постојеће улице
(сокака) на катастарској парцели број 1303 к.о. Манђелос, која се протеже од улице Фрушкогорске
до улице Пинкијеве и дели приватне парцеле једног власника на две зоне. Простор који је у јавној
намени планским одредбама би се одредио као простор у осталој намени.
Простор обухвата Плана дефинисао би се за формирање више појединачних урбанистичких зона
како би се планирана намена зоне ускладила са постојећим садржајима у окружењу.
Посебни циљ израде Плана је дефинисање услова за нове капацитете за мрежу интерних
саобраћајница и манипулативних површина, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру
неопходну за функционисање зоне као јединствене стамбенопословне целине јадног или више
корисника.
Планом ће се одредити и мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних
целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама.
Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а односе се на
појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске дозволе
на укупном земљишту обухваћеном планом, осим за грађевинско земљиште обухваћено планом
за које је одређена обавеза даље планске разраде.
Правила грађења могу да садрже и друге услове архитектонског обликовања, материјализације,
завршне обраде, колорита и друго.
Планом се у складу са посебним наменам земљишта одређује и другачију парцелацију, те ће План
дати и предлог плана парцелације за разграничење земљишта у јавној намени од осталог.
Приликом израде Плана у простору обухвата тражиће се у оквиру макролокацијских услова
најекономичније решење и за власника највећег дела простора.
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Циљ израде овог Плана је и стварање просторних могућности да се постојећа инфраструктура
доведе у оптимално техничко и функционално стање како би могла да поднесе услове
интензивније експлоатације, као и да створе услови за изградњу нове инфраструктуре.
1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ израде Плана је :

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014,
83/2018 и 31/2019),

Одлука скупштине Града Сремска Митровица о изради планског документа бр. 35039/2019-I од 14.02.2019. године,

Решење о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, број 501-114/2019-VI
од дана 04.11.2019. године

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. Гласник
РС“, бр. 31/2019),

Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС"
бр. 22/2015), и
Плански основ за израду Плана је :
 ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДО 2028.ГОДИНЕ
(''Службени лист Града Сремска Митровица'', бр.8/2015.)
Просторним планом Територије Града Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска Митровица'',
бр.8/2015.) планирано је да се планови са детаљном урбанистичком разрадом израђују за делове
сеоских насеља када се прибавља земљиште у јавној намени, односно
формирање
инфраструктурних коридора ( улица ), у овом случају где се проширује саобраћајна мрежа насеља.
Просторним планом дате су стратешке смернце развоја територије Града Сремска Митровица па
самим тим и развоја сеоских насеља.
У том смислу унапређење насеља у смислу коришћење земљишта за формирање површина за
становање са урбаном саобраћајном матрицом и савременим садржајима сеоског стамбеног блока
са пратећим садржајима је у складу са Планом. Развојем оваквог концепта, у складу са заштитом
животне средине подстиче се инвентивност у процесу планског развоја подручја.
Правилима уређења и правилима грађења на грађевинском земљишту у границама грађевинског
подручја дати су урбанистички параметри који ће бити обавезни за израду овог Плана.
Ова правила се примењују за насеља у којима се директно примењује Просторни план територије
Града и за која су урађене шематски прикази уређења насеља, а усмеравајући су за насеља за
која се условљава разрада плановима генералне регулације.
Урбанистички планови ће се радити за сва насељена места, осим за насеља за која су урађени
шематски прикази уређења насеља, али је могуће радити и урбанистички план по посебним
потребама за групу насеља.
Носилац израде Плана је Град Сремска Митровица, а Инвеститор је БРАНКО ОСТИЋ из
Манђелоса, Фрушкогорска број 39.
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2.

ГРАНИЦA ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Граница обухвата планског подручја која је у Материјалу за рани јавни увид Плана одређена као
прелиминарна и заузимала је површину од 2,59 ha.
Нацртом Плана граница je промењена, односно површина обухвата Плана се повећала за 0,80 ha
или за 23% нових површина.
Граница обухвата Плана заузима простор 3,39 ha.
У обухвату Плана су парцеле бр.856 – део улице Пинкијева и 1411 део улице Фрушкогорска, 1303
улица ( сокак ) које су у јавној намени и власништву Града Сремска Митровица. Парцеле број
1290, 1291, 1292 1293, 1294, 1295, 1696, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1304, 1305, 1306,
1307, 1314, 1315 и 1308, парцеле у приватном власништву у к.о. Манђелос. У власништву
Инвеститора су парцеле 1314, 1315, 1306, 1305, 1304, 1301, 1300, и 1302. У процедури прибвљања
су и парцеле број од 1298 до 1294.
Простор обухвата Плана се налази у грађевинском подручју насеља Манђелос, између улица
Фрушкогорска и Пинкијева.
Простор обухвата Плана окружује грађевинско земљиште, односно постојеће становање у
насељу.
Граница обухвата Плана полази из тачке 1 која се налази на западној страни улице Пикијеве и
полази на исток, сече парцелу 856 улица Пинкијева под правим углом циљајући северозападну
тачку парцеле 1308 и наставља у истом смеру пратећи северну страну те парцеле број 1308,
наставља западном страном парцела број 1306 и 1314, затим иде северном страном тих парцела
број 1314 и 1315, сече улицу Фрушкогорску под правим углом и долази до тачке 2.
Из тачке 2 граница мења смер и иде на југ источном страном улице фрушкогорска до тачке 3 која
се налази у југозападној тачки парцеле број 1229.
Из тачке 3 граница полазина запад, сече улицу Фручкогорска и јужним странама парцела број
1291и 1290 долази до улице Пинкијева, сече улицу под правим углом и долази у тачку 4. Из тачке
4 граница мења смер и полази ка северу, иде западном старном улице до тачке 1 затварајући
границу обухвата Плана. Простор који заузима обухват Плана износи 3,40ha.
3.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду Плана је :
 ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДО 2028.ГОДИНЕ
(''Службени лист Града Сремска Митровица'', бр.8/2015.)
Просторним планом Територије Града Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска Митровица'',
бр.8/2015.) планирано је да се планови са детаљном урбанистичком разрадом израђују за делове
сеоских насеља када се прибавља земљиште у јавној намени, односно
формирање
инфраструктурних коридора ( улица ), у овом случају где се проширује саобраћајна мрежа насеља.
Просторним планом дате су стратешке смернице развоја територије Града Сремска Митровица
па самим тим и развоја сеоских насеља.
У том смислу унапређење насеља у смислу коришћење земљишта за формирање површина за
становање са урбаном саобраћајном матрицом и савременим садржајима сеоског стамбеног блока
са пратећим садржајима је у складу са Планом. Развојем оваквог концепта, у складу са заштитом
животне средине подстиче се инвентивност у процесу планског развоја подручја.
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Правилима уређења и правилима грађења на грађевинском земљишту у границама грађевинског
подручја дати су урбанистички параметри који ће бити обавезни за израду овог Плана.
Ова правила се примењују за насеља у којима се директно примењује Просторни план територије
Града и за која су урађене шематски прикази уређења насеља, а усмеравајући су за насеља за која
се условљава разрада плановима генералне регулације.
Урбанистички планови ће се радити за сва насељена места, осим за насеља за која су урађени
шематски прикази уређења насеља, али је могуће радити и урбанистички план по посебним
потребама за групу насеља.
ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА,
ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

4.

НАЧИНА

КОРИШЋЕЊА

ПРОСТОРА

И

Простор обухвата Плана се налази у насељу Манђелос, сеоско насеље фрушкогорског побрђа.
Насеље се налази на лесној заравни и по типу је чисто паланинско насеље прилагођено терену,
издуженог облика у правцу север – југ са три паралелне улице. Коте терена насеља се крећу од
122мНВ до 150мНВ. Од административног центра - града је удаљено 13км. У атару насеља се
налази викенд зона Манђелошка планина која по површини заузима већи простор од самог
насеља. Грађевинско подручје насеља заузима 127ha, а катастарска општина 2707ha. У насељу
живи, према попису из 2011. године 1319 становника.
Простор обухвата Плана се налази у западном делу насеља између две улице : Фрушкогорске и
Пинкијеве. Простор обухвата има готово правилан правоугаони облик. Терен овог простора је
благо нагнут од севера ( 129мНВ ) ка југу (120мНВ). Терен је благо експониран од улице
Фрушкогорске ( 130мНВ ) до средине обухвата ( 127мНВ), а онда са већом експонираношћу се
спушта ка улици Пиникијевој ( 120мНВ ).
Процес урбанизације простора у обухвату плана је већ започет. У Улици Фрушкогорској
изграђени су стамбени објекти сеоског карактера. Објекти су у већини у добром стању.
У дубини већина парцела су економска дворишта са изграђеним помоћним објектима у функцији
становања,а надаље окућнице.
Планом ће се одредити регулационе и грађевинске линије, определити земљиште у јавној и
осталој намени, определити поделу простора на посебне целине и зоне и ускладити их са
започетим трендом развоја корисника простора као јединствене зоне становања са пословањем.
Простор обухвата Плана има више посебних целина :
 Целина северно од ''сокака'', парцела број 1303, са породичним стамбеним објектима и
помоћним објетима у функцији пољопривреде ( сушаре за дуван и слично ). Парцеле су у
приватном власништву.


Целина јужно од ''сокака'', парцела број 1303, са породичним стамбеним објектима и
помоћним објетима у функцији пољопривреде и великим делом окућница ( зелене
површине ). Парцеле су у приватном власништву.



Целина ''сокака'', парцела број 1303 која се на терену не уочава као простор за
комуникацију, у нарави се некористи, односно не врши се одвијање било каквог
саобраћаја. Сокак у западној половини има веома изражену денивалацију , односно велики
нагиб ка улици Пинкијевој. Парцела је у власништву града.
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Целина делова улица, простора у јавној намени које су опремљене инфраструктуром за
потребе постојећих стамбених објеката у насељу.

Ограничење развоја активности - пословања у функцији пољопривреде ( заинтересованог
Инвеститора израде Плана ) уз постојеће становање је постојање физичке и имовинско правне
баријере између парцела које поседује, односно парцела број 1303 к.о. Манђелос - у катастру се
води као улица ( сокак ) и ограничава формирање комплекса за развој делатности у просторном
смислу. Изградња потребних објеката у процесу започете делатности је ограничена.
4.1.

ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

4.1.1. ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Рељеф насеља изражен у смислу подужних и попречних нагиба, што му даје типичан брдски
карактер.
Простор у обухвату Плана генерално гледано нагнут је од севера ка југу и од истока ка западу.
У северном делу обухвата терен је на коти 127,60 мНВ а у најјужнијем делу обухвата 120,67 мНВ.
Нагиб у смеру север – југ :
 Коте терена у улици Фрушкогорска су од 132,60 мНВ свер, до 128.30 мНВ југ.
 Коте терена у улици Пинкијева су од 120,58 мНВ свер, до 119,820 мНВ југ.
Нагиб у смеру исток - запад ( централни део ) :
 Коте терена у улици Фрушкогорска ка улица Пинкијева су од 131,18 мНВ исток, до 120.36
мНВ запад.
Просечна надморска висина је 126 мНВ .
4.1.2. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Подручје града Сремска Митровица има умерено континенталну климу са извесним
специфичностима.
Средња годишња температура ваздуха за равничарски и планински део износи 11,0º C.
Најхладнији месец је јануар (0,9º C, односно -1,0º C ). Најтоплији је месец јул (21,1º C, односно
21,4º C). Апсолутни екстреми температура који се јављају од маја до септембра налазе се између
34,8º C и 40,8º C (33,5º C и 39,3º C). Апсолутни минимум од -25,6º C забележен је 17.фебруар
1956.године.
Мразни дани (минимална температура испод 0ºЦ) просечно су годишње заступљени са 84,0 дана
(децембар-фебруар 61,3 дана), а у вегетационом периоду просечно свега 1,3 дана. Појава првог
мраза је крајем октобра, а последњи мразни дани су почетком априла. Учесталoст ледених дана
износи 20,5 дана (од новембра до марта). Учесталост топлих дана износи просечно годишње 95,6
дана (од марта до новембра), од чега у вегетационом периоду 92,3 дана. Средњи временски период
у коме је потребно грејање стамбених и других просторија износи 187 дана (од почетка октобра
до половине априла).
Влажност ваздуха има средњу годишњу вредност за подручје општине 8,3мм Hg. У
вегетационом периоду износи 11,2 mm Hg. Испаравање у вегетационом периоду је доста
интезивно (80% од годишње вредности). Средња вредност релативне влажности ваздуха износи
78% (76%), у току вегетационог периода износи 74% (70%).
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Средња годишња облачност у просеку није велика и износи 57% (54%) покривености неба.
Просечан број облачних дана годишње износи 106,7, а ведрих 60,6 дана. У вегетационом периоду
средњи број ведрих дана износи 39,5, а средњи број облачних дана 32,9.
Средња годишња сума осунчавања износи просечна 2034,8 часова (2097,1). Најсунчанији месец
је јул са 288,5(297,0) часова. Најкраће просечно осунчавање показује децембар са 52,2 дана.
Осунчавање у вегетационом периоду чини 70% укупног годишњег осунчавања што практично
чини око 8 часова осунчавања током сваког дана у том раздобљу.
Средња годишња висина падавина (киша) износи 630 mm (648 mm), са најкишовитијим
месецима јуном и најсувљим октобром. Висина падавина у вегетационом периоду износи
просечно 341,1 mm (53,9%), што је повољна карактеристика плувиометријског режима.
Екстремне годишње и месечне висине падавина крећу се од 395 mm до 1086 mm, а месечне висине
између потпуног одсуства и 309 mm.
Падавине у облику снега износе 26,8 (25,9) дана годишње, а ограничене на период од 2. децембра
до 18. марта, са учесталошћу просечно годишње 40,4 дана. Максимална висина снежног
покривача износи 78cm.
Учестаност магле износи просечно годишње 35,4 дана, са периодом јављања који обухвата све
месеце, уз највећу честину у децембру, просечно 8,1 дан.
Непогоде (грмљавине) јављају се просечно годишње у 38,7 дана, са максимумом у јуну 9,8 дана.
Град се јавља просечно годишње у свега 2,1 дан и то најчешће у мају и јуну.
Највећу учестаност има источни ветар (Е) са 243‰, затим западни (W) са 191‰ и северозападни
(НW) са 170‰. Тишине износе 138‰. Најмању учесталост има јужни (С) ветар са свега 21‰.
Највећу средњу годишњу брзину ветра има источни (Е) ветар са 3,42 m/sec. затим северозападни
(НW) са 3,36 m/sec. и северни (Н) са 2,85 m/sec. Најмању средњу годишњу брзину ветра има јужни
(С) 1,61 m/sec. и југозападни (СW) 1,8 m/sec. Средња годишња учесталост дана са јаким ветром
од најмање 12,3 m/sec. односно 44,3 km/h износи 40,1 дан.
4.1.3. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хидрографију ширег подручја чини Манђелошки поток. Хидролошке карактеристике терена
типичне су за просторе побрђа. Ниске подземне воде са појавом бујица у периоду снажних и
обилних падавина најчешће у летњем периоду.
4.1.4.
СЕИЗМИКА
Према карти макросеизмичке рејонизације издате од стране Сеизмолошког завода Србије у
Београду 1987. године за повратни период од 100 и 200 година, подручје обухваћено планом се
налази у зони од 7° МСS.
Територија Града се налази се у рејонима 60 и 70MCS сеизмичког интензитета. Рејон 70 MCS
територијално се подудара са простирањем, лесног платоа и фрушкогорског (планинског) дела
Града, а сва остала територија је 60MCS сеизмичког интензитета.
Реаговање
људи и
животиња
Највећи број људи је уплашен
и бежи од кућа.
Вибрације осећају и лица у
моторним возилима која су
покрету.
Степен
70

На
покретне
предмете

ЕФЕКТИ
На објекте
зграде

Настају
знатне
штете
у
становима.

Појављују
пукотине
зидовима
грађеним
камена

На земљиште
се
у
од

У посебним случајевима клизе стрми бокови
на путевима. На води се образују таласи.
Вода се замућује и муљ избије на површину
воде. У ретким случајевима откидају се
делови пешчаних или шљунковитих насипа.
Мења се ниво воде у бунарима издашност
извора, спојеви цевовода су оштећени.

Приказ учинака земљотреса интензитета 7 степена
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4.2.

СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

4.2.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРОСТОРА
Простор обухвата плана се налази у југозападном делу насеља Манђелос. Простором обухвата
Плана обухваћене су грађевинске парцеле карактеристичне за сеоска подручја. На парцелама су
организована сеоска домаћинства са карактеристичним распоредом и организацијом простора. На
парцели уз улицу је саграђен стамбени објекат, на следећој парцели организовано је економско
двориште са свим објектима и трећа парцела је најчешће окућница.
У простору обухвата Плана, у улици Фрушкогорска постоје изграђени стамбени објекти ( девет
објеката доброг квалитета ) на регулационој линији спратности П+0 и П+1, као и економски
објекти за смештај механизације. На парцели 1304 постоје објекти за сушење дувана, објекат за
прераду поврћа ( парадајза ) занатског типа и други објекти у функцији пољопривредне
произвидње.
У улици Пинкијевој, само на парцелама број 1308 и 1307, постоје стамбени објекти
(северозападни део обухвата Плана). На свим осталим парцелама земљиште се користи као
окућница или као ораница. На парцели број 1303 ( пут – сокак ) која је у јавно намени налази се
изграђен мањи стамбени објекат.
НАМЕНА

ПОСТОЈЕЋЕ

ПОСТОЈЕЋЕ

Површина

Површина

ha

%

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

1,64

48,38

СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ

0

0

ПОСЛОВАЊЕ

0

0

ПОВРШИНЕ УЛИЧНИХ КОРИДОРА

0,84

24,78

НЕУРЕЂЕНО / НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ

0,91

26,84

3.39

100

У функцији пољопривреде

Пољопривредни земљиште у границама обухвата плана
УКУПНО
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Основна карактеристика терена је изражен нагиб терена у западном делу парцеле број 1303, где
се са северне и јужне стране налазе потпорни камени набачаји. У централној зони између парцела
1306 , 1308 и 1307 се налази ''отворени канал'' ( канал нема своју парцелу ) који више подсећа на
вештачки формиран простор настао насипањем у источној зони обухвата ( на посојећим
парцелама ). Насипање се вршило ради нивелације дворишта за потребе изградње економских
објеката.
Од укупно 3,39 ha, колика је површина обухвата, 0,84 ha ( 24,78% ) чини јавно грађевинско
земљиште, а 2,55 ha (75,8 %) остало, грађевинско земљиште.
4.2.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Увидом на терену утврђено је да се на простору обухвата Плана налази простор где је започета
трансформација постојеће, чисто стамбене намене – становање сеоског каратера, у становање са
пословањем у функцији пољопривреде, односно складиштења и прераде пољопривредних
производа произведених у непосредном окружењу ( дуван, краставци, парадајз ) са назнаком и
потребом уређења простора у чисто пословне зоне. Стање инфрстаруктурних мрежа утврђено је
на терену и из услова надлежних предузећа.
4.2.2.1. Саобраћајна мрежа и објекти
Унутар обухвата Плана у улици Фрушкогорској постоји изграђена асфалтирана саобраћајница за
кретање моторних возила са довољним квантитативним карактеристикама ( ширина око 6,0m )
али релативно лошег квалитата. Са ове саобраћајнице постоје прикључци за свако појединачно
домаћинство.
Улицу Фрушкогорску, у смеру запада повезивао је сокак ( парцела 1303 ) са улицом Пинкијевом.
Увидом на терену, источна половина тог ''сокака'' не постоји и користи се као приступна интерна
површина ( плато ) за приступ парцелама 1306 и1301 где је започета урбана трансформација
простора.
Друга половина ''сокака'' ( парцела 1303 ) је веома денивелисана у смеру исток –запад. Тај део
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простора је зарастао у штетну вегетацију и има потпоре од каменог набачаја. У крајњем јужном
делу се налази објекат скромних грађевинских квалитета.
''Сокак'' се више не користи као веза насеља са атаром. Променом на власништву парцела у
окружењу – исти власник ( Инвеститор ) осим на парцели број 1307 важност ''сокака'' губи смисао.
У улици Пинкијевој постоји пут са тврдом подлогом и има функцију приступног пута атару.
Приступ предметној локацији Плана је могућ са обе улице, Фрушкогорска и Пинкијева, а
формирањем јединственог комплекса стамбено-пословног ( укрупњавање поседа ) постојећи
сокак би имао функцију интерне саобраћајнице за приступ комплексу из атара. Из улице
Фрушкогорске остали би постојећи појединачни колски приступи.
4.2.2.2.

Водна инфраструктура

Снабдевање водом
У оквиру обухвата Плана постоји изведена водоводна мрежа у улици Фрушкогорској. Постојећи
објекти прикључени су појединачним прикључцима.
У обе улице изведена је водоводна мрежа АЦ ДН 100 тако су створени технички услови за
прикључење на комуналну инфраструктуру уз могућност прикључења и хидрантским
противпожарним прикључком уколико се пројектном документацијом буде захтевала иста.
Одвођење воде - канализациона мрежа
У насељу Манђелос не постоји канализациона мрежа. Отпадне фелкалне воде из домаћинстава
одводе се појединачне септичке јаме.
Отпадне воде које настају прањем поврћа, машина и механизације решавају се изливањем на
постојеће платое и одводе површински.
Атмосферске воде одводе се постојећим укичним каналима – риголима и површински.

4.2.2.3.

Енергетска инфраструктура

Електроенергетска мрежа и објекти
У обухвату Плана постоји изграђена НН мрежа у улици Фрушкогорска и улици Пинкијева (у
даљем тексту – ЕЕО ) који снабдевају постојеће кориснике ( објекте ) електричном енергијом. ЕЕО
су у власништву Огранка Електродистрибуције Сремска Митровица. У обухвату Плана су
постојећи надземни мешовити водови 20кV и 0,4 кV.
Топловодна инфраструктура
На простору обухвата Плана
индивидуално.
4.2.2.4.

не постоји мреже ЈКП ''Топлификација'' Грејање објеката је

Телекомуникациона мрежа

''Телеком Србија'' у обухвату Плана има изграђену телекомуникациону инфраструктуру коју чине
подземни бакарни каблови у ул. Фрушкогорска.
У обухвату предметног Плана нема изграђене базне станице.
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У обухвтау Плана постоји телекомуникациона мрежа само у блоку постојећих стамбених објеката.
4.2.2.5. Гасоводна мрежа
У простору обухвата Плана не постоји дистрибутивна гасоводна мрежа ( ДГМ ) ниског притиска
( 3 бар ).
4.2.2.6.
Одношење комуналног отпада
У насељу Манђелос врши се овожење комуналног – кућног отпада,као из стамбених тако и из
пословних објеката.
Посебан отпад од пољопривредних отатка се решава индивидуално.
4.2.2.7.
Зеленило
У оквиру обухвата плана нема посебно уређених зелених површина. У улици Фрушкогорска
постоји јавно зеленило са формираним дрворедом скромних квалитативних и естетскихх
карактеристика. Остале површине у обухвату Плана су окућнице и ратарске површине.
4.2.3.
ЕВИДЕНТИРАНА И ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА ДОБРА
У обухвату Плана нема евидентираних непокретних културних добара.
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ПЛАНСКИ ДЕО
1.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Правилима уређења обезбеђују се услови организације простора са следећим концептом:
Простор обухвата Плана просторно уредити као јединствени насељски блок са планираном
наменом простора становање са пословањем у функцији пољопривреде, који би се формирао
укидањем постојеће парцеле број 1303, односно улице – сокака. Просторни насељски блок би се
поделио на три урбанистичке целине.

1.1.

Подела на урбанистичке целине, зоне и блокове

Простор Плана обухвата 3,39 ha површине планираном поделом биће опредељене три
функционалне урбанистичке целине :

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1 – УЦ1 - планрано становање са пословањем,

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2 – УЦ2 - планирано пословање у функцији пољопривреде,

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3 – УЦ3 - постојећи улични коридори – јавна намена.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1 - ЗОНА СТАНОВАЊА СА ПОСЛОВАЊЕМ
УЦ 1 ( 1,57 ha - 46,31% ) у ком је планирана намена становање са пословањем.
Планирана је изградња стамбених објеката сеоског карактера једнопородичног становања,
спратности П+1+Пк, са организованим стамбеним двориштем. У продужетку стамбеног
дворишта планирана је изградња пословних објеката у функцији пољопривреде – односно
пословање и иградња пословно-производних објеката.
Ова целина наслања се на и оријентисана је на улицу Фрушкогорску. Планира се задржавање
постојећих парцела или повећање парцела спајањем више појединачних парцела у циљу
формирања стамбено пословних комплекса. Пословање у овој УЦ1 је везано за становање.
Планом су дате регулациона линија и грађевинска линија за стамбене објекте које се поклапају у
складу са затеченим стањем у окружењу.
Основна промена у простору УЦ1 је укудање стауса јавнне намене на делу парцеле број 1303 и
његово припајање парцелама у окружењу а ради формирања правилне грађевинске парцеле на
којој се могу градити стамбени и пословни објекти у функцији пољопривреде ( непосредном
погодбом са власником суседних парцела – Инвеститор израде Плана).
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2 - ЗОНА ПОСЛОВАЊА
УЦ2 ( 1,10 ha - 32,45% ) у ком су планирани чисто пословно-производни објекти са
наменским становањем ( чувар ).
Планирана је изградња чисто производно – пословних објеката са наменским становањем ( стан
за чувара ). Регулациона и грађевинска линија се поклапају, габарит улице Пинкијеве је довољно
широк за овакав концепт. Код парцела број 1307 и 1308 грађевинска линија се помера у односу
на регулациону како би се формирала уједначена линија градње за планирану намену
пословања.У том делу регулациона линија остаје непромењена. У овој целини планира се
укидање статуса дела парцеле број 1303 из јавног у остало грађевинско земљиште. Потребно је
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решавање имовинско правних односа како би се део те парцеле могао препарцелацијом придодати
парцелама које га окружују ( различити власници у тернутку израде Плана ).
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3 – ЗОНА УЛИЧНОГ КОРИДОРА
УЦ3 ( 0,72 ha – 21,24 %) овоу зону чине улични коридори у којима су постојеће саобраћајне
површине – коловози и тротоари у улици Фрушкогорска и планирана саобраћајница и тротоари у
улици Пинкијева.
Коридори постојећих улица - саобраћајница у обухвату Плана остају исти а регулише се
планирана саобраћајница у улици Пинкијевој како би се опдрелио начин прикључења
планираних интерних саобраћајница у појединачним пословно-производним комплексима у
УЦ2.
Ширина регулационог појаса улице Фрушкогорске је око 16,0m а Пинкијеве ( граничи се са
атаром ) је просечно 20,0 m и они се неће мењати.

1.2.

Детаљна намена површина и објекта и могуће компатибилне намене

1.2.1. Биланс намене површина
Простор обухвата Плана заузима 3,39 ha и чини тек 2,6% од укупне површине грађевинског
подручја насеља Манђелос.
Планским поставкама планирана је промена биланса површина у односу на постојеће стање, а
најзначајнија промена је у односу површина у јавној намени. Површине у јавној намени се
смањују. Распоред осталих намена се мења и усклађује са рационализацијом коришћења простора
и потребана корисника простора.
НАМЕНА

ПОСТОЈЕЋЕ

ПОСТОЈЕЋЕ

ПЛАНИРАНО

ПЛАНИРАНО

Површина ha

Површина %

Површина ha

Површина %

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

1,64

48,38

0

0

СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ

0

0

1,57

46,31

ПОСЛОВАЊЕ

0

0

1,10

32,45

ПОВРШИНЕ УЛИЧНИХ
КОРИДОРА јавна намена

0,84

24,78

0,72

21,24

НЕУРЕЂЕНО / НЕИЗГРАЂЕНО
ЗЕМЉИШТЕ

0,91

26,84

0

0

3.39

100

3.40

100

У функцији пољопривреде

Пољопривредни земљиште у
границама обухвата плана
УКУПНО
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Планирана претежна намена простора
Планиранa претежнa наменa површина у обухвату Плана je породично становање сеоског
карактера са пословањем у функцији пољопривреде која је, у смислу површина, нешто мало
смањена ( мање од 2% ) како би се формирао што правилнији ростор за планирано пословање ( у
улици Пинкијевој ).
Површине за чисто становање су замењене површинама за становање са пословањем, и
урбанистичке активности се настављају у започетом тренду. У првом делу ( ка улици ) планирани
су стамбени објекти а у дубини парцеле пословање и производња везани за пољопривредно
домаћинство.
Површине постојећих неуређених / неизграђених површина ( пољопривредно земљиште у
границама грађевинског подручја ) мењају се површинама са пословном – производном наменом
у функцији пољопривреде и обухватају 32,45% површина.
Површине у јавној намени :
Површине у јавној намени – улични коридори у постојећем стању заузимају веће површине од
планираног стања. Површине у јавној намени се смањују за површину парцеле број 1303, односно
за 3,5% укупне површине.
Укидањем постојеће улице – сокака неће реметити развој планског подручја и функционалност
саобраћајне матрице насеља ( сокак се у постојећем стању деценијски не користи за било какаву
врсту саобраћаја ).
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.
Укупан простор у јавној намени чини 21,24% простора обухвата Плана.

Планирано

Постојеће
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1.2.2. Зоне могуће изградње објеката у границама блока
Грађевинске линије, приказане на графичком прилогу бр. 05 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕхоризонтална регулација са предлогом парцелације, представљају границу до које је могућа
градња.
1.2.3. Објекти чија је изградња забрањена - врста и намена
Објекти чија изградња је забрањена у урбанистичким целинама, односно блоковима, су 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.
У урбанистичким целина забрањена је изградња објеката за производњу и остали пословни
садржаји који нису компатибилни стамбеном окружењу, објекти намењени за складиштење
отпадака, 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, штетне еманације и вибрације, а које нису у границама дозвољених вредности за стамбено
окружење и слично.
У урбанистичким целина породичног становања, могуће је поред основне намене као додатну
намену градити и објекте мале привреде и производног занатства уз услов да је делатност
компатибилна стамбеном окружењу, односно да не загађује стамбену околину штетним
еманацијама, саобраћајним и паркинг потребама за простором јавне намене, буком и сл.
У регулационим појасевима постојећих и планираних јавних простора у функцији саобраћаја
забрањена је изградња објекти свих врста и намена осим објеката путне инфраструктуре и путне
привреде, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре.

1.3.

Јавне површине, садржаји и објекти

1.3.1. План регулације
План регулације површина са јавном наменом
Јавне површине у обухвату плана сачињава појас регулације
улица са саобраћајницама и пешачким стазама. То је
простор од општег интереса намењен за изградњу
саобраћајница,
пешачких
површина,
комуналне
инфраструктуре и разделних зелених површина.
Планом су утврђене површине јавне намене.
План парцелације подразумева формирање јединствених
грађевинских парцела које ће се формирати припајањем
делова парцеле број 1303. Парцела 1303 овим планом више
неће бити у јавној намени. Формирање нових парцела у
складу са планским решењем прати ће динамику фаза
реализације плана.
Планираном поделом на јавно и остало грађевинско
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земљиште дефинишу се парцеле које су већ опредељене као земљиште у јавној намени, односно
површине под постојећим саобраћајним коридорима – улицама.
Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене
Регулациона ширина уличних - саобраћајних коридора у обухвату плана је постојећа и као таква
се задржава 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 утврђена је као постојећа и чини линију разграничења јавних и осталих површина и
представља границу грађевинских парцела намењених за јавне површине.
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.
1.3.2.

Одређивање површина у јавној намени са билансом

Површине у јавној намени чине мањи део овог простора и то делови постојећих уличних коридора
( Улица Фрушкогорска и Пинкијева ) и и све врсте зелених површина, односно 21,24 % укупне
површине обухвата.
У осталој намени је простор од 78,76 % обухвата и то је простор намењен за изградњу стамбених
објеката и пословних објеката.
1.3.3. Попис парцела у јавној намени
Јавне површине у обухвату плана сачињава регулациони појас делова постојећих улица
Фрушкогорске, део парцеле број 1411 к.о. Манђелос и улице Пинкијеве део парцеле број 856 к.о.
Манђелос са постојећим саобраћајним површинама, пешачким и површинама са уређеним јавним
зеленилом и пратећим инфрастриктурним мрежама и садржајима.
1.4.

Правила парцелације и препарцелације површина са јавном
наменом

За реализацију површина са осталом наменом неопходно је прибављање земљишта из јавне
намене у осталу намену, однсоно парцеле број 1303.
Могућа је фазна релизација планираних активности. То подразумева могућност формирања 2
појединачне парцела од постојеће парцеле 1303, према урбанистичким мањим функционалним
површинама, односо према фазама реализације и исказаним потребама.
Правила парцелације за грађевинске парцеле се утврђују тако да се максимално поштује затечено
стање када су у питању грађевинске парцеле на којима су изграђени објекти.
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1.5.

Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Општа правила
Концепт саобраћаја заснива се на постојећој мрежи саобраћајница, однсоно потојећих улица
Фрушкогорске и Пинкијева уз укидање постојеће улице - сокака на парцели број 1303 која је у
постојећем стању ван функције саобраћаја и комуникација.
Предвиђено је укидање те улице а комуникација између улица Фрушкогорске и Пинкијеве
одвијаће се постојећом насељском мрежом.
Организацијом радног простора комплекса Инвеститора биће могућа комуникација између две
улице али само за инвеститора, односно ван јавне намене.
Планиране регулационе – грађевинске линије, елементи нивелационог и ситуационог плана и
попречни профили регулације саобраћајница остају у постојећем стању.
Недостајући део афалтиране саобраћајнице у укици Пинкијевој ће се кроз реализацију плана
изградити у складу са планираним урбаним активностима на простору.
Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина
Коловоз за кретање возила
Постојећи коловози се и надаље користе за функционисање овог простора.
За планиране изградње саобраћајница ( ул.Пинкијева ) минималне ширине саобраћајних (возних)
трака су 2,75 м, изузетно 2,4 м ; примењује се ВР ≤ 40 км/час. Коловозна конструкција мора да
буде оспособљена за осовинско оптерећење од минимум 6,0 тона.
Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом.
Пешачке саобраћајне површине
Пешачки саобраћај планира се преко постојећих пешачких стаза у улици Фручкогорској. У Ул.
Пинкијевој планира се изградња пешачких стаза, једнострано уз регулациону линију.
•
Ширина пешачких стаза је минимум 1,5m за саобраћајни профил (изузетно 1,2 m).
•
Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2% усмереним ка
осовини саобраћајнице.
•
Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима:
а) максимално +12cm
- на месту контакта са коловозом намењеном за кретање возила
б) максимално +10cm
- на месту контакта са управним и косим паркинзима.
При пројектовању обавезна је примена одредби из са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/2015).
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Нивелациони план јавних површина
Одводњавање површинских вода врши се гравитацио ка систему затворене атмосферске
канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка саобраћајници. Основ
за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена, колских прилаза, пешачких стаза на
регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката. 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
ограничења.
При пројектовању обавезна је примена одредби из са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/2015).

1.5.2. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Правила за формирање зелених површина
У обухвату Плана зелене површине биће дефинисане као јавне површине у улици Фрушкогорсој
– постојећи дрвореди и планирани дрвореди у улици Пинкијевој који треба да постигну ефекат
заштитног зеленила ка атару.
Уређење зелених површина на осталом земљишту вршиће се у складу са организацијом
простора а кроз израду урбанистичких пројеката, који ће одредити избор и количину дендролошог
материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите.
Обезбеђује се простор за зеленило, чија је површина мин. 30% парцеле.
Главне функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита од
прашине и гасова, стварање слободних простора за задовољење дела укупних потреба
становништва за зеленим површинама. За степен озелењености препоручује се минимум 25m2 по
становнику.
Током озелењавања треба користити неинвазивне врсте.
Избор биљних врста одредити према геолошким и педолошким карактеристикама терена,
климатским условима, карактеру и концентрацији штетних материја, њиховим еколошким,
функционалним и декоративним својствима.
На свим слободним површинама формира се травњак отпоран на гажење.
― озелењавање ускладити са подземном инфраструктуром,
― високо зеленило садити на удаљености од ограде 2 m, а од објеката 4 m,
― избор садног материјала оријентисати на аутохтоне врсте 70 %,
― саднице високог зеленила треба да су 1. класе, старе 4-5 година, а жбунастих врста 1-2
године.
Улично зеленило
Oсновни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке токове од
колског саобраћаја, створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске услове и повећају
естетске квалитете пејсажа. Од укупне површине уличног коридора 30% треба да је под
зеленилом.
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене
траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7 m, што зависи од избора
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врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте креће се од
5-15 m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за
кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и
повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
При избору врста треба водити рачуна о правцу доминантног ветра, декоративним својствима
врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове).
При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се и одредбама
Закона о јавним путевима.
Општа правила уређења за зелене површине
1.
озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким
нормативима за пројектовање зелених површина;
2.
дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од инсталација и то од: водовода,
канализације и гасовода 1,5 m, електрокаблова 2,5 m, ТТ и КДС мрежа 1,0 m;
3.

избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте;

4.
учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% (оптимално 50%), а
примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним
зеленим површинама, од укупног минималног процента грађевинске парцеле под зеленим
површинама;
5.
не планирати садњу инвазивних врста: циганско перо (Asclepis syriaca), јасенолики јавор
(Acer negundo), кисело дрво (Alianthus glandulosa ), багремац (Amorpha fruticosa), западни
копривић (Celtis occidentlis), дафина (Elegnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus
pennsylvanica), трновац (Gledithia triachantos), жива ограда (lycium halinifolium), петолисни
бршљен (Parthenocisus inserta), касна смреза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynoria
syn.Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).
6.
за све зелене површине, уличне дрвореде и мирујући саобраћај бирати биљне врсте чији
омотач плодова не изазива проклизавање (Дивљи кестен -Aesculus hippocastanum ) врсте чији
плодови не оштећују аутомобиле (врсте из рода Prunus: Црвенолисна шљива - Prunus cerasifera;
Црвенолисна трешња – Prunus x cistena), као и врсте чији коренов систем не подиже асфалт и стазе
(Липа-Tili sp., Бела топола- Populus alba) планиране зелене површине повезати у целовит систем
зеленила, уз одговарајућу разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте
вегетације заштитних појасева;
7.
у простору према фреквентним саобраћајницама избегавати садњу врста са јестивим
плодовима које би привукле животиње и повећале њихов морталитет, а паркинг просторе
равномерно прекрити високим лишћарима;
8.

саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.

1.5.3. Водна инфраструктура
1.5.3.1.Снабдевање водом
Димензионисање прикључка и инсталација извршити на основу хидрауличког прорачуна који треба
бити саставни део Главног пројекта ПГД, а којим се доказује обезбеђење довољне количине и
притиска воде до крајњег корисника унутар објекта. Расположиви притисак у водоводној мрежи на
предметној локацији, у дану максималне потрошње није већи од 2,80 бара, тако да пројектант треба
19

проверити кроз хидраулички прорачун потребу за монтажу уређаја за повишење притиска до
крајњег потрошача (хидранта) у мрежи.
Надлежност ЈКП "Водовод"-а Ср.Митровица код одржавања инсталација завршава се закључно са
главним водомером постављеним у шахту. Унутрашње водоводне инсталације иза главног
водомера не одржава ЈКП Водовод, већ инвеститор о свом трошку.
Дефинисана су правила градње водоводне мреже према ГУП –у.
 Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по
могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од
ширине уличног фронта).
 Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа
задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Мин. растојање од других инсталација је 1,0м, изузетак се врши у зонама где није могуће
испуњење услова али тако да не сме угрожавати стабилност осталих објеката (мин.0,5м).
 Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. Минимално
одстојање од темеља објеката износи 1,0м, али тако да не угожава стабилност објеката.
 Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0м мерено од горње ивице цеви, а на
месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на
дубину постојећег цевовода.
 Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на
одстојању мин. 2ДН
 На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине
пута за мин.1,0м са сваке стране.
 На траси предвидети постављање довољног броја надземних противпожаних хидраната.
 Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова.
 Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП "Водовод", а на пројекте
наведених хидротехничких објеката прибавити сагласност истог
 За коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) у планираним
индустријским и радно комерцијалним зонама потребно је обезбедити воду из сопствених
изворишта - бунара, а воду за санитарно хигиј. потребе прикључењем на јавни водовод.

1.5.3.2. Одвођење вода
Фекална канализација
У насељеном месту Манђелос не постоји изграђена фекална канализација тако да се одвођење
отпадне воде решава путем септичких јама лоцираним унутар приватних парцела, а које морају
бити удаљене од стамбених објеката мин.5,0м.
Атмосферске воде није дозвољено упуштати у фекалну канализацију, већ предвидети њихово
упуштање у зелену површину и отворену каналску мрежу, према условима Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину Града Сремске Митровице. Услове за изградњу
атмосферске канализације не доставља ЈКП Водовод којем је само поверено одржавање затворене
атмосферске канализације.
Обухват плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта водовода у
Сремској Митровици. Ниво подземних вода налази се на 1,50-2,5м испод коте терена.
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1.5.4. Енергетска инфраструктура
Електроенергетски систем
У делу простора из обухвата плана на локацијама на којима се планира изградња нових објеката
за које је потребно прикључење на дистрибутивни систем ел. енергије предвидети изградњу
надземне (и/или подземне) средњенапонске и нисконапонске мреже са потребним бројем
напојних трансформаторских станица 20/0,4 kV/kV типа СТС (стубна ) или МБТС ( монтажнобетонска ).
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
Телеком Србија на простору обухвата Плана има изграђену телекомуникациону инфраструктуру
коју чине бакарни каблови.
За потребе планираних садржаја у обухвату Плана планира се проширење постојеће мреже у
улици Пинкијевој. Каблове полагати у зони планираног продужења коловоза у улици Пинкијевој.
Посебниу пажњу водити о условима за паралелно вођење и укрштање са другим
инфраструктурним мрежама.
1.5.6. Комунална инфраструктура
Основни предуслови за несметано прикуплљање и изношење комуналног отпада из објеката
унутар обухвата Плана су:


индивидуална домаћинства за одлагање комуналног отпада користе једну или више канти
запремине 120 лит. За стамбено-пословне објекте, простор за одлагање комуналног отпада се
прилагођава контејнерима запремине 1,1 м3. Предвиђена места морају бити у нивоу коловоза
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или са обореном ивицом према коловозу, због покретљивости контејнера или канте и лакше
манипулације истим;
за новоизграђене стамбене-пословне објекте, на осим стамбених јединица неопходан је 1
контејнер запремине 1,1 м3, док за пословне просторе број и врста судова за одлагање
секундарних сировина (папир, пластика, метал) зависи од врсте делатности која се организује
у тим просторима;
планом организације простора требало би предвидети посебан простор за постављање
контејнера за примарно селектовање отпада (тзв. рециклажно острво) – по један контејнер
запремине 1,1 м3 за пластику, папир и картон.
Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају минималну ширину 3,6м,
висину пролаза 4,0м и носивост коловоза већу од максималне носивости специјалних возила
– смећара, чија је просечна бруто тежина 18 тона.
Отпад са појединачних производних, пословних и других комплекса решаваће у складу са
врстом отпада а начин ће се решити кроз израду урбанистичког пројекта.

1.5.7. Гасна инфраструктура
Развојним програмом предузећа за дистрибуцију гаса није планирана изградња дистрибутивног
гасовода у 2019. години. Уколико се искаже потреба за коришћење гаса за потребе производних
и пословних објекта могуће је планирати продужење диатрибутивне гасне мреже од регулационе
станице Север до простора обухвата Плана.
1.5.8. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ 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,...).
Неопходно је напоменут 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.
1.6.

Услови и мере заштите простора у обухвату плана

1.6.1. Заштита непокретних културних добара
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, на основу члана 107.став 1 Закона о
културним добрима (Службени гласник РС бр. 71/94, 24/2011, 99/2011), утврђује следеће услове
чувања, одржавања и коришћења и мере заштите непокретних културних добара:
На простору обухвата Плана нису евидентираниархеолошки локалитети, али постоји могућност
да се дође до налаза и предмета археолошког садржаја с обзиром на богатство археолошког
наслеђа у окружењу.
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За подручје обухваћено планом важе следећи услови и мере заштите:


Обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву Инвеститора за изградњу,



Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе Завода приликом извођења
земљаних радова,
Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете, као и да обезбеди средства за праћење и истарживање пронађених
налаза од значаја,
Инветситор је дужан да обавести надлежни Завод о почетку земљаних радова.




1.6.2. Услови и мере заштите животне средине
Планом су дата, у ширем смислу, техничка решења у складу са условима за заштиту животне
средине.
На простору обухвата плана нису вршена мерења параметара у контексу утврђивања квалитета
ваздуха, воде и земљишта, али с обзиром на одсуство потенцијалних загађивача, може се
проценити да се радно и стамбено функционисање људи у простору у обухвату плана одвија без
значајних негативних утицаја на ваздух, воду и земљиште. Емисија загађивача на обухваћеном
простору је минимална и ублажава се предвиђеним техничким интервенцијама као и планираним
зеленилом у уличним коридорима.
У контексту заштите и очувања квалитета животне средине простора у обухвату плана неопходно
је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта.
У контексу заштите воде од загађења предвиђено је:

обезбеђење снабдевања водом за пиће и санитарне потребе преко насељског водоводног
система;

одвођење фекалних вода до водонепропусних септичких јама

одвођење и решавање техничких отпадних вода у складу са технолошким поступком и
атмосферских отпадних вода до реципијента.
Загађење ваздуха издувним гасовима, загађење буком и загађење тла и подземних вода решено је
техничким мерама заштите кроз планирање регулационог појаса улице и пројектовање
саобраћајнице, инфраструктурних објеката у складу са прописима и стандардима. Заштита
ваздуха предвиђена је правилним избором дендролошких врста које ће утицати, пре свега, на
побољшање микроклиматских услова (смањење инсолације, снижење екстремних температура,
заштиту од ветра и изравњавање дефицита кисеоника), на смањење негативних ефеката
саобраћаја.
Коришћењем природног гаса као енергента за обезбеђење топлотне енергије простора заштитиће
се ваздух, као природни ресурс, од загађења.
У контексту заштите земљишта, комунални отпад ће се одлагати у одговарајуће контејнере, а
потом на уређен и адекватан начин транспортовати од стране надлежне комуналне организације
на предвиђен простор за одлагање.
Адекватним уређењем јавних зелених површина унапредиће се микроклиматски и санитарно
хигијенски услови простора. Такође, предметно зеленило биће у функцији заштите ваздуха од
загађења и буке.
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1.6.3. Услови и мере заштите природних добара
У обухвату Плана не постоји природни споменик ботаничког карактера као ни заштићених
дрвореда који су под управљањем Завода за заштиту природе. Нема природних добара под
надзором Завода за заштиту природе.
1.6.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
Заштита од земљотреса
На подручју града Сремска Митровица могућа је појава земљотреса интензитета 7˚MCS за
повратни период од 100 година и 8˚MCS повратни период од 200 година. 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˚и 8˚MCS.
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.
Сектор за ванредне ситуације у оквиру МУП-а Републике Србије не дефинише посебне услове у
погледу мера заштите од пожара. У фази пројектовања и изградње објеката са свим припадајућим
инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применти 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. 72/2009, 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 и
145/2014), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015)
и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник
РС“, бр. 113/2015 и 96/2016).
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.
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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 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.
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.
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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.
1.6.5. 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, као и при пројектовању објеката за јавно коришћење извести у складу са Правилником
о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени
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:

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.
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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 алтернетивних 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 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.
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2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Просторним планом Територије Града Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска Митровица'',
бр.8/2015.) дате су стратешке смернице развоја територије Града Сремска Митровица па самим
тим и развоја сеoских насеља.
У том смислу унапређење насеља у смислу коришћење земљишта за формирање површина за
становање и пословање са урбаном саобраћајном матрицом и савременим садржајима сеоског
стамбеног блока са пратећим садржајима је у складу са планом. Развојем оваквог концепта, у
складу са заштитом животне средине потиче се инвентивност у процесу планског развоја
подручја.
Правилима уређења и правилима грађења на гређевинском земљишту у границама грађевинског
подручја дати су урбанистички параметри који ће бити обавезни за израду овог Плана.
Ова правила се примењују за насеља у којима се директно примењује Просторни план територије
Града и за која су урађени шематски прикази уређења насеља,а усмеравајући су за насеља за која
се условљава разрада плановима генералне регулације.
Планирани урбанистички параметри :

Изграђеност површина
За планирану намену становање са пословањем највећи дозвољени степен заузетости, индекс
изграђености земљишта и спратност објеката износи :
o Максимални индекс изграђености је 0,60,
o Максимални степшен заузетости је 40%,
o Максимална спратност је П+1+Пк,
o Минимална површина парцеле је 500м2.
Бруто развијена грађевинска површина свих етажа која се узима у обзир при одређивању
дозвољеног индекса изграђености је збир следећих односа:
100% бруто површине приземне и целих надземних етажа,
100% бруто површине свих нивоа поткровља/тавана чија је светла висина већа од 150cm; и
60% бруто површине подземних (сутеренских и подрумских) етажа светле висине преко
240cm чија је намена становање или пословање.
У бруто развијену грађевинску површину која се узима у обзир при одређивању дозвољених
степена заузетости и индекса изграђености земљишта не урачунавају се: подземне етаже,
сутеренске етаже светле висине испод 240cm, терасе и балкони, неискоришћени тавани и
поткровља, и помоћни објекти до 10m2 нето површине.
За израчунавање степена заузетости узима се у обзир површина оивичена свим грађевинским
линијама објекта у приземљу. За степен заузетости се не узима у обзир површина испод балкона,
еркера и сл. који су у димензијама прописаним даљим правилима.
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Грађевинска парцела
Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена
регулационом линијом према јавном путу, границама парцеле према суседним парцелама
и преломним тачкама одређеним геодетским елементима.
Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу
објекта у складу са правилима о грађењу и техничким прописима.
Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом или делити парцелацијом до
минимума утврђеног овим правилима, а у складу са планираним наменама утврђеним
Просторним планом и правилима градње.
На предлог заинтересованих лица и уз сагласност власника (корисника) земљишта врши се
исправка граница суседних парцела у складу са законом и у складу са овим правилима.
При формирању грађевинских парцела, парцелацијом или препарцелацијом, максимално
уважавати постојеће катастарске парцеле.
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:
као слободностојећи – објект не додирује ни једну линију грађевинске парцеле,
минимална површина парцеле 300m2,
- минимална ширина новоформиране парцеле 10m,
- у непрекинутом низу – објект на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле,
- минимална површина парцеле 150m2,
- минимална ширина парцеле 5m,
- са обавезним ајнфортом (колско пешачким пролазом) ширине и висине одређене
противпожарним условима ( минимална ширина 2,50m, минимална висина 3,00m),
- као двојни објекти – објект додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле,
- минимална површина парцеле 200m2, односно две парцеле – 2х200=400m
- минимална ширина парцеле 8,00m.
Објекти породичног становања су објекти намењени за становање или за становање са
пословањем или делатностима, а од којих је најмање једна јединица стамбена.
Најмања грађевинска парцела за изградњу индивидуалног стамбеног објекта утврђује се према
следећој табели:
Врста објекта
слободностојећи објекти
двојни објекти
објекти непрекинутом
низу

Мин. површина парцеле
m2
300
400( две по 200)
Сваки по 150
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Мин. ширина парцеле
m
10(15)
16(2х8)
5

На грађевинској парцели чија је површина до 10% мања од 300m2, изградња једног објекта
стамбене или стамбено-пословне намене, спратности П+1, индекса изграђености до 0,5 и степена
заузетости до 60%, утврђује се локацијском дозволом.
Локацијском дозволом може се на истој грађевинској парцели утврдити изградња и више објекaта
према условима за одређену намену простора и зону градње.
Помоћни објекти за које се не издаје одобрење за изградњу али се врши пријава градње уз
приложену скицу су објекти за које важе следеће карактеристике :
 нето корисне површине до 10m2,
 унутрашње светле висине до 2,20m,
 без бетонске таванице.
Растојања
Минимално растојање између грађевинске линије на површини земљишта и регулационе линије
за нови објекат је 4,00m, а у зависности од зоне одредиће се конкретна вредност, ако према
урбанистичком плану насеља није другачије дефинисано.
У зони у којој постоје изграђени објекти, као и за објекат који има индиректну везу са јавним
путем преко приватног пролаза растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених
објеката локацијском дозволом.
Грађевински објекат поставља се унутар простора оивиченог грађевинском линијом, односно
предњом фасадом на грађевинску линију ако се то за поједине врсте објеката утврди локацијском
дозволом.
Геађевинска линија се полклапа са регулационом линијом на парцели.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог слободностојећег објекта од
границе са суседном парцелом је:
- 0,60m на делу бочног дворишта према ближем суседу; и
- 2.5м са друге бочне старне.
На калканском зиду објекта, према суседној парцели, који је од границе са њом удаљен:
- 2.5м или већем код објеката породичног становања одн на 5,50м или више код објеката
вишепородичног становања, дозвољени су наспрамни отвори стамбених просторија ;
- између 0,60m и 2.5m, дозвољени су отвори помоћних просторија и степеништа, са
минималним парапетом 180cm; и
- мање од 0,60m, нису дозвољени наспрамни отвори.
Растојање стамбеног објекта који има индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза,
до границе са суседном парцелом се утврђује локацијском дозволом према врсти изградње у
складу са овим правилима.
Нови објекти
Нови објект се може градити без растојања до границе суседне парцеле, односно као двојни
објекат или објекат у низу, уколико је објект на суседној парцели изграђен до границе грађевинске
парцеле.
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Нови објекат се може градити на растојању мањем од 2,50m или без растојања до границе суседне
парцеле, односно као први двојни објекат или објекат у низу, уз претходно прибављену сагласност
власника, односно, корисника суседне парцеле.
Ове одредбе се не односе на помоћне објекте, уколико нису угрожени противпожарни услови.
Доградња постојећег објекта може се такође вршити до суседа без растојања до границе суседне
парцеле уз претходно прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле и уз
обезбеђење противпожарних услова.
На калканском зиду новог објекта у низу, односно, новог удвојеног објеката из претходног става,
који је на граници парцеле, забрањени су било какви наспрамни отвори, а могућа је изградња
светларника.
На калканском зиду новог објекта у низу, односно новог удвојеног објекта, према суседном
постојећем објекту на граници прцеле, а који има изграђен светларник, обавезна је изградња
симетричног светларника.
У светларнику објеката у низу или двојних објеката дозвољени су наспрамни отвори помоћних
просторија и степеништа.
Минимална међусобна удаљеност суседних слободностојећих објеката једнопородичног
становања је 3,10m.
Минимална међусобна удаљеност суседних слободностојећег и последњег објекта у низу је 3,10m
за објекте једнопородичног становања.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог двојног објекта, односно,
завршног објекта у низу и линије суседне грађевинске парцеле слободностојећег објекта је 2,5m.
Грађевински елементи на нивоу приземља
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију само у случају када
најмања ширина тротоара износи 3,00m (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада), и то:
 излози локала - 0,30m, по целој висини;
 излози локала - 0,90m по целој висини у пешачким зонама; и
 конзолне рекламе и перде - 1,20m на висини изнад 3,00m.
Грађевински елементи на нивоу спрата и виших спратова
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне надстрешнице и сл.) на нивоу
првог спрата и виших спратова могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног
габарита објекта у приземљу до хоризонталне пројекције испада), и то:
- 1,20m на делу објекта према предњем дворишту до регулационе линије;
- 0,60m на делу објекта према бочном дворишту ако је растојање објекта од границе парцеле
минимум 2,50m;
- 1,50m на делу објекта према задњем дворишту ако је растојање од стражње линије суседне
грађевинске парцеле најмање 5,00m; и
- максимално 1,20m, преко регулационе линије јавне површине, али само у случају када
најмања ширина регулације улице износи 9,00m.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:
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стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а
испод те дубине - 0,50m;
шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,0m.
Подземне и подрумске етаже могу прећи грађевинску линију до граница парцеле уз претходно
прибављену сагласност суседа. Није дозвољено да прелазе регулациону линију ка јавној
површини.
Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска
линија мин 3,00m увучена у односу на регулациону линију, ако савлађују висину до 0,90m и ако
улазе у габарит објекта .
Ако се степенице постављају на бочни или задњи део објекта не смеју ометати пролаз и друге
функције дворишта.
Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута,
односно према нултој коти објекта, и то:
кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута;
кота приземља може бити највише 1,2m виша од нулте.
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се
Актом о урбанистичким условима.
Могу се градити коси, лучни и мансардни кровови, а и изградња равних кровова уколико је
неопходно и подразумевајући озбиљан приступ како пројектовању и извођењу тако и одржавању
истих.
Максимални дозвољени нагиб кровних равни косих кровова је 45 степени (по традицији
војвођанских кућа), односно до 80 степени за манасардне завршетке. У случају oбјеката
вишепородичног становања максимални дозвољени нагиб кровних равни косих кровова је 35
степени.
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 2,00m рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
Уколико постоје технички услови, дозвољена је адаптација или реконструкција неискоришћеног
поткровља, тераса или тавана у користан стамбени или пословни простор.
За осветљење новог корисног простора у таванима или поткровљима по правилу користити
прозоре постављене у равни крова.
За осветљење корисног простора у таванима или поткровљима могућe je и постављањe
вертикалних кровних прозора – кровних баџа и то тако да на једном објекту може бити само један
ред кровних баџа на истој висини. Максимална дозвољена чиста висина кровне баџе је 2,6m од
коте пода.
Највећа дозвољена укупна површина основе кровних баџа је 30% површине основе крова. Облик
и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на доњим
етажама.
Простор у поткровљу може се користити као једна етажа.
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом)
односно до коте венца (за објекте са равним кровом).
Висина објекта је:
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-

на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са
косимкровом), односно венца (за објекте са равним кровом);
на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,0m - растојање од нулте коте до коте
слемена, односно венца;
на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0m - растојање од коте нивелете јавног пута до
коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,0m;
на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног
или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца);
на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта утврђује се
локацијском дозволом применом претходних тачака.

Дозвољена спратност П+1+Пк, за стамбене објекте.
Ограђивање грађевинских парцела
Грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном (лаком провидном) оградом или
зеленом живом оградом до висине од 1,4m (рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута).
Максимална висина зиданог парапета транспарентне ограде је до 0,4m. Парцеле, чија је кота
нивелете виша од 0,9м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4m
која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
Ка регулацији се поставља транспарентна 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.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом која се поставља према катастарском
плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Ограде између суседних грађевинских парцела могу бити пуне зидане до висине 2,00m, уз
сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Ограде парцеле на углу не могу бити више од 0,9m од коте тротоара, односно јавног пута, због
прегледности раскрснице. Дужину ограде која је висине до 0,9m одређује општински орган
надлежан за послове саобраћаја.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по
живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди
надлежни орган.
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти могу се ограђивати зиданом или
транспарентном оградом висине до 2,2m.
Остали објекти
Локацијском дозволом се утврђују правила за објекте и делове објеката нестамбене намене по
зонама из ових правила, и то за пословне, услужне, занатске, производне, комуналне објекте, као
и друге објекте или делове објеката по врсти и намени, а који нису у супротности са карактером
претежне намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
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2.2.
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ И ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂРЊА ПО
УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА
Израда Урбанистичког пројеката се реализује за сваку градњу која подразумева измену облика,
величине и намене постојећих објеката, за постојеће парцеле које мењају намену и парцеле које
су у постојећем стању неизграђене и подразумевају промену културе.
Овако дефинисан став према имплементацији урбанистички решења из ПДР-а проистиче из
чињенице да је неопходна контрола планираних парцијалних и конкретних елемената у односу
на ПДР .
Планиране зоне за које је обавезна израда Урбанистичког пројекта :
-УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2 – ЗОНА ПОСЛОВАЊА
Урбанистички пројекати планиране изградње пословно-производних објеката, спратности до
П+1, мах. степен заузетости 40%. Паркирање на сопственој парцели, у оквиру комплекса.
Обавезно је уређење појаса заштитног зеленила око целог комплекса, уз појас регулације, као и
бочно, на границама према суседним парцелама.
Планирана намена простора у обухвату плана је пословање и производња, пре свега у функцији
пољопривреде . Урбанистичке мере за постизање минималног утицаја основне делатности су
правилно димензионисање оптималних капацитета планираних објеката и застртих површина.
Намене објеката појединачних комплекса су оне које неће угрожавати животну средину,
природне и створене вредности.
Планиране су следеће намене : продаја, прерада, производња, складишни простори и слично.
Комплекси се организује на сопственој парцели ( приступ, улаз, излаз, паркирање,
манипулативне површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за
пречишћавање и сл.)
У зонама зеленила нису планирани објекти али је могућа изградња инфраструктуре како је
планом предвиђено.
Није дозвољена изградња само стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на животну
средину.
На постојећим објектима, код којих су прекорачене овим планом одређене грађевинске линије,
дозвољене су само интервенције редовног одржавања и адаптација.
Правила парцелације за грађевинске парцеле пословно-производних комлекса се утврђују
обавезном површином комплекса не мањом од 1500м2 и ширином уличног фронта парцеле не
мањом од 20m, изузев постојећих комплекса.
Минимални степен комуналне опремљености
Саобраћајни приступ, водовод, струја и диспозиција отпадних вода.
Обавеза прикључка на канализациону мрежу (током прелазног периода и активности изградње
интегрисане канализације, неопходно је градити хигијенске непропусне септичке јаме).
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Услови за формирање грађевинске парцеле
Свака катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који
омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има
приступ јавној саобраћајној површини
Минимална величина парцеле и ширина фронта
Минимална величина је 1500 m2,
Ширина фронта 20 m.
Инжењерскогеолошки услови
У даљој фази пројектовања за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка
истраживања како би се дефинисали могућности и услови за фундирање објеката. Сва
истраживања урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл.
гласник РС бр. 88/11) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и
елабората о резултатима геолошких истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96).
Сви објекти треба да се граде са сеизмичком заштитом за 70 МЦС скале. Објекти морају бити
обезбеђени техничким мерама за негативне утицаје доминантних ветрова, електропражњења,
пожарног дејства.
Услови за уређење
Све планиране садржаје извести тако да се у што мањој мери наруши природни амбијент.
Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати.
Објекте и све поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да се уклопе у
природни амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој мери за завршну обраду
(дрво, камен, опека).
Архитектонско-естетско решење објеката у пословно-производној зони мора бити
пројектовано за конкретну намену и примерено непосредном окружењу сеоског амбијента,
савременом начину живота на селу и захтевима које поставља савремена архитектура. Планира
се коришћење трајних савремених и квалитетних материјала.
Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
У оквиру комплекса и објеката нивелационо регулационим решењима омогућити несметано
континуално хоризонтално и вертикално кретање хендикепираних и инвалидних лица.
Грађевинска линија
Уз саобраћајнице планиране у радно пословној зони грађевинска линија се поклапа са
регулационом.
Није дозвољено упуштање делова објеката преко јавне површине.
Складишни, технолошки и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који
није непосредно окренут потенцијалним корисницима. Дозвољена је изградња више објеката на
парцели.
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Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама
организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 5m.
Зеленило у оквиру радне зоне
У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од
компактних засада листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зеленило поставити између
комплекса и управно на правац доминантних ветрова. Кроз израду Процене утицаја на животну
средину, у односу на планирану делатност, по потреби одредити озелењавање као меру заштите.
На комплексима пословно-производне зоне планирају се зелени заштитни појасеви уз ограде
самих комплекса. Улазни делови и простори уз управне зграде, треба да су обрађени
декоративним зеленилом и вертикалним зеленим зидовима. Пешачке комуникације треба да су
под крошњама листопадног дрвећа, а све слободне површине треба употпунити декоративном
вегетацијом.
Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини
комплекса: минимално под уређеним зеленим површинама за комплексе преко 5ha -30%, за
комплексе 1-5ha - 25%, за комплексе 0.2-1ha - 20%, од чега компактна пошумљена површина
износи минимално пола од укупног зеленила.
Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније.
Могућа је фазна градња, у свакој фази се мора обезбедити уређење и функционисање свих
делова комплекса.
Паркирање
Паркирање се планира на парцели.
Паркирање посетиоца треба да буде организовано у оквиру комплекса на начин да буде добро
приступачно и сагледиво. На паркинг површинама је обавезна садња континуалних дрвореда.
У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварноманипулативне површинеи паркинг површине за теретна возила.
Градња објеката и формирање комплекса
Градња објеката, односно формирање комплекса производних погона и складишта
пољоппривредних производа и других намена могућа је уз обавезну израду Урбанистичког
пројекта заснованог на претходним условима за прикључење на пут и анализи утицаја објекта и
делатности на животну средину као у правилима изградње:
Најмања површина парцеле је 1500 m2.
Степен заузетости простора парцеле ограничава се на 40%.
Најмања дужина лица (фронта) парцеле износи 20м .
Максимална дозвољена висина објекта је 18м.
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2.3.

УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА 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).
Приликом изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели.
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 мировање возила.

2.4.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Овај План 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 дозволе
подразумевају могућност прикључак 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,...).
Услови прикључења објеката на водоводну мрежу
На основу Одлуке о водоводу, као и Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних
вода, изашлих у „Сл. листу града Сремска Митровица“ бр.9/2005, 9/2011, 13/2009 и 5/2014
потребно је израдити пројекат прикључка на водовод и фекалну канализацију у ЈКП „Водоводу“,
на основу којег се издају Услови за рaскопавање јавних површина у Градској управи за
инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица и Решење о прикључењу објеката које се
издаје у Градској управи за урбанизам и стамбено комуналне послове Града Сремска Митровица.
Прикључење на комуналну инфраструктуру (водоводну и канализациону мрежу) изводи се на
основу наведене техничке документације, Грађевинске дозволе издате у Градској управи Сремска
Митровица, односно власничког листа са уписаним објектом и обострано потписаног уговора о
прикључењу објекта ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. За потребе прикључења на комунлну
мрежу неопходно је унутар парцеле на макс. 1,0 m од регулационе линије изградити шахт за
мрежу, а у зависности од карактеристика мерача протока. Локација шахта са мерачем протока мора
бити на приступачном месту, поред улазне капије, унутар парцеле доступна контроли овлашћених
радника ЈКП „Водовод“ – а.
Извођење радова на прикључењу објекта на водовод и фекалну канализацију је у искључивој
надлежности ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. Унутрашње водоводне и канализационе
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инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП Водовод.
Рок важности предпројектних услова је 2 године.
Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације
Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону мрежу. Прикључак на
фекалну канализацију врши искључиво ЈКП "Водовод" Сремска Митровица. Прикључак на
фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту који се гради
унутар парцеле на максимално 1м од регулационе линије. Пречник канализационог прикључка
одређује ЈКП, а у складу са типом објекта, техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу
и Правилником ЈКП.
Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу
Постојеће трафостанице ван обухвата плана су довољног капацитета за садашње потребе
постојећих стамбених и пословних објеката, као и за један део новопланираних стамбених
објеката. За потпуну реализацију планског решења, неопходно је изградити нову МБТС којом ће
бити задовољене потребе будућих корисника у погледу снабдевања електричном енергијом.
Конкретни услови за прикључење појединачних објеката на електроенергетску мрежу морају се
прибавити од надлежног предузећа.
Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу
Прикључење планираних објеката на ТК мрежу ће се изводити парцијално, односно за сваки
објекат појединачно и зависиће од степена изграђености планираних објеката, као и врсте услуге
која се захтева. Из ових разлога инвеститори планираних објеката су у обавези да се писменим
путем обрате Одељењу за планирање и изградњу мреже у Сремској Митровици најмање шест
месеци пре завршетка објекта и са исказаним стварним потребама за телекомуникационим
услугама, како би се благовремено кренуло у реализацију прикључења. Начин прикључења
планираних објеката на ТК мрежу дефинисаће се накнадно.
Постојеће телекомуникационе каблове и објекте је неопходно заштитити а њено евентуално
измештање врши се за рачун Инвеститора.
Телекомуникационе каблове полагати у зони уличних коридора уз постојеће и планиране
саобраћајнице, на основу услова надлежних предузећа у зони планираних телекомуникационих
коридора.
Трасе тк мреже поставити на прописаној удаљености од осталих мрежа.
Услови за озелењавање
У склопу пословних садржаја формираће се тзв. зелене површине ограниченог коришћења, 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.
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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 2,0 m од коловоза, а 4,5-7,0 m 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.
Улични дрвореди
Oсновни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке токове и
ободне објекте од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске
услове и повећају естетске квалитете пејсажа – насељских улица. Од укупне површине уличног
коридора 30% треба да је под зеленилом.
У ширем уличном профилу могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом
шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5 - 3,5
m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 m од ивице
зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7m, што зависи од
избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте
креће се од 5-15 m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за
кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и
повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
При избору врста треба водити рачуна о правцу доминантног ветра, декоративним својствима
врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове).
При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се и одредбама
Закона о јавним путевима.
2.5.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овим Планом се прописује израда Урбанистичког пројекта за сваку градњу производних и
пословних и сличних нестамбених објеката, као и за постојеће парцеле које су у постојећем стању
неизграђене и подразумевају промену намене - културе.
Израда урбанистичког пројекта због потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком
разрадом, обавезна је у следећим зонама:
- УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2 – ЗОНА ПОСЛОВАЊА
Урбанистички пројекати планиране изградње пословно-производних објекта са окружењем
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2.6.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Реализација планираних урбаних и урбо-грађевинских просторних елемената 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 блокова грађевинских парцела породичног и вишепородичног становања и
привођење намени .
Овим планом укида се својсто јавног добра у општој употреби - улице, на катастарској парцели
број 1303 к.о. Манђелос, с обзиром да иста, у нарави, не представља улицу. Са укидањем својства
јавног добра у општој употреби - улице, врши се и промена намена земљишта из јавног
грађевинског у остало грађевинско земљиште у својини Града Сремска Митровица.
Након спроведеног поступка укидања јавног добра у општој употреби – улице и промене намене
земљишта , наведена парцела се може отуђити искључиво власнику суседних катастарских
парцела, у поступку исправке граница, имајући у виду да парцела број 1303 к.о. Манђелос не
представља самосталну грађевинску парцелу нити је од ње могуће формирање самосталне
грађевинске парцеле у складу са Планом вишег реда, као и да иста чини, у складу са овим Планом,
део будућег комплекса.
2.7.

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА

Концепција уређења простора у обухвату плана се заснива на одређивању планских решења која
ће омогућити укидање јавне намене на парцели број 1303 која се у катастру води као улица – сокак
а у нарави се не користи као таква. Парцела 1303 добииће статус осталог грађевинског земљишта
и након тога парцелацијом и препарцелацијом ће се кроз решавање имовинско правних односа
утопити у парцеле Инвеститора. На тај начи ће се рационалније искористити простор и
гр4ађевинско земљиште привести планираној намени. Постојеће теденција ( спонтана ) уређења
простора фрмирањем комплекса са мешовитом наменом – становање са пословањем ће имати
тада пун ефекат.
Формирањем зоне за пословање у функцији пољопривреде унутар граница грађевинског подручја
обезбедиће се пун ефекат подстицаја развоја малих и средњих предузећа на селу са циљем
задржавања младих на сопственим поседима и развоју приватног предузетништва на селу.
Позитиван ефекат је и могућност запаошљавања на селу у функцији производње и делатности
везаних за примарну пољопривреду.
Град Сремска Митровица може да очекује позитиван ефекат реализацијом овог Плана кроз
стабилност у запошљавању младих на селу и побољшање ефекта од рада у пољопривреди.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
Дипл.инж.арх. Јелена Савић Лацковић

40

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

1318

1320
1321
1

ЛЕГЕНДА:

1203

1000

2

2

750

1

граница обухвата ПДР-а

500

површина обухвата

3.39 ha

250

1313

1312
3

1206
1207

1210

2

1

граница грaђевинске парцеле

0

1317
1316

1315

1

1
0

1311
3

2

>1

>5

>12

>19

>28

>38

>50

>61 km/h

1208

1

број грађевинске парцеле
број грађевинске парцеле (у обухвату плана)
постојећа регулациона линија
жичана ограда на зиду

2
1

1315

1314

1310

1309

2

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

1210

1

колске саобраћајнице

1305
1

24,78 %

1,64 ha

48,38 %

0,91 ha

26,84 %

3

1306

1308

1

2

ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ
постојећи објекти у обухвату плана

1211

1304

1599

0,84 ha

1
1

1307
1

2

НАМЕНА ПОВРШИНА
рурално становање, породични објекти са
припадајућим парцелама
неуређено/неизграђено земљиште

1214
1301

1300
3

1215

1302

1601

2

1

3

нн мрежа
TT мрежа
водовод

1411

1
2

1296

1297

ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

1218

1299

1298

1602

1219
2

1

5

856

НАЗИВ ПЛАНА:

1295
3

4

1

1225/1

1226/1

1225/2

1604

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ФРУШКОГОРСКЕ И ПИНКИЈЕВЕ
У К.О. МАНЂЕЛОС

1224

1294

1603

постојећи објекти у ближем окружењу ван
границе обухвата плана

1213

1303

1292

1226/2

2

1293

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1

1229
1291

2

1605/1

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1230

3

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

1290

1288

1605/2

1232/1

1233

1287
1286
1885/1
1284

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

ДАТУМ:
јануар
2020. год.

САРАДНИЦИ:
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Биљана Михаиловић, грађ. тех.

Е-БРОЈ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

РАЗМЕРА:

БР. ЦРТЕЖА:

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
намена површина

1:1000

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

1289
1606

ДИРЕКТОР:

1234

01

1320
1321

1203

1

ЛЕГЕНДА:

1000

2

2

750

1

граница обухвата ПДР-а

500

1313

1312

3.39 ha

граница грaђевинске парцеле

0

1317

3

1206
1207

1210

2

1

површина обухвата

250

1316

1315

1

1

1311

0

3

2

>1

>5

>12

>19

>28

>38

1208
>50

>61 km/h

број грађевинске парцеле
број грађевинске парцеле (у обухвату плана)
постојећа регулациона линија

1

2
1

1315

1314

1310

1309

2

1209

1210

1

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА И СВОЈИНСКА СТРУКРУРА

1305
1

3

1306

1308

1212/1

1

2

1211

1304
1
1

ВЛАСНИШТВО - ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
земљиште под објек. , УЛИЦА
Град Сремска Митровица

0,84 ha

24,78 %

0,91 ha

26,84 %

1,64 ha

48,38 %

3,39 ha

100 %

1307

1213

1303
1

2

1214
1301

1300

1216

3

1215

1302

1601

2

1

1218

1299

1298

3

УКУПНО У ОБУХВАТУ

1411

1
2

1220

1296

1297

1219
2

1

НАЗИВ ПЛАНА:

5

856
1295

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ФРУШКОГОРСКЕ И ПИНКИЈЕВЕ
У К.О. МАНЂЕЛОС

1224

1294

3

4

1

1225/1

1226/1

1225/2

1604

ПРИВАТНА СВОЈИНА
пољопривредно земљиште у грађевинском
подрућју, ЊИВА (приватна својина)
грађевинско земљиште под објектима,
приватна својина

1292

1226/2

2

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1293
1

1229
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1291

2

1230

3

1605/1

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

1290

1288

1605/2

БР. ЦРТЕЖА:

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1:1000
својинска структура земљишта у обухвату плана

01а

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

1234

1286
1885/1
1238

Новембар
2019. год.

РАЗМЕРА:

1235
1287

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

Е-БРОЈ:

1289
1606

ДАТУМ:

САРАДНИЦИ:
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Биљана Михаиловић, грађ. тех.

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

1232/1

1233

ДИРЕКТОР:

1319

1320

1318

1321

1203

1000

ЛЕГЕНДА:

750

2

2

1

500

1
250

граница обухвата ПДР-а

0

1313

1312

1317

3

1316

1210

1

1

0

>1

>5

>12

>19

>28

>38

1311
3

2

>50

3.39 ha

граница грaђевинске парцеле

1206
1207

2

1

површина обухвата

1315

>61 km/h

1208

број грађевинске парцеле
број грађевинске парцеле (у обухвату плана)
регулациона линија

1

2
1

1315

1314

1310

1309

2

1209

1210

1

1305
1
3

1306

1308

1212/1

1

2

ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ
постојећи легални објекти (у обухвату плана)

1211

1304
1
1

постојећи нелегални објекти (у обухвату плана)

1307

1213

1303
1

2

НАМЕНА ПОВРШИНА

1214
1301

1300

1216

3

1302

1601

саобраћајне површине

0,72 ha

21,24 %

пословање у функцији пољопривреде

1,10 ha

32,45 %

становањем са пословањем

1,57 ha

46,31 %

1215
2

1

1218

1299

1298

3

1411

1
2

1220

1296

1297

1219
2

1

НАЗИВ ПЛАНА:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ФРУШКОГОРСКЕ И ПИНКИЈЕВЕ
У К.О. МАНЂЕЛОС

5

856
1295

1224

1294

3

4

1

1225/1

1226/1

1225/2

1604

1292

1226/2

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2

1293
1

1229
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1291

2

1230

3

1605/1

1290

1288

1605/2

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

1232/1

1233
1289

1235
1606

1287
1286
1885/1

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

1234

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
намена површина

ДИРЕКТОР:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

ДАТУМ:
јануар
2020. год.

САРАДНИЦИ:
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Биљана Михаиловић, грађ. тех.

Е-БРОЈ:

РАЗМЕРА:

БР. ЦРТЕЖА:

1:1000

02

1321

1203

ЛЕГЕНДА:

2

2

1

1000

1
750

граница обухвата ПДР-а

500

1313

1312

1317

3

1210

1316

1

1

1315

1208

1311

0

3

2

>1

>5

>12

>19

>28

>38

>50

1

регулациона линија

1

планирана грађевинска линија

1315

1314

1310

2

1209

1210

1

1305

ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ

1

3

1306

1308

број грађевинске парцеле
број грађевинске парцеле (у обухвату плана)

>61 km/h

2

1309

3.39 ha

граница грaђевинске парцеле

1206

0

1207

2

1

површина обухвата

250

1212/1

1

2

постојећи објекти са одобрењем за градњу (у обухвату плана)

1211

1304

постојећи објекти без одобрења за градњу (у обухвату плана)

1
1

1307

1213

1303

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА

1

2

1214
1301

1300

1

1302

1601

2

1218

3
2

1.15 ha

0.42 ha

3

1296

1297

2

1

1220

1,10 ha

32,45 %

3

зона саобраћајне мреже са пратећом инфраструктуром,
земљиште у јавној намени

0,72 ha

21,24 %

НАЗИВ ПЛАНА:

1295

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ФРУШКОГОРСКЕ И ПИНКИЈЕВЕ
У К.О. МАНЂЕЛОС

1224

1294

3

4

1

1225/1

1226/1

1225/2

1604

2

- зона пословања
зона за коју је обавезна урбанистичко-архитектонска
разрада локације урбанистичким пројектом, пословни
објекти са паркирањем на припадајућој парцели

1219

0.30 ha

5

856

46,31 %

1411

1

3

1,57 ha

1

1299

1298

1

1215

0.52 ha

2

1216

3

- зона становања са пословањем (директно спровођење)
са паркирањем и слободним површинама на
припадајућим парцелама

1292

1226/2

2

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1293
1

1229
1291

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2

1230

3

1605/1

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

1290

1288

1605/2

Е-БРОЈ:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

РАЗМЕРА:

БР. ЦРТЕЖА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
подела на карактеристичне зоне и целине

1:1000

03

1289
1235
1606

1287

1234

1286
1885/1
1284

1238

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

ДАТУМ:
јануар
2020. год.

САРАДНИЦИ:
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Биљана Михаиловић, грађ. тех.

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

1232/1

1233

ДИРЕКТОР:

1319

1320

1318

1321

1203

1

ЛЕГЕНДА:

1000

750

2

2

1

500

граница обухвата ПДР-а

250

1313

1312

0

1317

3

1206

површина обухвата

3.39 ha

граница грaђевинске парцеле

1207

2

1

1316

1210

1

1
0

>1

>5

>12

>19

>28

>38

1311
3

2

1208
>50

број грађевинске парцеле

>61 km/h

1315

1

број грађевинске парцеле (у обухвату плана)

2
1

регулациона линија

1315

1314

1310

1309

16,4

2

1209

1210

1

планирана грађевинска линија

1305

постојећа нн мрежа

1
3

1306

1308

12,6

1212/1

1

2

планирана нн мрежа

1211

1304

постојећа TT мрежа

1
1

1307

планирана TT мрежа

1213

1303

постојећи водовод

1

2

24,2

1214
1301

планирани водовод

1300

1216

3

1302

1601

10

ширина регулационог појаса

1215
2

1

1218

1299

1298

3

1411

1
2

25

1220

1296

1297

15,6
2

1219

1

НАЗИВ ПЛАНА:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ФРУШКОГОРСКЕ И ПИНКИЈЕВЕ
У К.О. МАНЂЕЛОС

5

856
1295

1224

1294

3

18,7

4

1

1225/1

1226/1

1225/2

1604

1292

1226/2

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

16,5

2

1293
1

1229
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1291

2

1230

3

1605/1

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

1290

1288

2 0 ,1

1605/2

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

1232/1

1233
1289

1235
1606

1287
1286
1885/1

1234

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
мреже о објекти инфраструктуре

ДИРЕКТОР:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.
САРАДНИЦИ:
Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Биљана Михаиловић, грађ. тех.

ДАТУМ:
јануар
2020. год.
Е-БРОЈ:

РАЗМЕРА:

БР. ЦРТЕЖА:

1:1000

04

1320
1321

1203

ЛЕГЕНДА:

1000

2

2

1

750

1

500

1313

1312

0

1317

3

1206

132.65 132.57
132.51

2

1

граница обухвата ПДР-а

250

1316

1

1311

0

>5

>12

>19

>28

>38

1210

1208
>50

>61 km/h

1315

132.72
132,20

127.66

126.43

3

>1

2

1

121.45

131.79
2
1

121.12

1315

1314

121.01

2

126.61

131.75

120.71

120,60

120.61

3

1306

1308

120.70

1304
1

120.61
120.44
120.64
120.48

127.23

1307

1

127.61

120.62
121.24

2

120.44

127.53

A

120.68
120.49 120.47
120.49
121.03 121.15
120.47 120.67 120.49

121.65

120.67 120.72
120.69

125.23

123.83

122.53

121.32

120.56

124.44

123.36
121.81 123.30
123.42

1302

1601

121.47

120.62
120.36

129.38

Б

126.29

127.92
127.81
126.10 126.62

130.98

131.16

130.88

131.45

1215

121.30

3

1297
123.60

124.39

1411

1

125.97

125.35

126.63

128.90

2

120.06

119.91

119.98

1294
122.45

121.39

123.15

124.71

123.92

122.10

122.90

124.75

129.83

127.86

125.58

129.85
129.71
129.73

129.94

126.96

126.27

126.33
123.83

1604

125.51

3

1224

129.67
1

128.60

1225/1

130.10

125.70

1226/1

129.38

124.52

129.26

1292

1225/2

1226/2

129.39

2

1293

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

129.10
129.11

1

119.87
119.82

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ФРУШКОГОРСКЕ И ПИНКИЈЕВЕ
У К.О. МАНЂЕЛОС

129.56

4

127.01
127.92

122.93
121.18
121.10

НАЗИВ ПЛАНА:

129.99

1295

121.02

1229

121.54
124.31

121.34

1291

122.87
123.44

121.15

2
3

128.84
128.82

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

129,00

1230

129.02

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

121.12 121.72

1605/1

123.18
1290 123.69
121.36
122.04
121.26
119.76
123.84
121.57
119.74
120.75 121.55
120.22
121.58
123.71
121.58
120.67
120.80
122.21
120.21
119.27
120.74 121.18
119.82
119.74

1605/2

119,80

1288

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

1232/1

1233

1289

1235

1606

1287
1286
1885/1

Y
4992930.59
4992923.32
4992930.78
4992937.67

1

5

121.01

X
389466.86
389469.86
389625.62
389625.49

1219

130.12

125.56

856

1220

130.57

1296
128.14

121.52

1
2
3
4

1218

126.90

122.06

119.93

бр. тачке

130.61

1

130.66
125.89

приближне апсолутне координате
тачака регулације површине којој престаје јавна намена

1216

3

2

120.15
120.10

1214

130.90
131.18

1299

125.90

планиране тачке регулације

1

2

125.83

планиране коте

1213

3

128.15

120.64

1298

132,20

4

129.38 129.76 129.89
129.02 129.21 129.41 129.85
1303 128.34
128.68 128.95 129.15 129.34 129.81
2
127.15 128.07
126.45
128.08
128.17 128.07 128.61 128.56
128.09
127.89
1301 127.89
128.43
1300
126.30
128.08
127.71
128.33
127.71
128.00128.19
128.00
127.86

125.39

124.08

123.03

постојеће коте

предлог парцелације

15

131.68

129.44

128.77

1212/1

132.23

1211

1

120.55
120.64
120.54
120.62

120.44

131.64
131.61

1

2

број грађевинске парцеле (у обухвату плана)

планирана грађевинска линија
A

131.79
131.71

1

120.58
120.57

1209

1210

1

1305

120.65

број грађевинске парцеле

регулациона линија

132.00

1310

1309

3.39 ha

граница грaђевинске парцеле

1207

132.63
132.40

1

површина обухвата

1234

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ДИРЕКТОР:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

ДАТУМ:
јануар
2020. год.
Е-БРОЈ:

САРАДНИЦИ:

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Владимир Стајчић, грађ.тех.
Биљана Михаиловић, грађ. тех.

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
хоризонтална регулација са предлогом
парцелације

РАЗМЕРА:

БР. ЦРТЕЖА:

1:1000

05

l-

Ha ocuory rrJIaHa 46. 3arona o flJlaHrrparby H rrcrpaArbn (,,Crryx6eHr.r HracHr.rr Peuy6nurce
Cp6uje", 6poj7212009 u 81/2009-HcrpaBKa, 64/2010 - yC, 24/2}ll, 12112012, 42lZOl3-yC,
50/2013-yC v 9812013-YC, 13212014, 145/2014, 83/2018, 3l/2019 u 37 /2019 Ap. 3aKoH ), wru,lia 32.
flparruIHnxa o caApxuHu, HaqrIHy u flocrynKy rcpaAe AoKyMeHara npocropHor n yp6anncrxuror
fiJlaHuparba (,,Crryx<6eul rJIacHrrK PC", 6p. 3212019), turaHa 9, cran 5 3aroua o crpareruroj
npoIIeHH yraqaja Ha xfl.IBorny cpeAHHy (,,Cryx6enu HracHrrK PC", 6poj l35l2OO4 u 88/2010 r.r
)
rIJIaHa 41. ra.rra 6. Craryra fpa4a Cperracxa Mr,rrponuqa (,,Crryxc6enu lrucr fpuaa
Cperr,rcra
Murporuqa", 6poj 312019 u 512019), CryuuuaHa fpa4a Cpenacxa Mrmponuqa, no npz6aubeHoM
Mr,rrrrJBerby Kouncnje 3a rrnaHoBe Ha CeAHHTIH ogpxauoj 25.10,20L9. roAr{He, gouena je

oAJryKy

O

II3PMII IIJIAHAIETAJbHE pEIyJIAWjIt&.x,ere

Ea ilocrroBe

CTAMEEHOT BJIOKA rI3MEBv yJITIIIA OpyrrlKoropel{iltil.ryil{HrcIril,Ei
Y MAHBEJIOCY
-r:;:L-j

yJILIqa @pyruroropcxa u

flnnxujena y Manferocy (y

aa.nerr,r

ola

reKcry: flnaH 4era.rrHe perylaqr.rje).

Iiltatt2.
fpauaqa o6yxnara rrrraHcKor no.(pfrja je oapefeua Kao npeJrlrMu*apHa. flpocrop o6yxram
flnaua ce HrIrIa3H y rpalenuncxorvr no4pyrjy HaceJba Mauferoc, Nserraely yJrnqa @pyurxoropcra z
flnnxujera.
flpoctop o6yxnara flnaua oxpyxyje rpaleanncxo 3eMJbr{rrrre, oAHocHo uocrojehe craHoBarse y
HaceJby.

fpaHLrqa o6yxnata flnana (upenrnrauapua) saysnua rpocrop oro 2.59 ha. Y o6yxnary flnaHa cy
napllerre 6p.856 u l41.l AerroBla ynut\a,1303 ynnqa (corar) u 1294, 1,295, 1696, 1297, 1298, 1299,
1300, 1301, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1314, 1315 n 1308 napueae y rprrBarHoM BnacHurrrrBy y

r.o. Maulenoc.

{.ltan 3.
Ycrosu lr oMepHr,rqe ruraHcKr{x AoKyMeHara Br,r[rer peAa r,r cuucar [oAJrora:
flpocropuuu rrJIaHoM Tepr.nopr.rje fpa4a Cpeucra Murponuqa (,,Cl.lucr rpaAa Cperracxa
Mnrponuqa", 6p.8/20I5) rurauapano je 4a ce ruraHoBu ca AeraJbHou yp6auacrurrKoM pa3paAoM
uspabyjy 3a AenoBe ceocKl{x HaceJLa KaAa ce npu6aara 3eMJbr,rrure y jaruoj HaMeHr,r, oAHocHo
Sopuraparre nu$paupyrrypHl{x KopuAopa (ynuqa), y oBoM crryuajy rAe ce nporuupyje cao6pahajna
Mper€ HaceJba.
flpocropnuM TIJIaHoM Aare cy crparelxne cMepHrle pa:noja repuropnje fpaaa Cpeucxa Mrrponuqa
rra caMr.rM TyrMvt pasnoja ceocKr,rx HaceJba.
cMI,IcJry yHanpelerre HaceJba y cMHcJry xoparuherre 3eMJb[rrrrra sa rfoprrauparbe rroBprrruHa 3a
craHoBarbe ca yp6auorr,r cao6pahajuoM MarpHrIoM r,r caBpeMeHHM Calpxajurr,ra ceocKor crau6enor

Y rou

6loxa ca nparehuna ca4pxajurraa je y cxnaay ca fhrauou. Pasrojerra oBaKBor KoHqerrra, y cKJraAy ca
3aIIlrI'IroM xLIBoTHe cpeAI{He rroAcTrue ce ITHBeHTITBHooT y flpoqecy rulaHcxor pasnoja noapyrja.
flparuauua ypelena u rpaBIilIIaMa rpalema na rpalennHcKoM 3eMJbr,rrrrry y rpaHrlrlaMa
rpafenuncror noapyrja AarLI cy yp6anNc'ruvKa rapaMerpu rojra he 6rmn o6asesHr,r 3a H3paAy oBor
flnaua.

Ona nparura

ce

upurvremyjy

sa

HaceJba

y

xojrErr,ra

ce Ar{peKTHo npuuerryje flpocropru{ ruraH

repnropnje fpa4a u sa roja cy ypafene ureMarcKr.r rpr,rKa3u ypelerra HaceJba, a ycnrepanajyhn cy ra
HaceJba sa rcoja ce yc[oBJbaBa pa3paAa rrJraHoBtrMa reHepaJrne perylaquje.

Yp6aHucurqrr{ ruraHoBu he ce p4lztru 3a cBa HaceJbeHa Mecra,

ocr,rM 3a HaceJba sa

ypelerra HaceJba, anu je rvroryhe pallzTpr v yp6auucruuKt4

rrreMarcKr{ npr{Ka3r,r

norpe6aua 3a rpyrry HaceJba.

rfran

roja cy ypalenn
no noce6nuu

rrJraH

4.

flpunqunlr
Ypelerre rpocropa y o6yxnary fllasa 3acHr{Ba ce Ha HaqeJr}rMa oAp)remor pasroja u paqploH:ulHrrM
ropuurhemervr rpalenuncKor 3eMJbrrrrrra 3a *r3rpaAlby o6jercara y ceocKrrM HaceJbHMa, a cBe y IIrIJby
KoHTlrHylrpaHor rrJraHuparba kt ycxlalnrama notpe6a Epocropa ITJIaHI{paHID( canpxaja
rounaru6ulHlrx 3oHaMa craHoBarba y ceocKlrM HaceJbI,IMa H noJEonpHBpeAHoM 3eMJbI,IIrITy y
rrJraHr{palba:

oKpyxerby.

rlran

5.

Buzuja E rrlrJbeBr{ finammparLa, ropuruherra, ypelema L 3alrrrrrre rrJraHcKor flpocropa:
I{u"rr gouoruerra flnaHa je crnaparre rrJraHcKor ocHoBa 3a pe,urr3arlnjy rurancrurx nocrasrl,I fIfI
(08/2015), oAHocHo crBap{r}be naoryhuoc'ru 3a rcrpaAby ctau6erur& ctau6eno nocJIoBHLtx o6jerara
u o6jexara y tfynxqnja roJbonpr,rBpeAe Kao uparehrx AeJlarHocrlr y3 craHoBarbe 6es suauajrmx
ymqaja Ha xr,rBorny cpeAr,rHy (cxna4zuna Boha, cytrrape, x;laArbaqe [I cJIHqHr,r o6jeroa).
llopeg o6jerara y onoj yp6anucrr.rxoj 3oHlI 6u ce cBaKaKo lBrpaAI{JIa t4 HeorxoAHa
uH$pacrpyrrypa 3a norpe6e noje4Iaua.rHl,rx pa.{Hlrx KoMIUIeKca.
fllaHoir,r 6ra ce creruru ycnoBr,r 3a yrcLrAarbe nooojehe yJrrdre (coxara) Ha Karacrapcxoj napuenu 6poj
1303 xoja ce nporexe o,q yJrHrIe (DpyurnoropcKe Ao yJII,Iqe flunxujeae v AeIfit npuBarHe raplleJre
je4uor BJracHHKa Ha ABe 3oHe.
flpocrop o6yxrara flnana 4e$uuucao 6n ce sa tloprr,rraparre Br{ue uoje4nHauurx yp6anuc'rruxux
3oHa KaKo 6u ce nrasnpaHa HaMeHa 3oHe ycKJraAWIa ca noctojehlarra cagpxajvuay oxpyxelby.
Ilosurrnau eQerar pealnsauuje rrJraHcKux nocmnxu je o6es6eleme ycnoBa Qoprranpame
yp6auucrnuKe 3oHe roja o6je,unrsyje noapruxHe rcror nHBecruropa n ypelyje yrurlny Marplrqy
HaceJba y3 paquoHarrno xopnuherbe rrpocropa ca ocHoBH]IM TIpITHII]rnHMa oApxI,IBor pasnoja,
oAHocHo ycxnafuname aKTHBHocrI,I y rrpocropy I{ 3aI]rrI{Te xrrBorHe cpeAI,IHe.
Herarrnan eQercar peanusauuje rrJraHcKr.rx rrocraBKu flnasa je yruqaj [poMeHe HaMeHe rls ql,Icror
craHoBarba pypaJrHor KaparTepa y craHoBarbe ca nocJloBalbeM y $yHxqujn [oJboflprrBpeAe.

rfuas

6.

Konqenrya;rHu oKBHp nJraHuparba, ropuruhema, ypelerra

lr

3aIxrHTe lrnaHcKor noapyrja ca

cTpyKTypoM ocHoBHLrx HaMeHa flpocTopa:

oOnacm rroJborprrBpeAe nopeA cBr{x qr,rJbera sa pasaoj, noce6au snauaj je ctarvrynaq*t1a u
noseharbe uunecinpana y pypaJrHa noapyrja u pa:noj MaJIor arpo6usunca H rpeAy3erHlIIIIrBa,

Y

e4yraquj a pyparHor craHoBHI,IIrrrBa.

Y o6lacru paseoja rpor,r3BoArbe xpaHe Heonxoguo je ynanpelerre u roApIrIKa MCII y arpo6usuncy u
npor,r3BoArbr,r xpaHe.

Pypa.rull parnoj ra Hajnaxnuj*t 4uss r.rMa oqyBatre 6uororuxe BrrraJIHocrLI pypaJIHI{x no4pytja xpoe
nosehame KBaJrETera xaBora, o6nony u pasroj eKoHoMcror HLIBoa.

Konqenquja pyparrHor pa:ooja 3acHoBaHa

je

na

AaJbeM pasnojy

z

o4pxueoj excrrtoaraqaju

TypH3aM, percpeaquja rra.) u
rplrpoAHr,rx pecypca, 4unepcu$axaqujrn pypaJlHe
a$uprtraqnjn r3B. "MeKurEx" pasnojnrrx tpamopa ApyurrBeHor, KynrypoJrollrKor, r{Hcrr.rryquoHarlHor LI
eKoJrorrrKor sna.raja. OcHoenr,r qlrJb pypaJrrror pasnoja je oqyBarLe 6uoaorurce B]I,TirJIHocrH pypiulHl{x
nogpyuja, rpor noreharle KBarrlrrera xr,rBora, o6uony u pasnoj lbl{xoBor eKoHoMcKor u coqxjaluor

eronouuje (MC[I,

HHBoa, Kao

peynrar AellertpaJll{saqzje

rpaAoBa H ortrrrrl'IHa.

rlnan

7.

Cpe4crra 3a rcpaAy flnaua Aer{rJEHe peryaaquje o6es6elyjy
lr Apyrrx H3Bopa Suuaucuparra.

ce

LI3 cpe.(craBa

I4nnecruropa

I{spala flnasa AeraJBHe perylaqnje rroBepaBa ce JfI sa nocJroBe yp6auusrraa ,,Yp6aunsau" us

Cpevrcre

Murponuqe. '

Pox pa vspaIy rrJraHa

je

120 4aHa (ycxnafr.rBarbe ca Ar.rHaM[rKoM r,r rporpaMoM paAa Jaguor

uPeAyseha).

rllan

8.

floc.ne AoHoluelba oBe oArD/Ke opranusorahe ce paun jaBHH yBHA y ryajany o.q 15 aana.
Ornac o H3Jraralby rr,ratepnjala Ha paHI{ januu yBr.rl onrrtrrraBa ce y cpeAcrBtrrua jaauor

uuQopuucarra una 3BaHHqHoM [oprarry lpa4a.
I4srarane naarcpnjala Ha paHil jatuu yru4 o6anuhe ce y 3rpaAu rpaAcKe xyhe fpa4a
Cpenacxa Mutpoonqa, ynu\a Cssror .{rnunrpuja 6p.13 y Cpeucxoj Mrrrponuqu r.r Ha 3BaH[rrHoM
roprarry fpa4a.

Haqpr flnaua AeftuBHe

perynaquje, flpe rroAHorlerra oprauy HaAJrexHoM 3a rreroBo
AoHoIrIeBe, noAnexe ctpyuHoj KoHTponu pr rasJra:Ke ce Ha jarHz yBt4Ay 3tpaAlr rpaAcKe r<yhe fpaaa
Cpeucra Mutponnqa,yltut\a Cseror.{arr,rurpuja 6p.13 y Cperr,rcroj MurponNqu.

I{srarane IrpeAJrora flnana AeraJbHe perynaquje Ha januu yBrrr orJrauaBa ce y AHeBHqM r,r
npu qeMy ce orJlarrlaBajy no4aqu o BpeMeHy r,r Mecry rrBJrararba [peAJrora flnana
perylaqnje
Ha jaBHH YBuA, naqnn na rojr,r 3anHTepecoBaHa npaBHa ra Sr,rsu.rrca nurla Mory
AeraJlHe
.{ocraBI4TH npIlue46e Ha npeAJror flnasa AeraJbHe perynaquje, Kao H Apyre aH$opuaqnje rcoje cy o4
JroKturHoM JILIcry,

sHauaja sa jannu ynrag.

{.nan 9.
CacrasHra Aeo oBe o,4rryKe je Peurerre Aa ce 3a fhan Aem.rrHe perynaqnje crarr,r6euor 6lora
usnaely yrILIqa @pyruxoropcra u fftaHrujera y ManfeJrocy, ue nspafyje crparerrrKa nporleHa yrnqaja
Ha

xlrBorlry cpeAuHy, AoHero oA crpaHe fpagcre yflpaBe sa yp6anasaM, upocropHo ruraHr.rp{uie
lpana Cpeucxa Mrrponuqa.

H

I,BrpaArby o6jerara

rf.nan 10.
flnau 4erarue perynaqnje je uotpe6no uspalttfiu y rpn ucroBerHa [pr,rMeprca y aHaJrorHoM
rrer [prrMepKa y AurraraJrnou o6.rruny

H

ll.rran 11.
Ora o4nyrca cryra Ha cHary ocMor AaHa oA 4ana o6jan.rrvBatsa y,,Crryx6enoM Jrucry fpa4a
Cpervrcra Murponuqa".

CKYTIIIITI,IHA TPMA CPEMCKA MI,ITPOBIIIIA
Epoj: 350-32 l/2019-l
fiana 25 .l 0.20 I 9.roaune
Cpenacra Mnrponuqa

.*qi*!iBj'M'

"'€^ffiffi##
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nPEAMET: ycnoBlr sa uspaAy nflAHA IETATbHE PEfyAAUilJE CTAMEEHOI EflOKA
r43MEEy ynmqA OPyIJKOTOPCKA 1A IIAHK\AJEBA y MAHbEIOCy

['loeogou Bar.uer 3axreBa 6p.591/19, oA 15.10.2019. xojra je xo4 Hac saBeAeH noA
6pojeu 89.1.1.0-A-07.06-332928119, oA 21.10.2019, y rojeM rpaxr4re ycnoBe 3a u3paAy
nflAHA AETAJbHE PEryflAr-{NJE CTAMEEHOT ', EflOKA ]/3MERy vnuqA
OPyLU KOFOPCKA U r1.IAHKIAJ E BA y MAHBEfl OCy, o6aBeurraBaM o,,Bac cne4ehe :

y

y

ynmqaMa opvurkbopirii"'ta'l.hraixraleaa nocroje
3oHr4 o6yxBara nnaHa,
o6jemr (y AarbeM reKcry: EEO) xoju cna6geeajy nocrojehe ]rynqe

eneKrpoeHeprercKr4

nnaHa.

Y Aeny npocTopa ns ooyxeara nflaHa xa noraqujaMa Ha xojrrraa ce nnaHmpa u3rpaAtba
HoBr4x o6jerara 3a Koje
norpe6Ho nphKrbyqerbe Ha Aucrpr4.6yrnexu cr4creM en.exeprrje
npeABlaAerh u3rBaAlby HaA3eMHe (ulunu nogseuue) cpeAbeHanoHcKe- u.Hl4cKoHanoHcKe Mpexe
ca norpe6xraru 6pojenn nanojnnx rpaxc$oprraaropcKr4x craHhlla 2010.4 kV/kV rrana CTC (cry6xa) ,,i

je

nnn METC (ruoxraxno-6eroncra)

EnerrpoereprercKx o6jerrr,r 20 kV

.

.

Paseojnrrr,r nnaHoBhMa Orpaxaxa Enerrpogucrpra6yrlraja Cperrrrciia' Murpoanqa, Ha
cpe,qrbeM HanoHy je npe4anfieHa u3rpa.qsa o6jerara sa 20xV HanqHgf.f ,H{,qo. O6jemn ce rpaAe
Kao noA3eMxra ( xa6noBcKl4 BoAoBra 20rV ). Ka6noacxu aogoar 20xV ce'raseb4e ka6noru XHE 49A
3x(1x1S0)rrarvr2.OpnjenrarluoHa gy6,wna xa rojy ce nonaxy xa6noah u3Hoch'o4 0,8 4o 1 uerpa, y
OAHOCy Ha nOBptUt4Hy

Tna.

Tpaxc$opMaropcKe

craHnqe
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l-lpegara[ena je rpa4rua rpac$opMaropcKr4x craHrLla ucKrbyr{r,tBo 3a 2OlO,4t<V HanoHcKy
rpaxc$oprraaqhjy. TparcsopMaropcKe craHrqe ce rpaAe Kao MoHraxno,6eroxcre ( METC) u
cry6ne (CTC). Moryha je rpaArua u raKo3BaHnx 3t AaHnx rpanc$opMaropcKhx craHhqa (3TC) u
To r4cKrby,.{t4Bo 3a raHgycrprajcKe norpouJat{e, AoK ce oBaKBe rpaxc$opnaaropdxe craHi4qe He rpaAe
.
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Crpana 1 oa 3

pa ie y nrraruy rpaHcQoprraropct€ craHnqa H3BeAeHa Kao no_ce6aH
norpe6Ha 3a H3rpaA]by METC ( ca
o6jexar unn- 1e y roKBhpy
-oanocrojener o6jeraa ). floaprurxa
yaernrueruey,i,,s-aercno
runaUETC F og 35rra2 ( l)r6int(VA), Ao 45u2 (2x630rVA). Onrmuanna
ygarbeHocr METC-og ApyFxx o6jer<ara 6ra rpe6ano Aa ie xajnarue 3u ( oea ygarbeHocr H14 y KoM
cnyvajy xe cye.r3Hoct4rt4 lvmlbe og 1u).
Kao Ancrpyl6yrraexe (,6rano

ri}-r"':':it'
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rrpoe neS-tGtlrn:o6ie*tr I

rcror

Han o H a

HrcroxanoHcKa en. Mper€ ce rpaAr Kao HaA3eMHa u Kao nog3eurHa (xa6noacxa).
HagseuHa €11..: iltp€x? .G€i:rpo[]{ xa AEC l,t 9PC, gyltolxe 9 n 10 naerapa, ymaBHoM ca
ca npoBolqHuKor,l An-ule 4x50+16rvrrra2.
npoBo4HylKorvr, CKC X00/O-A gxZO+gr0/8+2x16uru2 ,a peie
-ra6nou
, en. Mpexe ce rcBoAe
rt4na, PPOO-Y A 4x150rvrna2'
Ka6noecxe F t4cKoHanoHcKe
yrcHoct4
og
0,8 go 1 uerpa, y oAHocy Ha
ra6noen
gy6raHa
nonaxry
ce
Ha xojy
Opnjenraqroxa
noBpruvrHy Tna.

rrpoeHeprerc re

ocrano u n nSpacrpyKry

po M

Yxp

ura rua

je

. flpn yKpurralby n napanenxou aoleuy nocrojehvrx EEO ca 6yAyhrrvr o6jexrr,rrvra norpe6Ho
nouroBarfl ogpeg6e "llpaahnxnxa o rexHnqKilM HopMarrBnMa 3a eneKTpoeHeprercKa

en

e

Ga

nocrpojersa Ha3yrBHor HanoHa IraHaA 1000 \f' o6jaaruenor y "Cn. Incr COPJ", 6p. 4174 n 13178,
TexHrr{xyut HopuaTxBl{Ma 3a [3rpaA]by HvlcKoHanoHGK]1x HaA3eMH]1X BOgOBa"
"llpaeunxuKilo
o6jaaruenor y.l'Cn, flncr GOPJ", 6p. 6192 n,llpafinnrKa o rexH]1tlKt4M HopMatnanua 3a h3rpaAFby
xaAeeuxytx 6penpoereprprctux BogoBa HanoHa og 1 kV go 400 kV" o6jaarueHor y "Cfl' flvtcr
COPJ" 6poi C5r8&n'TGn:eflncr CPJ" 6poj 18192, Kao n ocrafle nponnce Be3aHe 3a npe.qMerHy
o6nacr:

Yrpurarse

Ga

:'

Arc[px6yrrsaon

nacHom MpexoM

, ;-

Mrnmyanga,pacroia$al':racoBoga og. nocrojehlrx noA3eMHt4x efl. eHeprercrux ra6noscxvlx

-

BOAOBa n3HOCe:

flpvr napanenHoru aofiersy 50 - 100 tttvt
nb, yKpuralby 3O - SOqur Yrpurrajnvr yrao rpe6a ga je rlro 6nnxn 90" , a He Malbvl og 45".
Ha Mecr[Ma yKpura]ba racoBoAHe qeBn nonarar[ rcnoA eneKTpoeHeprercKrlx ra6noea.
!-acoaoA og cry6oea HaA3eMHe HlrcroHanoHcKe en. Mpexe r'aopa 6nrn yAarbeH najuarue 1
Merap. Yronnxo ce oBo pacrojarue He Moxe 3aAoBorbt4Tvl, nofiaralbe racoBoAHvlx qeBvl HacnpaM
cry6oea u3Becrll nog6yuraaaHreM 3eMrblrura y Ayxl4Ht4 og 2tvt, ca o6e cTpaHe cry6a.
fatoeogxe qeBu nonararh npaeonnnujcKx y oAHocy Ha cry6oae efl. Mpexe, rpaSocraHnqe vl
gao6nnaxeFbe oBvlx
ra6noecxe gno6ognocrojehe pa3BoAHe opMaHe. He gosaoruaBa ce nyi{Ho

ri-''

o6jexara,
ir'

r.

:'

"' '-

:ii:'t,
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Yrpura ua efJoiinoeo.ti1glp.'
MnHunilani6 pacrojar+e eHepreTcrux xa6noaa oA TonfloBoga u3Hoc1,1:
llpra yrpr.graFby t4,'napanenHoM eofler+y 50qna, sa ra6noee 20 vt 't xV.
Ha naecrnua yrprurarua, TonnoBoA ce no npaBvlny nonaxe t,tcnoA en. xa6noea. YxpurajHn yrao
rpe6a Aa je uro 6nvtxn 90o , a He Mabn oA 45"'

Yxpurarue ca T.T.

i1

urPexorvr

Mnnrtuanga pacrojarua eHepreTcx[x xa6noaa oA TT xa6noaa tt13Hoce:
l-l pur yxpurrarty S0rlrvr.
npr,r napaneniorrt aofleruy 30tlM 3a ra6noee 1xV, a 50qvr sa ra6noae 20 r 10xV'
Ha rraecruua yKptuTalba TT ra6n ce no npaBvlny nonaxe vlcnoA en. xa6noea.
YrpurrajHra yrao rpe6a ga je urro 6nrxu 90' a ue Malbh og 45''
He Aos-Bo&aBa ce napinenr.,o aoflerue eneprErcxutx ra6nosa vlcnoA vnr A3HaA TT ra6noaa,
vt3y3eB npvl yKPl,uJaFbY.
.

#s;'
.:._!:

!.1; ;

...1.

'.:.. ('

Crpana 3 og

3

TT ra6noera og cry6oaa HH HaA3eMHe en. Mpexe naopajy 6rarra y4aruexla najrtrarse 1ru. Hraje
AosBotbeHo noflararbe TT xa6noBa y rpacy HH en. Mpexe h,fiyqHo sao6unaxerue cry6oaa HH

Yrpurare ca BoAoBogHoM ( xanannsaqrorou)

MpexoM

XopnsoxranH[ pa3MaK Bo,qoBoAHe qeBh oA eHeprercror ra6na, rpe6a Aa u3Hocr4 najuaue 0,5rvr.
HrjegosaotbeHo napanenHo aofieue BoAoBqAHhx qeBh h3HaA un ucno1eHeprercxr4x ra6noaa
IIpu yrpr.uraby BoAoBoAHa qeB ce Moxe nonararn ucnoA eHeprercKor ra6na Ha pacrojarby oA
xajuaue 0,4nlt
Bogoeo4ne qeBu oA cry6oaa HaA3eMHe HxcKoHanoHcKe en. Mpexe rrltopajy 6rrr y4aruene
Hajurase 1 uerap. Yxonrxo ce oBo pacrojarue He Moxe 3aAoBorbilTu, nonarabe BoAoBoAHr4x
qeBu Hacnparvr cry6oBa lasBecrra no46yurraBa]beM 3eMrbilura y AyxhHt4 op, 2t'ti ca o6e crpaHe
cry6a.
Axo ce nocrojehra nnaH 3a rojra cy u3Aarlr oBta ycnoBil MeFba hnr rqony-byje, norpe6xo je ga
HaM ce oOparure ca HoBr4M 3axreBoM 3a rcAaBarue.ycnoaa,:ys g6aeesnry gocraBy oAnyKy o
[3MeHaMa

U AOnyHaMa

nnaHcKor lqoKyMeHTa.

.i.

lr

,-:l.i

Y cxnagy ca qnaxout 218. 3arona o eHeprernqu (,,Cn.rnacHhKy PC" 6p.14512014,) y
3aurlrrHoM nojacy, ncnoA, r43HaA ilnu nopeg eneKrpoeHeprercKr4x o6jexara, cynporHo 3aKoHy,
ApyruM nponilcilMa He Mory ce rpa,qhril o6jexru.
3aunarnu nojac sa HaA3eMHe enefirpoeHeprercKe ao4oae (4qneroaoge), 3a HanoHcKr4
xraao 1kV Ro 35kV t43Hoct4 10 urerapa ca o6e crpaHe Bo,qa oA rpajrser $asxor npoao4nrra.
3aurrarxra nojac 3a noA3eMHe eflelrpoeHeprercKe BoAoBe (ra6noae), oA r4Brrqe
apMupaHo-6eroncxor KaHafla, sq HanoHcKr4 HytBo 1kV Ro 35kV rasHocu 1 uerap.
Simrrarnra noiaCsa ipanc+opMaropcKe craH[qe Ha orBopeHoM, 3a HanoHcKr4 nuao lkVAo

TexHyrr{MM

14

Cau yqpranu nocrojehra EEO y oKBr4py rpa$uvror npnncira cy ripra6nraxHor nonoxaja. l-lpe
ornoqulbalba pagoBa, norpe6xo je ra,rxo noqtaparu ilcre.

l4xaecrrrop o6jerara s6or vraje h3rpaAbe je norpe6xasauJrrra u [QMeuJraue nocrojehrx
je ga peuu cBe uMoBHHcKo-npaBHe o,qHoce rojy,gy npo..ygp-q11gBaHh h3MerrJTabeM,
gpxax
EEO,
3aurlrroM nocrojehux EEO rao h r3rpaAr6ou norpe6xrax 6ygy.frrax EEQ sa;";ranajar+e o6jexara y
xojn cy y $yxxquju noAcrlcreMa aa HaBogbaBabe.
Oar Ycnoan nviajy BaxHocr 12 ueceura h Mory ce xopr,icrrrra n ucr<ruyquBo y cBpxy

r4spaAe

nflaHcKe iqoKyMeHTaqwje, n y Apyre cBpxe ce He Mory Kopr4crt4Tri.

flpnnosn:
- CraryaqhoHn npuKa3 cpe4lbeHanoHcKe Mpexe Orpaxra Enercrpo4racrpra6yqnja Cperr,tcxa
Mrrposrqa y nocMarpaHou no4py,rjy
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CpeMcra Mtarpoetaua

htuloruuu

Epoj

--'" '' ar
[rytl
nperxo4nr rexHlrqKr ycnoB n 3a x3pasy l'lf[P crau6exorQ6liffft"*ffffifdfri,
yrl{qa OpyruroropcKa n lluxxnieea y Manflerlocy

llocrynajyhr no BaureM 3axreBy 6p.591, a y cKnagy ca 3aronona o nnaHrpaFby t4 u3rpaAFbr4
"Cnyx6enr rnacHilK PC" 6p.72109, 81-09-rcnpasra,64110 ognyxa yC,24111, 121112, 42113-o4nyra YC,
5012013-o4nyxa YC, 9812013-o4nyxa yC, 132114, 145114, 8312018 n 3712019, a y qrtby 3aurrnre
BoAoBa KoMyHanHe ran$pacrpyKrype, HaKoH nperneAa AocraBJbeHe AoKyMeHraqrje; ruarepnjana aa
paxr jaaHn yBVE v ct4TyaLlhoHor o6yxaara nspage nflaHa, TexH.4qKa cnyx6a JKll "BoAoBoA"-a ns4aje
nperxogHe ycnoBe sa norpe6e u3pa;e fllP cram6eHor 6noxa usuely ynuua Opyu:xoropcxa u ynuue
[Ir,rxxnjeea y ceocKoM Hacerby Maxfienoc, rpafl Cpeucra Murpoauqa.
O6aaeuraBaMo Bac Aa je y ynilqaMa <DpyuroropcKa il lfunxrajeaa y oKBhpy o6yxaara nnaHa
peueHo aogocua64eBarbe Kopr,rcHrKa BoAoBoAHoM MpexoM, ceM y Ha3HaqeHoM coKaKy rAe cy
Soprrarpane ABe napqefle ( rn.1306 u rn.1301) roje ce rpaHrqe ca jaaxona noBpur4HoM caMo y coKaKy.
Y o6e npeAMerHe ynrqe r3BeAeHa je eogoao4Ha Mpexa AU AH 100 raxo cy crBopeHr rexHrt{Kvl
ycnoBh 3a npmKrbyqelbe Ha KoMyHanny nn$pacrpy]$ypy ya uoryhnocr nprKrbyqelba il xu4paHrcKr4M
nporrBnoxapHuM npvrKrbyr{KoM yKonuKo ce npojeraHoM AoKyMexraqujona 6yge saxreBana vcra.
fluuexsuoHilcabe nphKlbyl{Ka n hHcranalluja neapuluru Ha ocHoBy xnApaynilqKor npopaqyHa roju
rpe6a 6nru cacraBHil Aeo l-naaHor npojerra lll-[, a xojru ce goraayje o6es6eflebe AoBorbHe
KonuqilHe u npilTrcKa BoAe Ao rpajuer Kopr4cHhKa yHyrap o6jema. Pacnonoxreu nptaTrcaK y
eo4oaognoj Mpexil Ha npeAMernoj noraquln, y AaHy MaKcilManHe norpourFbe xuje eehn og 2,80 6apa,
raKo Aa npojerrraxr rpe6a npoBeprrn Kpo3 xr4Apaynh'.{Kr4 npopaqyH norpe6y 3a MoHraxy ype[aja aa
noBhuelbe nprn4cKa go rpajruer norpouJaqa (xu4paHra) y Mpexn.
Ha4nexxocr JKll "Bo4oBog"-a Cp.Mnrpoanqa KoA o4pxaBaba rHcranaLlhja eaapuaBa ce
3aKrby'.{Ho ca rflaBHvlM BoAoMepoM nocraBrbeHilM y uaxry. YxyrpauFbe BoAoBo,qHe ilHcranaquje rsa
rnaBHor BogoMepa He olpxaBa JKI-I Bogoeog, aeh nHBecrvrrop o cBoM TporJJKy.

.
.

.

fre$uuucaHa cy npaBnna rpa4ue Bo,qoBoAHe Mpexe npeMa l-Yl-l -y.
Tpacy BoAoBoAHe Mpexe noflararu uauefly rqBe perynauhoHe nnanje y ynilqHoM Qponry, no
uoryhxocru y 3eneHu noiac (rpacy nonararr4 ca ieAHe crpaHe ynrlue unr4 o6ocrpaHo 3aBItcHo oR
rrJ14pr4He ynrqHor $ponra).
Tpace poBoBa 3a nonaralbe BoAoBoAHe rHcraflaqraje ce nocraamajy raKo Aa BoAoBorqHa Mpexa
3aAoBorbr4 nponrcaHa o4crojaua y ogHocy Ha Apyre rHcranaqrje r,r o6jeme rax$pacrpyKrype.
Mnn. pacrojar+e oAApyrnx nHcranaqnja je 1,0M, u3y3eraK ce Bpur4 y 3oHaMa r4e nraje rvroryhe
ncnyFbet-be ycfloBa aflh raKo Ea He cMe yrpoxaBarn cra6rnxocr ocranhx o6jexara (rrltran.0,Srrlt).

Huje Ao3BoJbeHo nonarahbe BoAoBoAHe Mpexe hcnoA oOjexara BilcoKorpaAse. Mnunrraanno
oA TeMerba o6jerara ta3Hocr4 1,0M, anu raKo Aa He yroxaBa cra6unHocr o6jexara.

ogcrojare

Delatnost:

Telefoni:

Fek.stanica
Ma5inska baza
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Mnnnnaan+a AyOnHa r3HaA BoAoBoAHr4x qeByt [3Hoch 1,0nn ruepeHo oA roplbe hBhqe qeBil, a Ha

Mecry nprKrbyr{Ka HoBonflaH[paHor Ha nocrojehr qeBoBoA, Ay6[Hy npuKrbyqKa cBecrr

Ha

Ay6hHy nocrojeher qeBoBoAa.

o

BoAoBoAHe uHcranaqrje

ce

nocraBrbajy r3HaA uHcranaqrja $eranne KaHanr3aqrje

Ha

ogcTojaH,y narn. 2,[H

Ha nponacKy qeBoBoga rcno4 nyra npe.qBnqern 3aurrrHe qeBh Ha ,qyxnHr Behoj oA
nyra 3a MrH.1,0u ca cBaKe crpaHe.

uJt4prHe

a

Ha rpacra npe,qBnAerr nocraBrbaue AoBorbHor 6poja HaA3eMHvrx nporrBnoxaHnx xvrflpaHara.

a

Cae ac$anrrpaHe il 3efleHe noBprxr4He BpartaTr4 y npBo6r4THo cra]be HaKoH 3aBpueHhx paAoBa.

a

.

I

[lpojerrroaa]be
n3rpaA[by oOjexara Bpur4Tr4 y capaA]br4 ca JKn "Bo4oBog",
HaBeAeHhx xr4AporexHrq Krx o6jeKara npu5aBnrt carnacHocr l4cror

a

Ha npojeKre

3a Kopt4uhelbe BoAe y rexHonouKoM nocrynKy npor3BoAt-be (rexxuvra BoAa) y nflaHrpaHnM
r4HAycrpujcKrM n paAHo KoMepLlhjaflHrM 3oHaMa norpe6Ho je o6es6egvrtt BoAy vr3 concrBeHvtx
,tsBopt4uJTa - 6yHapa, a BoAy oa caHr4Tapno xurnj. norpe6e nphKn yqebeM Ha jaarn BoAoBoA

Oeranxa raxanrgauuia
HacerueHoM Mecry MaHf;enoc He nocrojh uarpaflexa $exanna KaHann3allrja raro Aa ce
o4aoflerue orna4He BoAe peuJaBa nyreM cenruLrKhx janaa noqrpaHnM yHyrap nprBarHvrx napqefla, a
Koje Mopajy 6wn yganeHe oA craM6eHhx o6jerara nltux.S,0tvt.

Y

aote Hhje

ynyurarh y Qeranuy

KaHanr43aLlrjy, aeh npe4BuAerh
KaHancKy
Mpexy,
npeMa ycnoB[Ma l-pa4cre
3eneHy noBprrJl4Hy h oTBopeHy
yr
ynpaBe 3a onuJTe n 3aje.qH[LtKe nocnoBe nMoBr4Hy [pa4a Cpenacre Mnrpoauqe. Ycnoae 3a u3rpafl]by
caMo noBepeHo o,qpxaBalbe
arMoc+epcKe rananraeaquje He AocraBrba JKn BoAoaoA KojeM
3arBopeHe aruocQepcKe KaHannsaquje.

ArMocdepcxe

ibr4xoBo ynyuJTaHre

y

Ao3BorbeHo

je

O6yxear nfiaHa He Hafla3[ ce y HenocperqHoj 3oHu caHhrapHe 3aurhre [3Bop]4uJTa BoAoBoAa y
Cpenacxoj Murpoauqu. Hueo noA3eMH[x BoAa Hana3n ce Ha 1,50-2,5nn rcnoA Kore repeHa.

flperxo4nu ycnoBt4 ce r3Aajy 3a norpe6e r3paAe llEP crarra6enor 6nora r3MeFly ynnqa

<Dpynrxoropcra n flnnrrajeaa y ceocKoM Hacerby Mauf;enoc n y Apyre cBpxe ce He Mory ynorpe5nru.
Por eaxHocrh npernpojeffiHnx ycnoBa je 2 ro4rue.

C nouJtoealbeur,
O6pa,qnna:

@

Pagrrltrna Agar'aoanh Payroauh, g. nnr. rpafl.

B.A.E14peKrop JK['l "Bogoaog":

ffi-f?

$"'*'-l

Sopucnae Ea6nh, Macr.eKoH.

Cpenacra Murposuqa, Crapu

uop

114,

l_{enrpana (022) 624-500, garc (022) 624_521
Pavyx: 355-1000968-53 - Bojeoflaxcra 6anra
Pavyx: 205-82378- t 3 - Koruepqujanxa 6axxa
Pavyx: 160-131001-20 - Eauxa hnresa
Ynucaxo ro4Arexrlraje 3a npuBpeAHe perucrpe y Eeorpa,qy,
Peureueu 6p. 8D3302412005 oa 07.07.2005.r.
Maruqxr4 6poj je4uncreeHor perucrpa 9234752

Il,rr,UJe

rrJugpaAenarHoc.4rt#ffi ffi ::f i?r:;133?3;ll3

I{o'uvaetnuie

Cpc-acxd lvtafrpoe'i4a

J.fI. 3A IIOCJIOBE }TPEAHII3MA,,ITPBAIII43AM(
Cperucrca Murponnqa
Kpa.ira Ilerpa I6p. 5

flpe4rvrer:

Ha ourony 3axreBa 3a

[perxo4nu

6P'i"J9r9c@
E *a,, * &.,.. (* : #arg-r*l
.,

ycJroBrr 3a rr3paAy rrJrarra AeraJbue

IrBAaBaIbe nperxoAHro( ycJroBa 3a

perynaqnje

rtpeAy IIAP-a crau6enor 6nora

usrr,refy yn.

@pyluroropcKa I'I yJr. fluuxujena y Maufenocy; IpaA Cperrlcxa Mr,rrpoaraqa, 6p. 591 oa 15.10.2019.
rolulre,
AocraBJbaMo Bau cleAehe nperxoAHe ycJroBe.

ocuoduu [peAycJloBt4 3a HecMeraHo
Aena HaceJEa

r{ r{3Horueme KoMyHrIJrHor ornaAa raa npe4nuleuor
AereJbue peryrnaquje cy:

rrpr,rKynJbarbe

rj. o6jerara yrryrap o6yxsara rrJraHa

w,,gunugyattna gouahr,rHcrBa 3a oArilrar*e KoMyHaJrHor orrraAa qopr,rcre
iexry wru Br{rrre KaHTV
tur. 3a crau6eno-[ocJloBHe o6jerre, npocrop Ba ogararre KoMyHurJrHor oruaAa ce
upnrarolana r<onrejnepnrrta 3anpeMldHe 1,1 u3. flpemubesa rraecra rr,ropajy 6tru y Ht4Boy KoJroB o3a unv
ca o6opeuou I{BlIuoM npeMa KonoBo3y, a6or norcpeubr4Bocrr{ rourejHepa ,r, ourra r{ JraKrue
3anpeMl{He 120

uaHurryraquje ucrr{M;
3a uonou:rpalene cran6eno-[ocJloBHe o6jerre, Ha mecHaecr crarr,r6eurx je4vln\aneorxogau je je4aH
xonrejnep 3arrpeMrlHe 1,1 M3, AoK 3a uocJroBHe rrpocrope 6poj r.r Bpcra cyAoBa 3a oAJrararre ce6yHAapH[x
cIrpoBI'IHa (ualup, rulacrllKa, veran) salncvt oA Bpcre AeJrarHocrt4 roja ce opraausyje y rr{vt

rrpocropr.rMa;

lllanou

oprauraeaquje qpocropa, rpe6ano 6u npe4nrzgera noce6ne npocrope sa rrocraBJbarle
xourejuepa 3a rIpI'IMapHo ceJIeKToBaIbe orraAa (rr:. peqzrcnaxHo ocrpBo)
- "o je4au xonrejaep
3anpeMr,rHe l, I u3 sa rrJracrr,rxy, ilaililp Lr KaproH. (rpu no peur{KJraxHorra ocrpny);
Cao6pahajruaue 3a qpIrJIa3 xonrejuepcruu Mecrr{Ma rpe6aro 6u aa wuajy Mr,rHr{MaJrrry rur,rprzny 3,6 u,
Brtcurry [poJra3a 4,0 ur u Hocl{Bocr KoJIoBo3a nehy o4 MaKcrrMaJrHe HoclrBocrrr cneuujauuar Bo3rrJra
cuehapa, .rujaje MaKcilMuurHa 6pyro reNrana26 rosa.

Hanonesa:

Y nacery Manfeloc, JKfI ,,Kouynatttje" Bprxe ycJryry oABo3a ryhuor orlaAa y

yJrr{uaMa rr [ocJroBHr.rM o6j exrm,ra.

C nouronarueu,

,{uperrop JKII,,KO
Cpenacna

Paaocnas Je

M

cBr,rM

Perry6nraxa

Cpluja

MP{I{I4CTAPCTBO YHYTPAIIIIbHX NOCJIOBA
Cercrop 3a BaHpeAHe curyaunje

OAererre 3a BaHpeAHe cnryauuje
O.qcex 3a npeBeHTr.rBHy 3aruruTy

y Cpertrcxoj Murponuqn
faepo rrJe:l/]c-[? 33

I: -1'-J'(r?^: "

lyt6Aridi:Ahr " Ci;'uraa

09.29 Epoj 217- t5867119
lawa 21.10.20 I 9. rolune

cPEMCKA Mr4TPOBkr UA

spoj
farryut

f,rh ilO

.

l'1

rlltlritr !'^"
*'rpcar-lia

,il,9 *u.

C\l*rrxo MurPonxqa

JABHO ITPEAy3EAE 34 IIOCJIOBE yPEAHI43MA

,'YPEAHI,I3AM'"

CPEMCKA MHTPOBIIUA

Cpelacra Murporuqa, Kpa-rsa llerpa flpnor 6p.5

MuuucrapcrBo yuyrpaulLux nocJroBa Perry6nraxe Cp6nje, Cercrop 3a BaHpeAHe clrryaurEje, OAererre ga
BaHpeAHe curyaqnje y Cperr.rcxoj Murponnqn, OAcex 3a [peBeHTHBHy 3arrrruTy ,Ha ocHoBy qn. 54 3axona o
rJIaHLIparby H H3rpaAlbH (,,Cr. macuHK PC", 6p.72109,81/09, 24lll, l2ll12,42l13, 50113,98113,132114
u l45ll4), peruanajyhra no 3axreBy JasHor npe.uyseha 3a rocJroBe yp6aur.roura "Yp6aHusau" Cpeucxa
Murponuqa us Cpeucre Murponuqe 6poj 591 ot2l.l0.20l9.ro4uue y nocryrKy rcpaAe flnaua AerarbHe
perynaquje ctau6euor 6lora neuely ynurla @pyruroropcra u flauxlrjena y Maulenocy lls4aje:

ycJroBE y frourEAy MEPA 3ATTTTIITE OA rrOx(ApA
3a,43pa4y llnaua Aef4JbHe- perynaquje craira6eHor 6roxa nsi*,rely ynwraOpyuxoropcxa

MaHferocy

Y sesu

ll

IIuHx ujeta y

onor rllaua, o6aBeurraBaMo Bac Aa onaj opran HEMA noce6Hux ycnoBa y norneAy
[oxapa, Kao LI Aa je y Qa:u upojexToBarLa r4 r,r3rpa4rbe rrpeAMeruor o6jexra ca
OBI'IM [prlnaAajyhuu uucralaqnjaMa, onpeMoM r{ ypebajr.rMa, norpe6uo npnueHr,rrr{ Mepe 3arrrrr{Te
oA rlox(apa yrnpfene saxehfiNt 3aKoHI.IMa, TexHrrrrKr{M rrpoflHclrMa, craHAapArrMa rr ApyrrrM
aKTr{Ma rojutra je ype[ena o6lacr 3arrrrure oA rroxapa.
H3paAe

Mepa 3aIIrTI'ITe oA

3a noje4ruaune o6jerre y rocryrrKy r.BAaBarba noxaqujcKr,rx ycnoBa, Ha ocHony xojux ce ns4aje
pelllelbe o rpalenuncroj ,uosnoJll{ Ilorpe6Ho je upra6aBr.rrr.r ycJroBe 3a[rr]rre oA floxapa cxoAHo trn.
54 3ar<oua o rIJIaHLIpaIby r{ r.r3rpaAmu (,,C1. rJracHHK PC", 6p. 72log,8ll0g,24ll1,l2ll1},42113,
50/13, 98113, l32ll4 u 145114), ql. 16 crae2 Ypea6e o noxaunjcxr,rM ycrroBrana (,,Cr. uracHr4K
PC", 6p. 3512015 rz 1l4ll5) u flpanurullKa o rocryrrKy cuponofema o6je4umeHe rporleAype
eneKrpoHcKraM nyreM (,,C1. HracHr{K PC", 6p. 68119).
Oou yclonu cy oclo6olesu nlaharra aAMHHHcrparrrBHe raKce cxoAHo qnany 18.3anona o perry6rnuruvr
aAMHHHcTpaTHBHLIM raKcaMa raKcaMa

("C1. maffrux PC", 6p. 43103, 51lB: S3lO4, 42/OS, dtOS,l0l/05,
%11r,47113,65113,57|V:4il$, g3/15, 1t2115,

42106,47107,54109,5109,35110,50117,70111,55112,
50116, 61117, 113117,3/18, 50/18, 95118 u38l19).

IIJK/

20940956

Perucrapcror / laamvna 6poj

Ilpeaysehe sa oapxaBarle ynuua u ryreBa
"Cupuujyru n)"r" A.o.o.
Cperracra Mnrporr.rqa" Creror flmrarrpuja 13
e mail preduzece.sirmifumputsm@yahoo.com
xonrarr rere&os 022 618-040

flopecxu u,qerrrnr[rraryronu 6poj IIHE

r0815 I 781

42tt

IIIUr[pa 4e.narnocru
Ynpaua :a'rperop Pu. 6p.
Eanra I4nT esa

840-0000000785743-96
160:392935-15

Jase'o npelg,eehe .sa trsi!.x6B-l i_

Ilpe4ysehe 3a oApxaBarre yJII,Iqa lI nyreBa
tt
CnprvrrajyM rryrr I A.o.o.
Cpeucxa Murponuqa, Cnetor,{uuutpuja I 3
Epoj : l05l-ll20l9
Aaryrur : 13.11.2019.ro4.

Efioj

YPBAHI43MA,,YPBAHI43AM"
KPAJbA IIETPA TIPBOI BP.5
CPEMCKA MT4TPOBI4UA

"Cupunjyn ryr, A.o.o. r.Is CpeMcKe Murponuqe, nocrynajyhpl no 3axreBy
yPEAHI43MA,,yPEAHI43AM"CpeucKa MI'IrpoBr4WTv3Aaie;

JfI 3A IIOCJIOBE

vcJroBE 3A rr3PAAv rr"IrAHA rurAJEHE PErvJrArU4JE
CTAMEEHOI BJIOKA A3MEby yJIIIIIA OPyIUKOIOPCKA I{ IIIIHKI4JEBA

Y MAIIREJIOCY

Orn yclonu n6a:y BuurHocr oA jeAHe roAHHe rI Mory ce Kopucrlrru 3a norpe6e H3paAe flnana
AeriubHe peryJraquje craM6eHor 6lora rcMeby yJIHIIa OpyurxoropcKa rr flnHrujena y Maufenocy -qI{.Jb
npeAMerHor IIIP-a roApa3yr![eBa yp6aHucruqKo o6nuKoBarLe cno6oAHtrx Herrcrpaleurx upocropa 3a
noreHqlrjirJrl{y rpaArby ca KoMnaru6IanHuu janHI{M HaMeHaMa.

flnanupane cao6pahajru4e ycKJraArrm ca nocrojehl,IM cao6pahaHl,IM c[creMoM,npuop]ITerHllM TIpaBIIHMa I'I

flnanou rexHl{rlKor peryJl}Icarba cao6pahaja.
flnannparu caryaqnoHo peuerbe cao6pahajnuqa raKo 4a lropajy Aa rlcrryHe cBe ycJIoBe sa ycnojeno
MepoAaBHo Bo3HJIo (rorvryualHo rosulo).
HuseraqlroHr,rM ruraHoM npeABuAerr ycxnalenocr ruIaHHpaHI{x u nocrojehnx cao6pahajur'qa'
flnauorvr je norpe6uo rpeABLrAerE perrerba cao6pahajHnx noBpIxI{Ha 3a cBe BHAoBe cao6pahaja
(uoropnu,unpyjyhu-napKvH1 noBpllInue,6uqulcttucTutlKll l,r rteulaqKr cao6pahaj).
flpe4ryrerne uucmlaquja r,r 3arrrrlrrHe rIeBV oA najnux<e ropme Kore KoJIoBo3a Ao roplbe Kore 3aIIITI{THO IIeBI'I
pr3Hocr{ tunn,4y6Iane o4 1,35-1,5u
Munuualna gyluua npeAMerHrD( raucralaqnja lI 3aIxrI{THI{x IIeB}I ncrroA rryTHor KaHaJra 3a oABoArbaBalse
(nocrojeher vrrvrl:lralupaHor) o4 Kore AHa KaHaura Ao roprbe Kore 3aIrITI{THe IIeBI,I }I3HocI,I l-1,2 tt

Peuuru [pr{xBararbe r{ oABoArbaBarbe noBprlruHcKlrx

BoAa ca npocropa o6yxBara

cHcTeMoM oABoAIbaBarLa yI}IrIHe Mpexe.
flperr,ra .ilarry .37 3axona o jaruuu r5/TeBr{Ma,orpaAe Ir Apnehe nope4

flnaua v ycuilawfi:a

jaaurx rrylreBa [oA]DI(e ce raKo

ca

Aa He

ouerajy rperJreAHocTjanuzx rryreBa H He yrpoxanajy 6es6e4HocT cao6pahaja.
3a cne npeanufene uurepreuqrEje (pacxpcuuqa,cao6pahajruE uplEnryqax) I4 uncra.rraquje xoje ce BoAe Kpo3
3eM,tsHrrrHr{ nojac (rapuerry rryra) JroKturHor nyra norpe6no je Aa ce o6parure y[paBJbarry [yra,3a
upu6anrra6e ycJroBa r4 capracHocrr savspa1y [pojeroHe AoxyMe]rrarluje asrpa4rry ]I flocraBJb{l}be HcrI'Ix y
cx-rraAy ca sax(ehoM 3aKoHcKoM peryJrarl4Bou

(ynetr y reKcr ruIaHa)

o6jerr u4ay o6yxaary **u Mopa 6LrrH o6es6elen nplrJla3 ca jaBHe noBplrrllHe,oAuocHo HelocpeAH]I
nprrcry11 Ha ja3Hu ryr y rrrupunu xoja Hcrry]LaBa Itpu'repujynae 3a [poxoAHocr MepoAaBHor Bo3I{JIa cxoAHo
Ilparulnuxy o rexHr{trKr.rM HopMarraBuMa 3a [pl{crynHe [yreBe,oKperHulle 14 ypefene lrJlaroa 3a
Cnnrra

flpeayrehe sa oapxanarLe ynsua u flyreBa
"Cuptuujpa nyr" 4.o.o.
Cperrrcxa Mnrponrq4 Cneror ,{r.nrwrpuja 13
e mail preduzece.sirmijumputsm@yahoo.com
nonrarr reredolu A2 618-040

BarporacHa Bo3IiJIa

y

Perucrapcru / uana*u 6poj
209409s6
flopecxil ugerr.rrluxaquonlr 6poj III4B
l08l5l78l
IIIr$pa 4eraurocrn
4211
Ynpana ra'rpesop Pn. 6p
840-0000000785743-96
EaHxa Hrrresa

6x.usulJiu o6jenara roBehaHor pu3ur<a oA

150-392935-1

roxapa (,,Cl.JIucrCPJ"6p.8/95).

Kota tepeue,oAHocHo Kora KoJrcKo-nelraqKor rrpuna3a Ha rpabeB[rHcKoj flapqeJru He cMe 6HTH HruKa oA
Kore rporoapaila peryJraqlroHoj nnnuju.IlpaBuJlo je 4a ce Kora 3arrrrurHor rporoapa oKo o6jeroa lr Kora
Tporoapa Ha Mecry yJra3a y o6jerar Hr,rBeJrarIHoHo ycKnaAe ca KoroM Tporoapa Ha peryJraqlroHoj nHHuju ,Ha
HaTII,IH Aa ce o6e36eAH oABoArbaBarbe [oBpltrrdHcKrD( BoAa cJro6oAHr,rM naAoM npeMa

yruq[.

crerreH}rKa,oA peryJraq}roue Ao npeArbe rpalernncne Jrr,rur.rje HHje Ao3BoJBeHa.
{euuaenaqnjay
y}ryrap o6jexra.
ce
caBrrabyje
.{euuneraquja
jeane
flonpurutcxe BoAe ca
rpabeBLIHcKe napueJle He Mory
ycMepaBarr{ npeMa cyceAHoj
IlaplleJrlr.HacHrrarbe repeHa Ha cyceAHoj [aprleJrr,r He cMe yrpo3r4rr{ o6jerre Ha cyceAHHM naprleJraMa .
flpu npojeKroBally
o6aregna nplrMeHa oApeA6L us flpanruHlrKa
rexHr{rrKr.rM craHrapAr.rMa
BLrAy

ce

je

rpr,rcry[aqHocrN(,,Cl.uacHuK,,6p.

o

19 /2012

O6panrura:

CsetraHa Pa4ocanpeonh grann.4ruN.cpio
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JaeHo npe4ysehe 3a nocnoBe yp6aHrsua

sooi:

25-{X-f h3

flaryrtr:E

to'

io''r,

ypo"o#pSaHuoau"
tanuo npery3ehe aa rlocrloBecp"roa Mrrpo8peurcxa Murpoanqa

':d;;i#slu'
Bpoj
[rryu

mle
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I

)s.lo.--$P-*o,

Claucxa MrrPorrga

flpeguer: Ycnoa[ Jfl ,,Cpeu-rac" 3a r3pagy flnana fleraruHe perynaqrje craM6eHor 6nora nsuefly
ynrqa OpyruxoropcKa r nrHKrjeea y Manflenocy

Bau 3axreB 6poj 591 oA 21,10.2019. rofirHe 3aBeAeH nofl HauuM 6pojerr,r 25-11t19 on
15,10,2019. roflilHe o6aaeurraeaMo Bac Aa y oKBupy npnnoxeHor [lnaHa He flocrojr rasrpalena IIM
HilcKor npilr4cKa (3 6ap), n[yropovHnu nflaHoM paseoja Jfl ,,Cpena-rac" Cpeucra MurpoBr4qa uuje
npegamfieHo npoulilpe]be ![M Hrcror npilTr4cKa Ha Hacelbe MaH[enoc.
BesaHo 3a

llocrojr,t uoryhuocr u3pafle npojena 3a npopyxerue 4ucrpu6yrilBHe racHe Mpexe ofl perynaquoHe
craHilL{e Ceaep Ao npegMerHilx napqena, [lpojerar Hr,rje o6yxaaheH nnaHou pasaoja sa 2019, rograHy. [a
6u yuao y niraH aa cnegehy ro!ilHy Mopa nocrojaril eKoHoMcKa onpaBAaHocr r/HBecrr,tqr,tje r3paAe
npojerra r npoflyxerKa Mpexe, Y oeoM cnyvajy r3pafla npena3a racoBoga rcnoA ayronyra 6r sHavajHo
noeehana rporuKoBe Nxaecrrqrje.

3a J[1 ,,CpeN-rac" Cpeucra Murpoauqa
8.fl. flnpeKropa

ffi*{

TeneKoM Cp1mia
11

p*gy:ehe 30 reneKoMyx

rz

xc Ll.rje
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Eeorpag, Taxoecxa 2

{q

rr,:ryls-I Qj-- _u,_0*
EEflOBOEHI,I EPOJ: A335-468703/{ -201 I
i_." .i:.1.. it1
,,i_l.mcloc&a
AATYM: 23.10.2019.
EPOJ h3 flKPM:
CAyXEA 3A n.nAHrPAHrE 14 [3rPA]qby MPEXE HOB]4 CAE
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PEAMET: Ilpegxo4Hrl ycnoB,l

l-locrynajyhh no BarueM saxreBy 6poj 591 oA 21.10.2019. ro4une, a y cKfla4y ca 3arorou o
u3MeHaMa t,t AonyHaMa 3axoxa o eneKTpoHcxr,rM KoMyHr4Kaqrjaua "Cnyx6enr rnacHilK PC" 6poj
62114, 3axoxorvr o nnaHrpalby u l43rpaAlbx "Cnyx6exn rnacHvrK PC" 6poj 13212014 n 14512014,
l'lpaannxrxa o 3axreBtaMa ea yrepfluBa]be 3auJTr4rHor nojaca 3a eneKTpoHcre KoMyHl4KaqloHe
Mpexe ta npxnagajyhrx cpe4craBa, pagho Kopl,rgopa r 3aur]rrHe 3oHe ta Haq[Hy naaofierua
pa4oBa nprnuKoM t43rpaAlbe o6jexara "Cnyx6eHu rnacHilK PC" 6poj 16112, flpaennnura o
TexHuqKnM n ApyrHM 3axreBlrMa nplr r43rpaAlbr4 nparehe nx$pacrpyKType norpe6xe 3a
nocraBrbalbe ene!fipoHcrl,rx KoMyHl4KaqhoHr,rx Mpexa, npunagajyhlx cpeAcraBa ta eneKTpoHcxe
KoMyHr4rauxoHe onpeMe nptannKoM r{3rpag}be nocnoBHl,rx u crarra6exnx o6jeKara, "Cflyx6exn
rnacHrK PC" 6poj 123112, Ype,q6e o o4petraaalby ycnoBa 3a npoierroealbe r nprxrbyqerue xojn ce
o6aeesxo npra6aersajy y nocrynKy tasgaBatua roKallujcxnx ycrroBa, Kao x o cagpxxHl{, nocrynKy
ta HaqxHy l43AaBaba ycnoBa sa npojerroBa]be t,t np[KrLyqe]be xManaqa jaexrx oenaurhelba t,t
ca4pxxHl,t, nocrynKy u HaqhHy l43AaBarba noraqrajcKlrx ycnoBa, a y qrrby 3auJTnTe TK o6jerara
flpegyseha 3a reneKoMyxurraqraje "TEflEKOM CPS14JA' A.A. SEO[PA.[, xaroH r3BpueHor nperneAa
AocraBrbeHe rexHrl{Ke AoKyMeHraqrje rs4ajy ce:
nPETXOAHI4 yCnOBrl

3a r,rspagy nr"r" AerarbHe perynarlraje crau6exor 6nora rasurefy ynuqa Opyurroropcxa x
llraxxrajeea y Maxfienocy. !-lrru r3pa4e flnaua je creapaue uoryhnocr],! 3a r3rpa4]by ctaru6exux,
crana6exo nocnoBHux o6jerara r o6jerara y $yHrqujr nolbonpuBpege.

Tenexou Cp6rja Ha npeguerxoj noxaqnjr rMa usrpa[exy

reneKoMyHtaKaqroHy

raxQpacrpyrrypy xojy vraxe 6arapxu xa6noer.
Ha npilnoxeHoM rpa$rvroru npilKa3y Aara je opnjenraquona curyaqnja nocrojehe,
reneKoMyH Kallh oHe H$pacrpyKrype o6enexene qpBe H oM 6oj o n,t.
flpunraxorra rcpaAe nnaHa AeTa.rbHe perynaqrje, Heonxo,qHo je nnaHnpaTh saurrry nocrojehe
TeneKoMyHt4KaqnoHe raH$pacrpyKrype h beHo r3Me[JJTaFbe yKon[Ko ro Helnoxe ,oKorlHocrt4. EaeHryanno
14

ra

h3Meuralbe nocrojehe reneKoMyHr,lKaqmoHe nu$pacrpyKrype cHoci,rhe rnsecrnrop.
TenerouyxhKaqhoHrr ra6noah ce yrnaBHoM nonaxy y 3oHr4 peruoHaflHrx I noKanHrx nyreBa, a Ha
ocHoBy ycfloBa xoje nponracyjy HaAnexHe nncruryquje, Te je crora norpe6no nnaH[parvl
reneKoMyHrKaLliloHt4 Koprlqop y3 cae 6y4yhe cao6pahajne Kopr4Aope Ha no4pyvjy o6yxaahexout
nJ'raHoM AerarbHe perynaqnje, 6es o6snpa Ha paHr nyra.

flpe4ysehe 3a refleKoMynraxaqraje ,,Tenexona Cp6nja" a.a, 1 1000 Eeorpa.q, Taxoscxa 2
Marr.{F{r 6poj: 17162543; nHE 100002887

l-lorpe6xo je nnaHuparu nocraBrbarue l-'lBl-l uiean O 11omm Ha MecrrlMa yKpulraFba rpaca ca
KonoBo3oM Kao h hcnoA 6eroHcxrx ur ac$anrHrx noBprxrHa Ha rpacaMa refleKoMyHvlKaqiloHvlx
raro 6n ce re6erna HaKHaAHa pacKonaBaFba.
o6jerara,
'3a norpe6e
nonaraba npilBoAHor 6arapxor/onrhqKor xa6na (EKM), norpe6no je o6ea6egnrr
nprcryn npeAMerHorvr o6jelry nyreM npnBoAHe rK KaHanr3aqraje. Ha npeArraernoj napqenu (Ha rpaHrLlr
KaHann3aLlnjy
ci .lainorrr noapuraHorrrj rairpagrarra MoHTaxHo oKHo (npenopyvyjervro) h npilBo.qHy
qeB
KaHann3aqrje
rK
Mr4HilManHor KanaLlur erc lxdsomm oA oKHa Ao noApyMa o6jeroa. YcnogrbeHy
noflararn xpos cno6oAHe noBpurrue, aogehn paqyHa o nponhcaHorvr pacrojaH,y oA rqpyrvlx KoMyHanHrx
o6jerara. npnnr,rxoru nonaralba qeBr BoAylryl paqyHa o yrny caanjaua qeBr, 3a LleBil @1OOmm
ynacKa
nonynpeqHrK Kpr4BilHe rpe6a Aa n3Hocyl P>Sm paAn Hecl\4eTaHor noflaraH,a rr ra6na. OA rr/Iefia
je
norpe6Ho
y
rojrarvra
perany
Mecra
ra6nogcKoM
no
Ao
gaona) qeBn y o6jerar, o6eo6eArarra npona3 ra6noaa
gracrpn6yrnBH]4x
MoHTuparyl onpeMy n y KoMe ge Hana3u 3aBp[!Ha KoHqeHTpaqip nacranaqutja, o4HocHo
je
y
o6jema)'
xony
(o6ra'.{xo
ro
opMaHa. Y oeor\ir ofrrraHy /npocropr,rjrrr cBecTyl cBe yHyrpau]be hHcTanarlvrje
je
y capagt$v ca HaAr]exHoM cnyx6otvt
l-lpe noqerxa 6nno *r*rr*'rpaflearancKrx paAoBa norpe6no
Hrronnh, iqilnfl. hHx.
,,TefleKoM Cp6raja"( Cnyx6a 3a MpexHe onepaqraje Cperracra Murpoarqa,TaFba
pyroaogr,rnaLl oAerbeba 3a ra6noacry np[crynHy Mpe)Ky Cpeucxa Mrrpoauqa 1, ten: 0221610-829)
rparaqa
r43Bprxr4Tr4 Tpacrpabe n o6enexaBabe rpace nocrojehrrrx xa6noea norraohy t4HcrpyMeHTa
ga6n
ce
ra6noaa,
gylnaa
refleKoMyHuKaLliloHt4x
ra6noaa xaro 6n ce ge$rnucanr ra.{aH nonoxaj vt
yrpoxeHr.
yKonrKo
cy
3arilM oApeAho HaqyrH 3aurilTe nocro.;ehnx reneKoMyHrKallhoHt4x xa6noea
y
llnaH4pane rpace KoMyHanHux r4HcranaLlaja rraopajy 6urr nocraBlbeHe Ha nponncaHoM pacrojasy
y
oAHocy Ha rpace nnaHrpaHux o6jexara EKM. cKnagy ca eaxehrM npaBnnHhKoM, yHyrap 3aurhrHor
nolaca Hnje 4oaaorbeHa yl3rpa,qba ran$pacpyrryptrl _hHcraflallnja Apyrr,rx KoMyHanHilx npegyseha
r3HaA n ncnoA nnaHnpaHe ra6noacre KaHanil3aLlaje EKM, oct4M Ha MecrnMa yKpl'rJTaFba
l-paflearaxcKe pagoBe y Henocpegxoj 6nureranr nocrojehrax o6jerara ,,TeneKorvra Cp6nje" BpuJt4Tt4
uepa
r,lcKrbyqt4Bo pyqHyrM' nyre, 6es ynorpe6e ruexauuraaqrrrje u y3 npeAy3nMabe cBilx norpe6Hutx
saurtate (o6es6e[eHre oA cneralba, npo6Hn tacKonil r cn);
y cnyvajy eBeHTyanHor oulreherua nocrojehrx o6jexara nnn npeKnAa reneKoMyHl4KallhoHor
cao6pahjja ytneg graaolerua paAoBa, rHBecrnrop paAoBa je gyxan Aa npeAy3ehy ,,Tenexout Cp6nja"
ycneA
a.A. HaAoKHaAyr uenoKynHy rurery no cBr4M ocHoBaMa (rpouroae canarlraje h HaKHaAy ry6nrxa
refl eKoMyHnKallhoHor cao6pahaja).
npeKnAa
' I-pa[earaHcKr4M
paAoBmMa ce He cMe AoBecrr y nnraH,e-syxrqraoHhcarbe cao6pahaja EKM, rao n
npucryn o6jexrrarvra EKM, pagra peAoBHor oApxaBaba vnn eBeHTyaflHrx rHTepBeuqrja'
y
n-pojexraHT, oAHocxo raaaoflav paAoBa, je y o6aae3r Aa noulryje aaxehe rexHvlqKe nponilce Be3vl

Ao3BorbeHrM pacrojauuua nnaHilpaHor o6jeraa oA nocrojehrx o6jexara eneKrpoHcKvlx
rourynuraquja. Ynyrap 3auJTylrHor nojaca Hr,rje Ao3BorbeHa h3rpaAba r nocraBrbabe o6jerara
(ran&pacpyKrypHnr nHcranaqurja) ,qpyrnx KoMyHanHrx npegyseha il3HaA h ncnoA nocrojehrx
noA3eMHhx ra6noga nnr ra6noBcKe KaHanraaqnje eneKrpoHcKe KoMyHvlKaLluoHe Mpexe, oct4M Ha
MecrylMa yKpturaFba, Kao H1a usaoleua paAoBa rojra rr,rory Aa yrpo3e SyHrquoxrcalbe eneKTpoHcKvlx
rouynrxaqnja.
Yxonrro y roKy Baxelba oBnx ycfloBa HacraHy npoMeHe xoje ce oAHoce Ha crryaqilJy rpacenoraqrajy npegMerHor o6jerra, no,qHocrnaLl3axreBa je y o6aaesn Aa 3arpaxn il3MeHy ycfloBa'
Baxxocr oBhx ycnoea je rograHy AaHa.oA iqaHa r43gaBaFba. llo ucrexy oBor poKa, rnh yKonilKo
je y o6aeestl Aa o6xosrl 3axreB
Aohe Ao ogcrynaFba oA npe4noxeHe cyrryaqrje-noraqrje, nnaecrvlrop

ca

ga TK ycnoBe-carnacHocr, oAHocHo

rpaxr

u3paAy HoBvlx.

[lpegcrasrraqra O4erueFba 3a nnaHilpa]be il il3rpaAlby.Mpexe Cperucra Mrrpoanqa, Be3aHo 3a
oaaj npegMer, cy Anflenxa Mapxoanh, .qrnn. nHx., nHxetbep 3a nnaHilpa]be vl il3rpaAby Mpexe,
reneQoH O22t61O-Ogg- r,r Bepa Jaxoueerh, TexHrqap 3a nnaHnpatue vl vl3rpa,qHry Mpexe, reneQox
022t610-911.
C nouJroaaFbeur

Cnyx6a 3a nnaHupaHre

ta

l{3rpaA}by Mpexe Hoer GaA
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3ABOA 3A 3AIUTI4Ty
CIIOMEHI4KA KYJITYPE
Epqi: 589-03119-3

,{aryu: 03.12.2019. roAune
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CPEMCKA MI4TPOBI4UA
3asoA- sa 3aIrITIrry c[oMeHI,IKa KyJIType Cpeucrca Mnrpornqa, Ha
ocHoBy rrJraHa rc7. craB 1. 3arona o KyJITypHI,IM Ao6puMa ("Cnyx6enz
uracHLIK PCr' 6poj 71194, 2412001 u 99l20ll), rro 3axreBy 6poj 238 oA
05.04.201,9. roAr.rHe JII sa rocJroBe yp6aHI,I3Ma "Yp6arrl43aM" us Cpelacre

Murponnqe, Kpara flerya flpror 6poj 5, y nirte Hocuoqa fltarta lpa4a
Cpenacxa Mrrporuqa kt ?Innecturopa Bpaurca Octr,rha krs Manfeloca,
Opyuroropcra 6poj 39, ta LBAaBaILe ycJIoBa sa v3pa4y flnana Aeriubue
perynaunje ctau6euor 6nora rnsuefy yrrHIIa OpyruroropcKa I,r flraHxujeBa y
Manlenocy, yrBpbyje creAehe:

YCJIOBE

IIYBAIDA, OAPXABA}f,A I4 KOPI4IIIhEIbA HETIOKPETH?IX
KyJrrvPHI4X AOEAPA KAO I4 AOEAPA KOJA yXI4BAJy
ITPETXOAHy 3AIIITI4Ty
I4 YTBPBEHE MEPE 3AIXTI,ITE 34. IIOTEBE I43PME
IIJIAHA AETAJbHE PETYJIAIII{JE CTAMEEHOT EJIOKA I,I3MERY
yJII,IIIA @PyrrrKOrOPCKA [I IIIIHKT,IJEBA y MAHBEJIOCy

I 3a nspa4y llnana

peryrallrje crana6enor 6nora usrr,refy yJII,Iua
@pyruroropcKa n Ilzuxujena y ManfeJrocy HeorrxoAHo je upunneHuru creAehe
Aer{LrBHe

ycJroBe r{ Mepe 3arrrrr,rTe:

-o6asesHo npu6anrame ycJroBa rr Mepa 3aIIrrI{Te nb csaroM 3axreBy
?Inaecruropa 3a r,BlpaArby ;
-o6anesaH apxeoJroruKr4 HaA3op oA crpaHe crpyrrHe cnyx6e osor 3asoAa
rrplrJrr,rKoM usnolerra 3eMJbaHLrx paAoBa Ha IBrpa.uIbI,I;
-aKo ce y roKy usnoferra rpafenuucKl,Ix u Apyrrx paAoBa tau\e rua
apxeoJrorlKa HaJrasr,rt:rira:zJr4 apxeoJlouKe [peAMere urnolau paAoBa je.uyNau
Aa oAMax, 6es oAJrarama [peKI,IHe paAoBe I,I o roMe o6anecrz 3asoA sa
3arrrrr,rry c[oMeHuKa rryJrrype y Cperracroj MIErpoBvrW, Kao I{ Aa npeAy3Me
Mepe Aa ce HilIa3 He yHr{rrrTu He otuTeTil 14 Aa.ce caqyBa Ha Mecry 14 y
uonoxajy y KoMe je orrcpnren, a cBe y cKIIaAy ca qJraHoM 109. cras 1. 3axoua
o KyJrrypHula 4o6puua;
-I4nsecurop je y o6anesu Aa o6ycraBz paAoBe yKorll{ro uaule ua
apxeoJrouKa HaJra3r4rrrra vrru apxeoJroure [peAMere oA r{3y3erHor suataja,
paru [crpaxr,rBama noraqnj e ;
-Zunecrurop je AyxaH La o6eg6eAIa cpeAcrBa 3a upaherre,
r,rcrparb[rBarbe, 3arrrrr,rry rr rryBarbe npoualeunx ocraraKa rojn yxueajy
rlpeT)(oArry 3a[m.rry;
-o6agesHa npwjana rroqerKa 3eMJbaHI{x paAoBa, 3aao4y 3a 3aIrITI4Ty
croMeHrrKa KyJrrype y Cperrrcxoj Mutponuqn.

O6pa3JIoxeIbe
3aro4y ce o6paruno JfI ga EoclroBe yp6aunsnaa,oYp6annsauoo Cpeucxa
Murporuqa, ca 3axreBoM Aa LrM ce AocraBe ycJIoBrI3a rope HaBeAeHu llnan. Y
rrprrlrory Aorrfica ro.(Hocr,rJrau 3axreBa je AoctaBl4o AoKynaerrpqnjy sa PaHu
janHu yBraA HaBAeHor lltana, rojn ce cactojn I,I3 reKcTyaJIHor AeJIa y roju cy
yrpalenn rpa$nuru rpI,IJIo3u uomojeher n nJIaHI,IpaHor crai*a, cBe y
eJreKrpoHcroj QopruI,r. flpeme4oM AocraBrbeHe AoKyMeHraIInje pnpleuo je 4a
no,qpy.rje o6yxnaheuo fllanou ttvnvr cpeAuIrEI,I Aeo 6lora JloqupaHor jyxHo
oA rIeHTptuIHe 3one ceqa, oAHocHo 17 rapIIeJIa V AeJIoBII ABe yJII4IIe
(@pyrmoropcKe Lr fluHrujene) y ctau6euou rKI{By uoctojeher ceocKor
Hacerba. IlapUeae y o6yxary flnana cy: 1314,1315, 1305, 1304,1306, 1307,
1308, 1303, 1302, 1301, 1300, L299, 1298, 1297, 1296, 1295, 1294, teo
raprlerre 1411 nacupaM rapIIeJIa 1295, 1296, 1299, 1300, 1303, 1304, 1305 u
1315 n Aeo rapqene 856 HacrpaM rapllerla 1294, 1297,1298, 1302, 1303,
1307 w 1308, cse K.O. Manfenoc. Y rercry 3axreBa je uare4eHo Aa je Uur
r,r3paAe fllana crBapame uoryhuoctu 3a l43rpaArry ctarra6eHl,rx, ctau6enorrocJroBHr4x n o6jerra y Qynqnju noronpl,IBpeAe rao upatehrx AeJIarHocrI'I
y3 cTaHoBarre (cxnaAzruta noha, cymape, xIaAILatIe V cJI.) Pr cTBapame
uoryhnocr1 sa yKLtAaIEe nomojehe yJluqe - coKaKa nan Qyurquje pagu
o6je4rarraBarba rrpzBarHor roceAa I4urecrrropa Bpama Ocrraha u3
Manlenoca, @pyumoropcra 39. YsuAoM y AoKyMernaqnjy 3asoAa yrup$eno
je aa [JraHcKra ocHoB sa 4e$uru{carse ycJIoBa I{ Mepa 3aurrl,ITe He[olq)erHor
KyJrTypuor uacnela qruu flpocropnn IUIaH tepr.rropuje {paAa Cpeucra.
Murponnqa rc 2028.- Cnyx6eHr{ Irr.rcr lpala Cpeucra Mrrrponraua 812015 sa
3aso.qa .qeOzrutcaila yctonb y AolqyMeHry
CryWia 3aluruTe HeIIoKperHor KyJITypHor nacnefa 3a uorpe6e I'I3paAe
flpocropuor rrJraHa orrrrrraHe Cpeucra Mrrrpoozqa t13 cerrrerra6pa 2008.
ro,Ur,rHe. Ha ocnosy yBu1a y npeAMeTHIa 3axTeB, MoxeMo 3axJbflwwr Xa Ha
npeAMerHoM noapyujy Ao caAa Hrrcy KoHcraroBaHI,I apxeoJlolrrKl{ JIoKaJI[rTerLI,
anu uouoju uoryhuocr Aa ce 4o!e Ao HaJIa3a rpeMera apxeoJlolmor ca4pNaja
c o6suporrl na 6orarcrBo apxeoJlollrKor nacnela y oKpyxerry. flpe4MerHo
no4py.Ije Ao caAa nzje 6ruo npeAMeT apxeoJlomKor HaA3opa.

rojn je crp)rrna clyx6a osor
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1296
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2

1

125.56
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121.01
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120.06

119.98

1294
122.45

121.39

123.15

124.71

123.92

126.33
123.83

122.10

125.51

126.27

122.90
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125.58

129.85
129.71
129.73

129.94

1295

121.02

126.96

129.83

127.86

3

129.56

4

127.01

129.67
127.92

1

128.60

130.10

125.70

129.38

124.52

129.26

122.93

1292

121.18
121.10

129.39

2

1293

129.10
129.11

1

119.87
119.82

121.54
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121.15

124.31
122.87
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1291

2
3

128.84
128.82
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121.12 121.72

Подаци о снимању
а) метода глобалног
позиционирања
септембар, 2019.год.
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119.76
123.84
121.57
119.74
120.75 121.55
120.22
121.58
123.71
121.58
120.67
120.80
122.21
120.21
119.27
1289
120.74 121.18
119.82
119.74

Р=1:1000
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снимање и обрада:
"ГЕО-СФЕРА"

PETTYEJIHKA CPEI,IJA
AvroHoMHA TIOKPAJI{HA BOJBOITIHA
IPAI CPEMCKA MIITPOB}IUA
Ipagcxa yrpaBa ra yp6auurau,
npocropHo rrJranrrpame rr rr3rpagry o6jercara
Epoj: 501-114/ 2019-VI
{ana: 04. 11.2019. roAuue
CPEMCKA MIITPOBUUA

Jarno rrpoi:,r'rehr:'*;: ir3!'.;.{rrBll ",r:fiaq,ig.::a
"YPEAli.li3Ah{' Cpe.r*a h,ir,;r,pt;:.*rqa
Epoj

6{+

'n n*--€ll-ro(%.
}tdnrpoexqa
Qprarcra

fpa4cxa yrpaBa sa yp6anusaM, rrpocroplro rnaul,Iparbe I{ r,I3rpaArby o6jexara fpa4a
Cperacra Mxrporuqa Ha ocgoBy ruraga 5 cran 2 uqna:ta 9 cras 3 u 4 3aroHa o crpareruxoj
irpoqenr4 yrurraja Ha xr,rBorgy cpeAI{Hy ( "C:ryx6eHH ilIacg}Ir PC", 6poj 13512404 u
88120i0), a y Be3r,r ca rrJrarroM 46. 3arona o [naHI,IpaBy I,I ]I3!pa,&sn ("Clyx6eH]I uIacHI{K
PC", Spoj 7212009 tr 8112009 -prcrpaB(a, 6412010 -YC,2412011, 1212012, 4212013-yC,
50i2013-yC,9812013-yC, 13212014, 14512AM,8312018,3112019 u 371 2019 ap.rarou) kr
qfiana 12 14 30 Olnyre o rpa,{cKr4M }rrpaBaMa (,,Cnyx6enu Jl}rcr fpaga Cpeurcxa
Mrarponraqa", 6poj 212018), 4ouena je

P

E,IIIEBE

AA CE 3A'IIJIAH.(ETAJbHE PETyJIAIITIJE CTAMEEHOT BJIOKA I,I3MET)y
vJrlrrlA @PvIIrKoroPCKA rI rIrrHKr4JEBA v MAHhEJIOCy
HE r{3pAByJE CTPATEIIIKA IIPOIIEHA yTIIIIAJA HA }KI,IBOTITy CPEAI4Hy
tlnan

1

3a llnan ,{erilEHe perynauuje crau6euor 6nora raelrely ynuua Opyruxoropcrca

i,I

lluuxuiena y Mauferocy, nehe ce uspalraBarl,I crparemKa [poueHa yrraqaja Ha xI{BorHy
cpeAquy (V azu1enr rercry: crparerrlKa npoqena).
lpaHiaqa o6yxra'ra rrJraHcKor noapy.lja je o4peleua Kao npeiruMlrHapHa. flpoctop o6yxnara lhaua ce
Hzrrra3u y rpalenrEucKoM noApy.rjy nacersa MaHferoc, usenaefy yJlrrqa Opyruroropcra u lluHrujena.

flpocrop o6yxrara ftrnaua orpyxyje rpalenuucrco

3eMibr4rrrre, oAHocHo uoc'rojehe craHoBalbe

y

Irace,rby.

je o4peleua Kao rrpeirr.rMnHapna. flpoc'rop o6yxna'ra flnana ce
y rpaleeanoKoM nolpyujy uace"rra \,[au!enoc, nseuefui yJrlil{a (Dpyuroropcxa u fluur<ujeua.

l-panraqa o6yxrara nliaHcKor noapyrja
HaJIa3H

flpocrop o6yxeara fl.rana orppxyje rpalenuucxo

3eMJbr{rrrre, oAHocHo noc'rojehe craHoBarbe y

HaceJ[,].

lpauaqa o6yxsara flrrana ( nperuur,rHapna ) 3ay3rMa npocrop oro 2.59 ha. Y o6yxrary flnaHa cy
naprterre 6p.856 u l41l AerroBH yrrxua, 1303 ynraqa ( coxar) u 1294, 1295, 1696, 1297, 1298, 1299,
1300, 1301, 73A2,7304, i305. 1306, 1307, 1314, 1315 n 1308 flaprlere y ilpHBarHoM BrraoHurxrBy y
ri.o. )\{aufe;roc"

riapana npocrop y o61xnary je :eu;rrune ua rojeu je sanoue'ra yp6ana axtr{BHocr H3rpaArLoM
nocrojehrax cran6enpx o6jerara N nocrojeha r.rnspacrpyxrypa.

V

PEIIYEJII,IKA CPEIIJA
AYT OHOMHA IIOKPAJI,IHA B OJB OAI,IHA
IPAI CPEMCKA MIITPOBI,IIIA
fpagcrca ynpaBa ra yp6anurau,
rrpocropHo nJraHrrpane rr rr3rpaArby odjexara
Epoj: 350 -32512019-VI
.[ana: 22.11.2019. roA.

CPEMCKA MIITPOBIIIIA

Ianao npepye*le ca nsr.xo*a r,p$al-,n:r,:a
'

YPEAlilti3Ah{'

C;r{:r}!.}re 1.{x.r6:c*rqa
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:ryCUUqA

Ha ourony rrlrana 45a cras 6. 3axona o rrJraHr,rpullby r.r r43rpaArru ("Clyx6enu rnacurnx
PC", 6poj 7212009 u 8112009-r{cnpaBKa, 6412010-yC, 2412011, l2ll20l2, 4212013-yC,
50/2013-yC u 9812013 -yC, 13212014, 14512014, 8312018, 3tl20l9 u 3712019 .up. saron ) u
rIJIaHa 43 flpanurHrlKa o caApxurHl4, HarII,IHy I{ [ocrylKy r,r3pa,qe AoKyMeuara rrpocropHor r.r
yp6auucrxqKor rrauLrpa$a ("CnyN6erur HraculrK PC", 6poj 3212019 ), Ipagcxa yrpaBa 3a
yp6anusarvr, [pocropHo rInaHI,IpaBe 14 Lrsrpaqmy o6jexara fpa4a Cpelrcxa Murponuqa uo
o6anrenou pturoM jannon yBlrAy Marepujaaa 3a r,BpaAy fllana AerrurHe perynaquje
ctau6enor 6noxa usuefy ynuqa (Dpyurcoropcxa r,r llumnjena y Manfelocy, caqlrrbaBa
cne.{ehra:

I,I3BEIIITAJ
r yBoAHrr-AEo
Cryrulrnna rpaAa Cpenacxa Mnrporuqa Ha ce1mtrru o.qpxaHoj 22.03.2019. roAr.rne
uo upu6aubeHoM MHIrIJberby Kouucuje 3a rrJrarroBe rpala Cpervrcra Mutponrqa, gonela je
O7gryxy o Ir3pa,qr lhana AeraJbHe perynaqnje crau6enor 6noxa uauely yJrr,rua
OpyrxoropcKa Ir Illauxujena y Manlerocy, (,,Crryx6enu nucr lpaaa Cperracra Murporuqa",
6p. 14 12019).
Marepujan 3a rl3pa,qy fllana AeraJbHe perynaquje crarra6enor 6rora nsuely ywrrla
(Dpyrur<oropcKa r.r llunxr,rjena y Manfenocy, 3a panu janntr ysuA r,BpaAEJro je JasHo
upegysehe 3a [ocJroBe yp6anusua,,Yp6anzsaru'0, CpeMcKa Murponuqa.

rr rroAArII{ o OIJIAITTABABy
Omarrrasarbe pimor januor yBrAa o6jan.neHo je y noranHoM nr.rcry ,,CPEMCKE
HOBI4HE" r ,,M HoBuHe" oa 06. 11. 2019. roa..
Marepuja;r 3a paHr.r jannr ynrag 6uo je usroxeH y xony 3rpaAe fpa4cre ryhe

Cpeucra Murponuqa, Tpr Cseror fiwr"rwpuja, 6poj 13 y ryajamy oA 15 aaua
06.noseN{6pa2019.

rc

21. uonerra6pa 2019. roAr{He.

r.r

ro:

oA

ceAuurla Korr,rr.rcuje je oapxana je 19. HoseM6pa 2019. roAr.rHe y rpocropujaua
fpa4cre yflpaBe sa yp6auusaM, rpocropHo rrnaHr.rparbe r.r r.r3rpaArry o6jerara fpuau Cpeucra
Murponuqa, y Cpeucxoj MrEtpoBr{qr ca roqerKoM y 10,30 qacoBa.
Cegnuqu Kouracuje npucycrBoBanrr cy rrJraHoBr,r Kouucuje: Cunnrua Payronrah,
.{parau Eercaraq, Cnaexo Jouuh, Aypena ra flIuuyAnaparl-Jlfu ra Aparana Mujaronuh ,
[peAcraBHIar fpa,Ucre y[paBe sa yp6anu3itM KoMyHaJrHe u r.rcnexqNjcKe rrocJroBe: Becua
Byjanonuh - Haqerulrx u BraAucJraBa Honarosuh; rpeAcraBnur JII ,,Yp6anr.rsarra" Cpeucxa
Murponuqa: Mupjana Bamyr.

IIr IPr{MEAEE
Torou panor jasnor yBr{.qa o,q crpaue jaBrrocrrr urje 6rano npm,r0a6r nu cyrectuja ua
Marcpnjarr 3a rmpa[y flnana AeraJBrre peryrauje ctau6euor 6lora usrr,refy yJlnqa
(Dpymroropc(a E fluurujena y MarSenocy.
:

Korr,mcuja

ruje

urraara npurueg6r.

flomto nuje 6rno upnueg6u gonet je cneAehu
.3ar.ryrarc
Ycraja ce MarepujaJr sa Panu jannu yeu4 flmna AeraJblre perylaquje cmu6enor
6nora Nsrvre$y yrrrrqa Opymxoropcra rr fkamujeaa y Manfeuocy.

KOMI,IC}IJE
rrJr. rrnrrs

rpa[ernne

r---r'!

flpero nocrojehe Mpexe
Itpr,cryu napqenaMa je ca caoopahajnuua y Mpexu cao6pahajupllla HaceJba.
H Iulrpe rne'4aHo y
Maulenoc
.rpo"iop o6yxnara [oa"a ce noresyje ca HaceJbeM
rparcKuM IIeHTpoM'
"uoOpuRairrrr{u
Mpe)Ky nyreBa Ha repuTopwiulpala H reHepaJlHo ca
je
ce y IIeHTpaJIHoM AeJry HaJIa3u y:rnqa ( uo
a
o6yxrar
li
OcnosHa KapaKTepI,IcTI,IKa [pocTopa
itpo.topje y sanaruroj noronung rpacejaxo excnoHupa*,r
,,,
Karacrpy ) a ne *opr.i"
"", "*p*y.
H3

Tor pa3Jlora ce He Kopllcrrl sa cao6pahajrry KoMyHlaKalrfijy'

'repu'ropuje fpa'Ua

fllaHnpaHa HaMeHa noBpIuI4Ha ,qeSuHucana flpocropuuM IIJIaH6M
noAp}.{jeHaceJba.Iocro.lehauar'teuajeusrpaleuorpalenuucroseMJb'{ute.

je rpaleexHcro

xoju ce ]HaJta3vr u:ivrefy lre
Ilpocrop o6yxraheu flnanou rrMa cKopo npaBHJIaH, npaBoyraoHu o6lux
ca uocrojehl'IM nopoAHrIHI'IM cr'aHoBa*eM
yJrHUe ca ficroKa H saraAa u nocrojehei ctau6euor Son4a,
pypa-rHor KapaKrepa.

y

eKoHoMcKI{M o6jerc'ruua'
upocropy o6yxnara nocroju HexoJrlrKo cr:aM6eHrax o6jexara ca nparehllu

HoBe crau6eno [ocJIoBHe 3oHe ca

je

tfOprunplne
OcHoeHu r1llJb peaJlusary{je IIJIaHcKIltx nocTzlBKI'I
y
ocnoanoj
symuraju cTaHoBalsa.
xounarn6u.rHHM noJLOnplrBpeAHr,rM ca,upxajurtaa

je,qnoc'rasnor o6nuronarsa c'rau6euor 6:roxa'
llnaur,rpaHmr peuerbeM 6nhe npelenfen rcomlerrr

]9rral.2.

IIII
c'rnaparre IIIIaHCKOT ocHoBa 3a peaJll',I3allujy rutaHcrorx uocTasrH
o6ejxara
IocJIoBHlIx
(08/2015.), oAHocHo cTBaparbe uoryhHoc'ru 3a ll3rpaAlf,y cTau6eurx, crau6euo
y3 cTaHoBarbe 6e: anauajnnx
n o6jexara y Qymqr,rju noJbonpr,rBpeAo Kao nparehnx AeJIaTHOcTI',I
pI
yrnqaja Ha xprBoTrry ap"arry (cxla.4nuna roha, cyruape, xllaAlLaqe cJIHqHu o6jexrlr)'
I'I He:nxoAHa un$pacrpyKTypa
IBrpaAI4na
cnarcaxo
irop.a o6jexara v *oj ypOun*rr.moj souu 6N ce

I-{u-rr gouourerra llnaua

je

flnaHou 6u ce qT9KIIH yoJIoBn 3a npoMegy

3eMJ6HInTa

y jannoj

HaMeHH

( coxax ) y :eurururre y

ocra,'roj HaMeHlr.

BI'Ime nojeguuauaax yp6anrac'ruqKrx
ca4pxajurvra y oKpyxerby'
uoc:rojehuu
ca
6ra ce n-rranrnpaga HaMeHa 3oHe ycKlraAura

npocrop o6lxnar:a flnana 4esunucao 6u ce sa $oprvrnpaEe

.or" *u*

nnaHoKI'Ix uocTaBKI4 je o6es6elerre - y€noBa $opuupame
yIrHr{Hy
yp6auncruuKe 3oHe roja o6jeaunyje nonpurnue ncror l4aeec'rurropa ra ypelyje
""'p-Iy
pa3BOJa'
OApxlrBol
IIpHHIIIInHMa
Ca
OcHOBHIIM
HaceJr,a y3 paUnoHrUIHO KgpHruherre npoqTopa

Ilo:unrsau eQenar. pealn:aqraje

oAHocHo ycx.nalraname aKTHBHocrI.r y flpogTopy H 3agITI{re

116HBoTHe

cpeAHHe'

Herarunan eeenar pearrusauuje ruraHcKrx rrocraBKlt flnana je yruuaj [poMeHe HaMeHe

I43

llllcror

cTaHoBarba pypanHor KaparTepa y cTaHoBalbe ca flocJloBamervr y i[yuxUnju [oJbonpl'IBpeAe'

KapaxreDncrme vtuuaia
ycJIoBI4Ma
n a"o* ne 6vru garu, y rrrHpeM cMlrcJry, yp6auncru'rKa H rexHI,ILIKa peluel5a y cKnaAy ca yICTIanaBe
I'I
HaceJbe
uqaj
Ha
3a 3arxr'rry xr,rBorHe cpeAr,rHe ca noce6unM aKr{eHToM Ha MuHI{MaJIHra lT
y rpaAi4IIHoHtUrHI{

CpeMarIKH neJc{DK paBHLIqe.

FIa yrynuorvr npocTopy o6yxsaTa flnasa iIoBpruHHe ce ypebyjy TaKo Aa ce nJIaHI'IpaHoM
np"rrupU"ru.frjot (y*nAu*e nocrojehe ynEIIe - coraxa) $oprraupajy rpa$enraucxe napIIeJIe 3a
r43rpaAl5y ,ropo4rrr^ ctau6enux, ctarra6eso [ocJIoBHIltx rt Apyrprx o6jexar:a y Synxquju
noJborpllBpege o6jexarati uonpurune y jannoj HaMeHI,I'

T

Peanugaquja ruraHcK[D( rrocraBrx u HarraH rcopuurhema flpocropa sehe nuaur HerarI{BHI{ yrHIIaJ Ha
xHBorHy cpeAHHy I{ x}rBoT JEyAu.

t{nau 3.

Ys flpocr:opur4 rrJrarr repuropuje fpaaa Cpeucra Murponuqa xo 2028. ( ,,Cnyx6eHI'I JIlIcr
IprAu Cpeucra Mrrporuqa=', 6poj 812015) ypaben je I'lsremraj o crparcmxoj npoqenu
yrnuaja flpocmpnor flnana repraropuje lpaaa Cpelrtcra Murp.onuqa Ea xI{BorHy cpeA}IHy'
na roju je go6ujeHa cagracuocr o,{ opraua HaAJIexHor 3a IIocJIoBe samrute xI{BorHe
cpe.{}rHe 6poj 501-18712014-XoA 13. 11.2014. roApIHe.
Iiporl"*"ro je aa y clcnaA1, ca o4pe46aua 3arcona o crparetmoj rpolleuu yrwpja ta
xrrBoTHy cpeA[Hy y ToKy ]rHnneMeHTarlr{e
ie IIIIT|CM, crparcurKa rlpoqeua ce nehe Pa4uru
.unjerrl
noxpyqjy nenaa o6jerata vllm ce rtJIaHHpa
3a rJragoBe AeftuEHe peryfiaquje na
npoqeua ytuqaja, oAHocHo ra roje nuje
uuje
norpe6na
r{3rpa,qr6a HoBprx o6jexata sa roje
uorpe6no paAutIE rpoqeuy yrnqaja.

9ran

4.

Oso Peuterr,e cryrra Ha cuary AaHoM AoHoIneI$a a o6januhe ce y "Crryx6erroM n,lcry fpa.{a
Cperucxa

Mutpornqa".
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Peny6auxa Cp6rja
Ayrofi oMHa norpajrxa Bojaoguxa

llorpairxcxx cerperaplriar 3a
l,l 3auffry xl,lBorHe

yp6aHx3am

cpeAxHe

SyreB.p Mn€ha nynHHa 16 210m HoBx CaA
T: +381 21 4874719 O: +381 ?1 456 239
ekourb@volvodina.aov,rs I rfi&w.ekourbapv.yoivJ}dina.rov.rs
EPOI : 14O501-1084/?01!H)5
AATYM: 29.10. ?019. roA'rHe

Iloxpairncxn cexperapujar

sa

yp6auuaam u gaurury xHBorHe cp€Ar4xe, BpuxnaqAy)tfiocru

noarohxrxa noxpajnucxor ceHperapa HeMarba Epqer na ocHoBy peuehe l'toxpajnxcxe e.nage 6poj
a2-77 lt7 og 30. 05. 2a17 . rorywrc, Ha ocroay q4ana 11. 3arosa o crpareruroj npoqenr yrnqaja na
xuBtyrxy cpe&iHy ("cayx6exrl macHlrx Pc", 6ppj 135/20o+ r 88/2010) E qrana 39. Iloxpalxucxe
cKyn[nuHcr(e oAry(e o noxpajr,rxcxojynpaB]r {"Cr. I|}rcrAflB",6p.37l74,54lla-Ap.opqyxa,37116,
29117 n z4ll:gl, y nocrynxy f,agaloa !.ruur&eba na Peuere Aa ce 3a llaan geramre perynaqhie
BoMn,leRca cram6enor 6no*a rsme[y ynxqa OpFrKoropcxa x rlnHxnjeea y Manferocy ne nspalyje
crpareiilt<a npoqeHa yrhqaja Ha xuBqrHy cpe4rHy, noHon4

MttlltrbElbE

l-pagcxa ynpaBa sa ypEanusam, npocropHo nraHmpahe u fi3rpaAlby o6jenara l-pagcre
ynpase rpaga Cpeucxa f$urpoorr4a je tloxpainxcrom cexperilpniary ea yp6anuram H 3aurlt.Ty
xlt8orHe cPelqxHe Aocra8Hna 3axteB 3a 4aBaue Mfiuube]ba l{a Peue]be Aa ce 3a flnau geran ne

peryraqHje fiounrefica cram6esor 6aoxa u$reby ynuqa <Dpynrxoropc!{a n flxxxujesa y Mantleaocy
xe nepa?lyje crpareufia npou,eHa yr[qaia Ha H]toor]ry cpeg]lHy.
llpema *Raxy 5. 3arona o crpareuxoj flBoqetfi yruiraja Ha $(HBorHy cpeABHy {"cnyrx6eHu
rrlacnHx'PC", 6poj 13512004 n 88/2010), crpareu*a npoqeHa ce Bpul,l 3a nnaHoBe, nporpaiAe,
ocHoBe u crparernje {y ,qaruem rexcry: nraHoBr u nporparnu) y o,nactu npocropHor H
yp6axnmrrxoi nnarnparua nnra ropuuheba 3er rbrlura, no/bonp[ape.qe, uymapcrBa, pn6apcrea,
noacYBa, efleprsuxe, uuAyrrpxje, cao6pahala, ynpa8ftalba omagoM, yflpa8r'balba BoAa,$a,
renexouYHlrxaquja, rypx$oar oqyBalba npupoAlr4x craHnura !r A,ltBrbe
$aope x $ayne, xojnana ce
ycnocrauba oxErp 3a ogo6paaate 6vgytnx paaaojnnx npojexam oApebenw npon}lcHMa xojrma
ce ype[yje npoqeHa Yrxqaja Ha xfiEorHy cpeAlxy. 3a naarose x nporp$e xs craga 1. oBor qraHa

xojuua je npe4arleHo ropruhel.te Malbux noBpuJ[,rHa sa rrdxarrom HfiBoy Hru y cryqajy Mabrx
l'l3M€Ha nraHo6a 6 nporpar{a xoie xe sarreoajy nponrcaun nocrynax yceaja}ba, rao x ga nnoaHoBe
n nporpame rojg Hltcy HaB€AeHil y craBy I. oeor uraHa, oAnyxy o crpareruxoj rpoqeuu
ApHocu opraH
Ha.q'flex{aH 3a flp]rnpeiiy tilaHa H nporpasra aKo, flpeua xpmeprjyalUUa npgflHcaHltrr,l OBHM
3aNOHOfi,l, yrBpAH

4a nocroju rnoryhxocr rnarraixrx yruqaja

Ha

x(rEorHy cpeAlrry.

Ha ocHo8y cBera peqeHor Mor(e ce xoHcrayoBayk Aa, c o63Hpor$ Ha no,ea ce 3a nraH
gpraruHe peryaaquje romnaexca stam6enor 6roxa maetly yaaqa rDpyruxor6pcxa r flunxrjeea y

Man[eloca, He ycflocraB/ba orBrlp aa o4o6paaare 6y4yhrx pareojxxx npojexara oApebeuxx
npont{flrna rojrrua ce ype?1yje npoqeHa yfHqaja
3a npeAI*erHH

llnar

Ha

xxBorHy cpe,qhHy,x3paAa crpareul(e npoqeHe

Hnje npegen[eua raanom 5. 3aroxa o crpareuxoj

cpegnny {"Orylr6enn macHrt( PC",6poj 135/2fi}4 n 83/2010}.

flocraarml:
1. Hacnoay
2.

Apxuer

npoqiHr yruae;a

Ha

r{}tBorHy

