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Na osnovu odredbi Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14 i 145/14) donosim: 
  
 
 
 
 
 

R E Š E N J E 
 

O   O D R E Đ I V A N J U   O D G O V O R N O G    U R B A N I S T E 
  

 
 
          Za izradu Urbanističkog projekta za izgradnju porodičnog stambenog objekta  u 
bloku 28 naselja Inđija, na katastarskoj parceli broj 197, K.O. Inđija, za potrebe 
investitora Miloša Savića iz Inđije, određuje se odgovorni urbanista: 
                                                                    
       
 
            Jelena Miklušev, dipl. inž. arh.      (broj licence 200 1523 15) 
 
 
 
          Imenovana je dužna da se pri izradi dokumentacije pridržava Zakona o planiranju 
i izgradnji (“Službeni glasnik R.S.”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 54/13, 98/13, 132/14 i 145/14). 
  
 
          Imenovana ispunjava uslove iz čl. 38 i čl. 62. Zakona o planiranju i izgradnji 
(“Službeni glasnik R.S.", br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 
98/13, 132/14 i 145/14).                                                         

                                                                                                            Izvršni direktor, 
 

_________________________ 
                                                                                                                           (Mile Savić) 
       

 
 
 
 
 

Mart, 2017. Inđija 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

I Z J A V A 
 
 
 

Kao odgovorni urbanista tvrdim da sam se prilikom izrade Urbanističkog 

projekta za izgradnju porodičnog stambenog objekta  u bloku 28 naselja Inđija, na 

katastarskoj parceli broj 197, K.O. Inđija, za potrebe investitora Miloša Savića iz Inđije, 

pridržavala odredbi Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni Glasnik R.S.", br. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14 i 145/14) kao i svih 

relevantnih zakona, propisa, pravilnika, standarda i pravila struke. 

 
                                            
 
                                                                                                        ______________________ 

     (Jelena Miklušev) 
 

                   broj licence  200 1523 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mart, 2017. Inđija 





6pdj: 12-.02(222394 
B>eorPC1A. t~ : OS.2016. roAV1He 

Hfa oc~Osy;~aHa 'Z~: CTaiyTa V1H)Ke1-b~pcKe KoMqpe Cp6vije 
n:.;r ~C", 6p. 881051116/09), a Ha nV1'-IHV1 3aXTeB 4JjlaHa KoMqpe, 
V1fi>t<el-bepcKa KOMOPC1 Cp6vije V13Aaje · 

n T 

KojoM ce noTspf]yje Aa je JeneHa M. MviKnywes, AV1nn.V1H)K.apx. 
m1L1eHL1a 6poj 

200 1523 15 
3a 

o,ciroeopHof yp6aHHCTY,3CI pyKOB()T]etbe 1r13pa,QOM yp6aH!4CTlr1'1Klr1X 
fJflC,lflO~a 1.1 ·yp6aHlr1CT"1'1Klr1X npojeKaTa 

Ha AciHV13Aal3al-ba ose FlOTBp,ge 4naH V1H)Kel-bepcKe KOMOpe Cp6vije, A8 je 
V13M!1PV10 d6ase3y nnana(iba 4naHapV1He KoMOpV1 38KJbY4HO ca 30.05.2017. 

K(JM CyAa 4aCTV1 V13AaTa JlV1L!eHL1a Hvije OAy3eTa. 

npeACeAHV1.KV1H>K6tpepcKe KOMOpe Cp6vije 

Y~~~zrr--
npocp. AP Mvinvicas ,/J,aMl-baHOBV1li, AV1FlJl. V1H)K. apx. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. URBANISTIČKI PROJEKAT – TEKSTUALNI DEO 
 
 
 
 



 
1 

  

2. URBANISTIČKI PROJEKAT - TEKSTUALNI DEO  
 
 
2.1. Povod i cilj izrade Urbanističkog projekta  
 

Povod izrade Urbanističkog projekta je namera vlasnika katastarskih parcela br. 
197 i 198, K.O. Inđija, Miloša Savića iz Inđije, da na njoj, za potrebe stanovanja svoje 
porodice, izgradi porodični stambeni objekat. Cilj izrade urbanističkog projekta je 
definisanje uslova za projektno-tehničku dokumentaciju za predmetnu izgradnju. 
 
2.2. Osnov za izradu Urbanističkog projekta  
 
          2.2.1. Pravni osnov za izradu Urbanističkog projekta  
                    - Članovi 60. i 61. Zakona o planiranju i izgradnji   

(“Službeni Glasnik R.S.", brojevi 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,   121/12, 42/13, 
50/13, 54/13, 98/13, 132/14 i 145/14) navode da se urbanistički projekat 
izrađuje ukoliko je to predviđeno planskim dokumentom jedinice lokalne 
samouprave; 
- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade                                       
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni Glasnik 
R.S.", broj 64/15);   

 
          2.2.2. Planski osnov za izradu Urbanističkog projekta  

 -  Plan generalne regulacije naselja Inđija (“Službeni list opština Srema” 
brojevi 14/06 i 30/11) koji je definisao blok 28 u kome se nalazi predmetna 
parcela i uslovio obavezu izrade urbanističkog projekta za izgradnju svih 
novih objekata u njemu do donošenja Plana detaljne regulacije istog;  

 
 
2.3. Granica i obuhvat Urbanističkog projekta 
 

Ovim urbanističkim projektom su obuhvaćene katastarske parcele br. 197 i 198, 
K.O. Inđija, u celosti zajedno sa delom naseljske saobraćajnice kojom im se pristupa. 
Predmetne parcele se nalaze u okviru granice građevinskog područja naselja Inđija, 
neposredno uz javnu površinu Ulice Dušana Jerkovića. 
 
Grafički prikaz položaja lokacije u širem okruženju je dat u grafičkom prilogu 3.1. 
 
 
2.4. Lokacija 
 
          2.4.1. Podaci o parceli 

Građevinska parcela 197 je okvirnog gabarita 16m x 35m, površine 5a i 69m² i 
njene granice čine: 
 sa severoistočne strane linija granice sa katastarskom parcelom br. 3646 koja ulazi u 
sastav javne površine Ulice Dušana Jerkovića;  
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 sa jugoistočne strane linija granice sa građevinskom parcelom br. 199/1 na kojoj 
postoji izgrađen stambeni objekat spratnosti P+1;  
 sa jugozapadne strane linija granice sa katastarskom parcelom br. 198 koja je  
neizgrađena i takođe u vlasništvu Miloša Savića iz Inđije;  
 sa severozapadne strane linija granice sa građevinskom parcelom br. 196 na kojoj 
postoji izgrađen poslovni objekat spratnosti P+1;  

Katastarska parcela 198 je okvirnog gabarita 16m x 25m, površine 3a i 93m² i 
njene granice čine: 
 sa severoistočne strane linija granice sa građevinskom parcelom 197 na kojoj postoje 
dva izgrađena prizemna objekta-glavni stambeni i pomoćni u funkciji stanovanja;  
 sa jugoistočne strane linija granice sa građevinskom parcelom br. 199/1 na kojoj  
postoji izgrađen stambeni objekat spratnosti P+1 i katastarskom parcelom br. 199/2 na 
kojoj postoji izgrađen pomoćni objekat ;  
 sa jugozapadne strane linija granice sa katastarskom parcelom br. 201 koja ulazi u 
sastav kompleksa Osnovne škole „Dušan Jerković“;  
 sa severozapadne strane linija granice sa građevinskom parcelom br. 196 na kojoj 
postoji izgrađen poslovni objekat spratnosti P+1;  

Predmetno zemljište ima status gradskog građevinskog i na njemu je trenutno 
izgrađeno dva objekta od kojih je prvi površine osnove 166m2, namenjen porodičnom 
stanovanju i preuzet je iz zemljišne knjige dok je drugi pomoćni u funkciji stanovanja 
površine  53m2 i izgrađen je bez odobrenja za izgradnju. Služba za Katastar 
nepokretnosti u Inđiji je donela 08.03.2017. godine Rešenje br. 952-02-5-98/17C za upis 
prava svojine na predmetnoj parceli i svim  objektima izgrađenim na njoj u korist 
Miloša Savića iz Inđije, Ulica Trejdjunik 6/29.  
        
          2.4.2. Postojeće stanje 

Kolski i pešački pristup parceli se odvija preko postojeće naseljske Ulice Dušana 
Jerkovića odnosno sa katastarske parcele br. 3646, K.O. Inđija, dok se sama parcela 
proteže u smeru severoistok-jugozapad između ulice i kompleksa škole.  

Teren je skoro idealno ravan sa blagim padom ka javnoj površini ulice pri čemu 
je rub parcele u nivou trotoara a oba su za nekih 30cm niži od kote asfalta ulice i 
parking površuine locirane uz njega. Ukupna denivelacija na parceli iznosi 0.49 m pri 
čemu se nadmorska visina parcele kreće od 113.29 mnv do  113.78 mnv. Predmetna 
parcela je ograđena i na njoj postoje dva izgrađena prizemna objekta-glavni stambeni i 
pomoćni u funkciji stanovanja. Objekti su priključeni na svu javnu infrastrukturu-
elektrodistributivnu, vodovodnu, kanalizacionu, telekomunikacionu i gasnu mrežu. 
Parceli se pristupa preko kolskog pristupa izvedenog na javnoj površini Ulice Dušana 
Jerkovića i neposredno ispred nje se nalaze dva javna parking mesta.  

Ulica Dušana Jerkovića sa koje se pristupa lokaciji je u potpunosti 
infrastrukturno opremljena. Sa obe strane postojeće sobraćajnice prolazi zatvorena 
atmosferska mreža sa slivnicima, zatim vodovodna, distributivna gasna, 
elektrodistributivna, kanalizaciona i telekomunikaciona mreža. Na javnoj površini 
neposredno ispred parcele je lociran kanalizacioni šaht i dva drveta.  

 
Grafički prikaz postojećeg stanja lokacije i obuhvata Urbanističkog projekta je dat u 
grafičkom prilogu br. 3.3. 
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2.4.3. Prikaz šire lokacije    
Predmetna parcela je locirana u bloku 28 naselja Inđija koji je lociran u samom 

njegovom centru pa je samim tim u potpunosti infrastrukturno opremljen. U 
neposrednoj blizini objekta se nalaze uglavnom objekti porodičnog stanovanja, poslovni 
objekti i po koji objekat višeporodičnog srtanovanja. U blizini se nalazi i Osnovna škola 
„Dušan Jerković“, Predškolska ustanova „Sunce“ kao i objekat „Tradeunique“ koji se 
sastoji od komercijalnog, poslovnog i dela namenjenog višeporodičnom stanovanju.       
 
 
2.5. Izvod iz plana višeg reda (prikazan je u graf. prilogu 3.2.) 

 
Na osnovu Plana generalne regulacije naselja Inđija (“Sl. list opština Srema” br.  

14/06 i 30/11) predmetna parcela se nalazi u granici građevinskog područja naselja 
Inđija u okviru bloka broj 28 za koga je planom predviđena dalja urbanistička razrada 
kroz plan detaljne regulacije i urbanističke projekte. Do izrade plana detaljne regulacije 
moguća je izgradnja prema uslovima definisanim postojećim planom uz obavezu izrade 
urbanističkog projekta.   

Plan generalne regulacije za blok 28 definiše, između ostalog, sledeće 
urbanističke uslovljenosti: 
 Blok 28 je namenjen centralnim funkcijama (uprava, poslovanje, stanovanje). Jedan 

njegov deo je namenjen kompleksu škole, drugi kompleksu drčije ustanove a treći 
verskog objekta; 

 Indeks zauzetosti (stepen izgrađenosti) parcele je maksimalno 40%; 
 Indeks izgrađenosti (indeks iskorišćenosti) je maksimalno 1.2; 
 Maksimalna dozvoljena spratnost objekta P+2+Pk; 
 Na građevinskoj parceli namenjenoj porodičnom stanovanju može se graditi 

porodični stambeni objekat, stambeno-poslovni objekat, poslovno-stambeni objekat 
koji ne ugrožava stanovanje. Objekat porodičnog stanovanja može biti 
slobodnostojeći, u neprekinutom nizu, u prekinutom nizu i poluatrijumski; 

 Građevinski objekat se može postaviti prednjom fasadom na građevinsku liniju koja 
se poklapa sa regulacionom linijom (ukoliko u ulici preovlađuju stambeni objekti 
postavljeni na regulacionu liniju). Građevinska linija može biti uvučena u odnosu na 
regulacionu liniju; 

 Glavni objekat se na parceli gradi uz granicu parcela pretežno severne (odnosno 
zapadne) orijentacije. Izgradnja objekta na parceli može se dozvoliti pod sledećim 
uslovima:       

- osnovni gabarit glavnog slobodnostojećeg objekta sa ispadima može da se 
dozvoli na minimalno 1m od granice parcela pretežno severne (odnosno zapadne) 
orijentacije; 

- osnovni gabarit glavnog slobodnostojećeg objekta (bez ispada) može da se 
dozvoli na minimalno 3m od granice parcela pretežno južne/istočne orijentacije; 

 Međusobna udaljenost porodičnih stambenih objekata (sem poluatrijumskih i u 
neprekinutom nizu) ne može biti manja od 4m (osnovni gabarit sa ispadom); 

 Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe u okviru građevinske parcele mora se 
obezbediti parking mesto/prostor za parkiranje po pravilu jedan stan jedno parking 
mesto; 
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 U okviru parcele mora se obezbediti potrebna širina saobraćajno-manipulativnog 
prostora; 

 Izgradnja objekata u prekinutom nizu može se dozvoliti uz uslov da se ne naruši 
granica parcela do koje se gradi objekat. Stope temelja ne mogu prelazizi granicu 
susedne parcele, osim uz saglasnost valsnika ili korisnika parcela; 

 Ispadi na objektu ne mogu prelaziti građevinsku liniju više od 1.6m odnosno 
regulacionu liniju više od 1.2m i to na delu objekta višem od 3m, 

 Otvaranje otvora na prostorijama za stanovanje kao i ateljeima i poslovnim 
prostorijama na bočnim fasadama može se dozvoliti ako je međusobni razmak 
između objekata (ukupno sa ispadima) jednak ili veći od 4m; 

 Izgradnjom krova ne sme se narušiti vazdušna linija susedne parcele a odvodnja 
atmosferskih padavina sa krovnih površinama mora se rešiti u okviru građevinske 
parcele na kojoj se gradi objekat; 

 Obavezna je izrada kosog krova sa nagibom krovne konstrukcije od 20-35º. Krovni 
pokrivač u zavisnosti od nagiba krovne konstrukcije, 

 
 
2.6. Uslovi izgradnje 
 

2.6.1. Namena planiranog objekta 
Namena planiranog objekta je stanovanje jedne porodice. Na osnovu Pravilnika 

o klasifikaciji objekata  (“Sl. Gl. R.S.” br. 22/15) objekat „A“ sa klasifikacionim brojem 
111011(100%). 

 
2.6.2. Regulaciono i nivelaciono rešenje 
Planirani objekat se na predmetnoj parceli postavlja u prekinutom nizu pri čemu 

umesto da se postavlja na samu granicu parcele pretežno severne orijentacije on se 
locira na građevinsku liniju postojećeg objekta koji je lociran na rastojanju od 0.4m od 
iste. Naime na susednoj parceli, k.p. br. 196, (ka severu) nedavno je izgrađen objekat 
koji je postavljen na rastojanju od 3.7m od granice sa predmetnom parcelom ne bi li 
ostvario ukupno rastojanje od 4m u odnosu na postojeći objekat na k.p. 197. Takođe 
sused sa k.p. br. 196 u potpunosti koristi deo katastarske parcele br. 197 između 
postojećeg objekta i granice između parcela. Imajući u vidu ovo zatečeno stanje lociranje 
planiranog objekta u ovom delu na građevinsku liniju postojećeg objekta se smatra 
opravdanim.  Građevinska linija ka Ulici Dušana Jerkovića je povučena za 5m u odnosu 
na postojeću regulacionu liniju dok se jugoistočna bočna građevinska linija postavlja na 
rastojanju od 3.9m od granice parcele i jugozapadna građevinska linija na rastojanju od 
10m od granice parcele 198 koja je u zaleđu. 

Apsolutna kota objekta ±0.00m se postavlja na kotu terena od 113.90 mnv što je 
za 60cm više od kote nivelete pristupnog kolskog prilaza i trotoara (113.30mnv) na 
javnoj površini Ulice Dušana Jerkovića. Kota visine objekta je jednaka koti vrha slemena 
i iznosi u najvišoj tački +123.47 mnv. Visina ovog objekta je 9.57 metara iznad kote 
prizemlja.  

Atmosferske vode sa krovnih površina se odvode putem olučnih vertikala ka 
zelenim površinama na parceli kao i atmosferske vode sa popločanih površina. 
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Saobraćajno manipulativni plato ispred objekta je u poprečnom nagibu od 1% ka 
zelenim površinama i u podužnom nagibu od 0.5% ka ulici. 
 
Grafički prikaz rešenja regulacije i nivelacije je dat u grafičkom prilogu br. 3.5. 

  
          2.6.3. Pristup lokaciji i rešenje kolskog i mirujućeg saobraćaja 

Predmetni kompleks ima postojeći izveden kolski i pešački pristup iz Ulice 
Dušana Jerkovića koji se zadržava. U njegovom produžetku je saobraćajno 
manipulativni plato namenjen za pristup garaži u sklopu planiranog objekta koja ima 
dva garažna mesta. Plato će se izvesti od behatona uklapajući se u visinsku kotu 
postojećeg prilaza i trotoara na mestu priključka u svemu u skladu sa uslovima J.P. 
„Inđija Put“. Niveleta prilaza na osi kolskog prilaza je 113.30mnv.  

Saobraćajni plato je namenjen za laki saobraćaj sa podužnim padom od 0.5% ka 
severoistočnom delu parcele prateći nagib terena i poprečnim padom od 1% ka zelenim 
površinama po obodu parcele.  

Između građevinske i regulacione linije se locira zelena površina u okviru koje je 
postavljen mali plato za odlaganje komunalnog otpada do trenutka njegovog odvoženja 
od strane nadležnog komunalnog preduzeća. 

Glavni pešački pristup parceli je pored kolskog prilaza. Stambeni objekat ima 
jedan glavni pešački ulaz na severoistočnoj fasadi i dva na jugozapadnoj fasadi za 
pristup od strane dvorišta. 

 Podužne i poprečne padove datih saobraćajnih površina je potrebno uskladiti sa 
predloženim nivelacionim rešenjem i rešenjem atmosferske kanalizacije.  

Investitor je dužan da prilikom izgradnje obezbedi nesmetan i bezbedan kolski i 
pešački saobraćaj. 
 
 
 
2.7. Urbanistički pokazatelji 
 
Urbanistički pokazatelji   

 Pokazatelji definisani 
planom 

Ostvareni pokazatelji   

Indeks zauzetosti parcele (%) 40 36  

Indeks izgrađenosti  1.2 0,6 

Spratnost  P+2+Pk P+1  

Maks. Svetla visina u 
objektu Nije definisana planom 

3.15m (prizemlje) 
3.20m (sprat) 

Zelene površine (%) Nije definisano planom 25 

Kota prizemlja objekta  Nije definisana planom 60cm (u odnosu na trotoar) 

Parkiranje  1 p.m. /1 stamb. jedinica 2 garažna mesta 
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Ostali parametri i karakteristike dobijeni idejnim rešenjem 

Namena parcele Porodično stanovanje 

Površina parcele  569 m² 

Neto površina objekta   166 m² (prizemlje)  
114 m² (sprat)  
UKUPNO 280 m² 

Bruto površina objekta   207 m² (prizemlje)  
140 m² (sprat)  
UKUPNO 347 m² 

Površina parcele pod planiranim objektom  207 m²  –  36 % 

Uređene zelene površine 152 m2 –  27 % 

Popločane površine 210 m2 – 37% 
 
 
2.8. Uređenje slobodnih i zelenih površina (prikazano je u graf. prilogu 3.7.) 
 

Zelene površine su postavljene po obodu parcele kao i iza objekta. Osnovna 
namena zelenih površina po obodu parcele je dekorativna uloga, zaštita privatnosti i 
izolacija objekta od dejstva saobraćaja, buke, prašine, sunca, itd... na parceli ima već 
dosta postojećeg zelenila pa se planira zadržavanje jednog njegovog dela i 
oplemenjivanje preostalih slobodnih površina.   

Planira se izgradnja ograde oko cele parcele izuzev u delovima gde postojeći i 
planirani objekti čine pregradu između susednih parcela. Ograda se postavlja sa 
unutrašnje strane svih međa parcele i njena planirana visina je oko 1.8m. U sklopu 
ograde ka ulici je planirano i postavljanje jedne kolske klizne i jedne pešačke kapije.  
 
 
2.9. Način priključenja na infrastrukturnu mrežu (prikazano je u graf. prilogu 3.6.) 
 
          2.9.1. Uslovi priključenja na distributivni elektroenergetski sistem 

Da bi se obezbedilo napajanje električnom energijom planiranog objekta 
potrebno je postojeći priključak na postojećem objektu izmestiti u nov tipski orman 
mernog mesta tip POMM-1 (dimenzija 665x320x235mm) postavljenog na novo betonsko 
postolje SABP-300 koje se locira u sklopu ograde ka ulici uz granicu sa k.p. 199/1 sa 
pristupom od strane javne površine radi dostupnosti nadležnoj elektrodistributivnoj 
službi. 

Demontaža postojećeg priključka objekta koji se ruši i pomeranje na novu 
lokaciju se mora izvesti u svemu prema priloženim tehničkim uslovima „EPS 
DISTRIBUCIJA” koje zastupa ED “Ruma” koji su u ovom projektu priloženi u 
dokumentacionoj osnovi.  
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2.9.2. Vodovod i kanalizacija  
Objekat će se snabdevati vodom iz ulične vodovodne mreže postojećim 

priključkom od ø 25 mm za sanitarnu mrežu. Planira se relociranje vodomernog okna 
radi njegovog smeštanja u zelenu površinu između građevinske i regulacione linije na 
rastojanju od 1m od ivice parcele.  

Javna fekalna kanalizaciona mreža ø 250mm je izvedena u koridoru ulice na 
suprotnoj strani na rastojanju od okvirno 1m od ivice kolovoza i postojeći objekat na 
parceli je već priključen na nju. Ne planira se izmeštanje trase priključka sanitarno-
fekalne kanalizacione mreže na javnu infrastrukturu.  

U koridoru ulice je sa obe strane kolovoza izvedena zatvorena atmosferska 
kanalizacija sa slivnicima. Ne planira se odvod vode sa parcele u ovu kanalizaciju ali se 
planira blag nagib saobraćajnog platoa ka ulici budući da on prati prirodni pad terena. 
Planira se odvod atmosferske vode sa krova i preostalih popločanih površina na zelene 
površine na parceli. 
 
Trase vodovodne i fekalne kanalizacione mreže kao i položaj vodomernog okna i trase 
atmosferske kanalizacije su prikazani u grafičkom prilogu br. 3.6. (Saobraćajno rešenje 
sa sinhron planom).  
Nivelaciono rešenje kao i način rešavanja odvoda atmosferske vode  je prikazano u 
grafičkom prilogu br. 3.5. (Rešenje regulacije i nivelacije). 
          

2.9.3. Gasovod 
Postojeći objekat na parceli je već priključen na uličnu gasovodnu mrežu PE 25. 

Planira se promena lokacije gasnog priključka u skladu sa grafičkim prilogom 
urbanističkog projekta.  Demontaža postojećeg priključka objekta koji se ruši i 
pomeranje na novu lokaciju se mora izvesti u svemu prema priloženim tehničkim 
uslovima J.P. „INGAS” iz Inđije koji su u ovom projektu priloženi u dokumentacionoj 
osnovi.  
 
        
2.10. Inženjersko-geološki uslovi 
 

Teren je skoro potpuno horizontalan odnosno njegov generalni nagib u 
podužnom i poprečnom pravcu ne prelazi 1º. Geološku građu ovog terena inače čine 
kvartarni sedimenti dok povlatu terena čine savremene naslage i humificirani pedološki 
sloj. Projektovati konstrukciju objekta za zemljotres jačine 7º MCS. Što se podzemnih 
voda tiče može se smatrati da se na ovom području nalaze relativno duboko i ne 
predstavljaju ograničavajući faktor u prostornoj organizaciji naselja. 

 
 
2.11. Mere zaštite životne sredine 
 

Izgradnja objekta, odnosno izvođenje radova se može vršiti pod uslovom da se 
ne izazovu trajna oštećenja, zagađivanje ili na drugi način degradiranje životne sredine.  

U okviru saobraćajnog platoa je predviđena lokacija za odlaganje komunalnog 
otpada do trenutka njegovog odvoženja od strane nadležnog javnog preduzeća. 
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2.12. Mere zaštite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara 
 

Prema Planu generalne regulacije naselja Inđija na prostoru predloženog 
obuhvata se ne nalaze evidentirana nepokretna kulturna dobra, niti evidentirani 
arheološki lokaliteti; međutim na osnovu Zakona o kulturnim dobrima „Službeni 
glasnik R.S.“ br. 71/94 ukoliko se u toku izvođenja radova naiđe na arheološka 
nalazišta ili na arheološke predmete obaveza je izvođača radova da odmah prekine 
radove i obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i da preduzme mere da 
se nalaz ne uništi i ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven.  

U okviru granice građevinskog područja naselja Inđija se ne nalaze zaštićena 
prirodna dobra. Obaveza izvođača radova je da, ukoliko u toku radova naiđe na 
prirodno dobro koje je geološko-paleontološkog ili mineraloško-petrografskog porekla 
(za koje se pretpostavlja da ima svojstvo prirodnog spomenika) obavesti Pokrajinski 
zavod za zaštitu prirode i da preduzme sve mere kako se prirodno dobro ne bi oštetilo 
do dolaska ovlašćenog lica. 
 
 
2.13. Uslovi zaštite od požara 
 

Prilikom projektovanja objekta potrebno je pridržavati se Zakona o zaštiti od 
požara („Službeni glasnik R.S.“ br. 111/09), Pravilnika o tehničkim normativima za 
zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Službeni list SRJ“ br. 11/96), Pravilnika o 
načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje („Službeni glasnik R.S.“ 
br. 15/08), Pravilnika o tehničkim normativima i uslovima za projektovanje, izgradnju i 
upotrebu unutrašnjih gasnih instalacija („Službeni glasnik R.S.“ br. 22/92). 

Prilikom projektovanja građevinskih konstrukcija koristiti materijale čija 
vatrootpornost zadovolajva standard JUS U. J1.240.   
 
 
2.14. Tehnički opis objekta i faznost izgradnje 
 

Planira se izgradnja jednog stambenog objekta u prekinutom nizu okvirnih 
dimenzija osnove 20x12m, spratnosti P+1, postavljenog na 5m od regulacione linije, 
3.9m od jugoistočne, 10m od jugozapadne i 0.4m od severozapadne granice parcele.  

Ne planira se izgradnja objekta u fazama.  
Objekat se projektuje za stanovanje jedne porodice.  
U prizemlju objekta se locira garaža za dva vozila, dnevna soba, trpezarija, 

kuhinja sa ostavom, radna soba i toalet sa perionicom. Na spratu se planiraju spavaće 
sobe i toaleti. 

Apsolutna kota ±0.00m (prizemlje) se postavlja na kotu terena od +113.90 mnv. 
Na severoistočnoj fasadi se ka ulici locira glavni pešački ulaz u objekat dok se na 

jugozapadnoj fasadi ka zadnjem dvorištu lociraju ulazi u kuhinju i u trpezariju. 
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Specifikacija površina stambenog objekta: 
 Neto površina (m²) Bruto površina (m²) 

Ukupno Ukupno 
Prizemlje 168 207 
Sprat 114 140 
Objekat ukupno 282 351 
   

Čista međuspratna visina prizemlja je 3.15m a sprata 3.20m.  
Krov je kos sa nagibom od 20º i sa atikom duž celog oboda objekta.   

            Planira se zagrevanje objekta na prirodni gas iz gasovodnog sistema. 
Osnovni konstruktivni sistem objekta je skeletni. Noseća konstrukcija se planira 

kao armiranobetonska i rađena na licu mesta sa ispunom od giter-blokova. Fasada se 
materijalizuje u kombinaciji fasadne opeke/demit fasade. 

Objekat se nalazi u drugoj klimatskoj zoni i prilikom izrade Projekta za 
građevinsku dozvolu potrebno je pridržavati se Pravilnika o energetskoj efikasnosti 
zgrada (“Službeni glasnik R.S.“ br. 61/11) kao i uraditi Elaborat o energetskoj 
efikasnosti. 

Odvođenje atmosferske vode sa krova je predviđeno olucima i dalje u zelene 
površine na parceli.  
 
Na zahtev investitora za predmetni objekat je urađeno i idejno rešenje čiji je autor 
Miljan Cvijetić dipl.inž.arh. a koje  je prikazano na listovima 5.1.- 5.5.  
 
 
2.15. Uslovi i mere za sprovođenje Urbanističkog projekta  
 

Ovaj Urbanistički projekat na osnovu članova 54 i 55. Zakona o planiranju i 
izgradnji (“Službeni glasnik R.S.”, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 54/13  i 98/13) predstavlja osnov za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju 
porodičnog stambenog objekta na katastarskoj parceli br. 197, k.o. Inđija, u Inđiji. 
 
 
Odgovorni urbanista : Jelena Miklušev, dipl.inž.arh. 
Broj licence:      200 1523 15 
Lični pečat: Potpis: 
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2.16. Fotografije lokacije 

Pogled ka lokaciji sa ulice od strane juga 

Pogled ka lokaciji sa ulice od strane severa 
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Javna površina neposredno ispred parcele 

Severni sused 
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Južni sused 

2.17. Prikaz postavke objekata u ulici u neposrednoj blizini lokacije 



3. URBANISTIČKI PROJEKAT – GRAFIČKI DEO

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DOKUMENTACIONA OSNOVA 
 
 
 
 



PEnYEnHKR CP6HJR 
PEn Y6nH4KH IEDnETCKH 3RBDn 
cnY~6R 3R KRTRCTRP HEnDKPETHDCTH HH5HJR 
5p .952-02-5-98/17U 
08 .03.2017 .ron . 
HH5HJR 

PEn Y6nH 4KH IEDnETCKH 3RBDn - cnY~5R 3R KRTRCTRP HEnDKPETHDCTH HH5HJR, Ha ocHoby obnallihe~a nupekillopa PEnY5nH4KDI IEDnETCKOI 
3RBDDA 07 6poj : 031-3/2015 on 21.01.2015.ronuHe, 07 6poj: 031-312015-1 on 07 .04.2015.ronuHe u 07 6poj: 031 -3/2015-2 on 
28.04.2016.ronuHe, pelliabajyhu Oo 3axilleby 3a Opobo9e~e OpomeHe-a y kaillacillpy HeOokpeillHocillu koju je OonHeo-na ADB .KPYHHn MHnEHKO 3R 
CRBHn MHnDWR u3 HH5HJR,5nOK 44, nRMEnR 5,nDK.5, Ha ocHoby 4naHa 11. cillab 2. 3akoHa o np~abHom Opemepy u kaillacillpy ( "Cny~6eHu rnacHuk 
PC", 6p .72/09, 18110, 65/13, 15/15-YC, 96/15) u 4naHa 192. cillab 1. 3akoHa o oOlliillem yupabHom Oocillyuky ("Cny~6eHu nucill CPJ", 6p .33/97 
u 31/01 u "Cny~6eHu rnacHuk PC" , 6poj 30/10) noHocu 

PE WEI-DE 

1. - no3bo~aba ce y nucilly HeOokpeillHocillu 6poj 10463 KO HH5HJA 1-nED 2 

Youc Opaba cbojuHe y kopucill JMEf-1501980880020 CRBHn MHnDW (MHnEl, nYTHHUH KHE3R MHXRJnR 120/R ca nenom oocena 111, Ha 
HeOokpeillHocillu 03Ha4eHoj y R-nucilly HeOokpeillHocillu u illo : 

kaill .Oapuena 197, oobplliuHa 166m2, 3EM~HWTE non 3fPAnDM-05JEKTOM 
kaill.Oapuena 197, uobplliuHa 53m2, 3EM~HWTE non 3fPADD M-05JEKTOM 
kaill.Oapuena 197, oobplliuHa 350m2, 3EM~HWTE Y3 3fPAnY - 05JEKAT 
u3 nucilla HeuokpeillHocillu 6poj 1317 nocanalli~er bnacHuka MHnD8RH08Hn MRPKO (MHnO) , 5EOIPRD DPHHH4KR 2 ca nenom Qocena 114, 

bnacHuka MHn08RH08Hn JEnEHR (MHRDl, HH5HJR DYWRHR JEPKD8HnR 9/R ca nenom oocena 114, bnacHuka MHnD8RH08Hn CnD5DnRHKR (MHnYTHHl , 
HH5HJR nYWRHR JEPK08HnR 9/R ca nenom oocena 214, 

kaill.Oapuena 198, OobplliUHa 393m2, ~H8A 1.knace 
U3 nucilla HeOokpeillHocillu 6poj 9382 nocanalli~BI bnacHuka MHnD8RHOBHn cnoEODRHKR (MHnYTHHl, HH5HJR nYWRHR JEPKDBHnR 9/R ca n8nom 

Oocena 112, bnacHuka MHnD8RH08Hn MHRD (MHn08RHl, HH5HJR 5EOIPRDCKR 7 ca nenom Oocena 112, 

Yuuc upaba cbojuHe y kopucill JMEl-1501 980880020 CRBHn MHnow (MHnEl, nYTHHUH KHE3R MHXRJnR 120/R ca nenom uocena 111, Ha 
HeOokpeillHocillu 03Ha4eHoj y 81-nucilly HeOokpeillHocillu u illo: 

noponu4Ha cillam6eHa 3rpana 6poj 1, OobplliUHB y ra6apuilly 166m2, U31pa9eHoj Ha k.0.6p. 197, Opey3eill U3 38ffi~UlliH8 k~ure 
nocanalli~er bnacHuka JMEf-1803978885011 MHnD8RH08Hn JEnEHA (MHnO), HH5HJA nYWRHA JEPK08HnR 9/R ca nenom Oocena 114, bnacHuka 

JMEf-1906944885016 MHnD8RH08Hn Cn06DDRHKR (MHnYTHHl, HH5HJR DYWRHR JEPK08HnR 9/R ca nenom Oocena 214, bnacHuka JMEf-1612976880012 
MHnD8RHD8HR MRPKO (MHnOl, 5EOfPRD nPHHH4KR 2 ca nenom uocena 114, 

Yuuc np~aoua y kopucill JMEf-1501980880020 CR8Hn MHnDW (MHnEl, .nYTHHUH KHE3R MHXRJnR 120/R ca nenom Oocena 111, Ha HeuokpeillHocillu 
o3Ha4eHoj y 81-nucilly HeuokpeillHocillu u illo: 

3rpana 3a kojy Huje Oo3Hailla HameHa 6poj 2, OobplliUHe y ra6apuilly 53m2, u3rpa9eHoj Ha k.0.6p. 197, u3rpa9eH 6e3 ono6pe~a 3a rpan~y 
nocanalli~er np~aoua JM51-1803978885011 MHnDBRHD8Hn JEnEHR (MHnOl, HH5HJR DYWRHR JEPK08HnR 9/R ca nenom Oocena 114, np~aoua 

JMEl-1906944885016 MHnD8RHOBHn Cn05DnAHKA (MHnYTHHl, HH5HJR flYWRHR JEPK08HnR 9/R ca nenom uocena 214, np~aoua JM51-1612976880012 
MHnOBRH08Hn MRPKD (MHnDl, 5EOIPRfl flPHHH 4KR 2 ca nenom Oocena 1/4, 

5puca~e yuuca koju je rnacuo: nPHM~EHO 06.03.1985.IDfl. flH-417/85 HR OCH08Y nDPR8HR~R 3RK~Y4EHOI Y 
onWTHHCKOM CYnY y HH5HJH 27.12.1984.ron. 6P .P. 414/84 YK~H~YJE CE nPRBD no~HBDTHOI Y~HBR~R HR HEKPETHHHE y A.II KOJE CE CRCTDJE on 
214 DEnR Y KDPHCT : y kopucill JMEl-0000000044079 MHnDBRHOBHn MHRR (MHnD8AHl, HH5HJR nE~HHOBR 13/A Ha HeOokpeillHocillu 03Ha4eHoj y 8-nucilly 
1. neo u illo : 

noponU4Ha cillam6eHa 31pana 6poj 1, 0obplliUH8 y ra6apuilly 166m2, U31pa9BHOj Ha k.0.6p. 197 



CiiipaHa 2 

2. - Yuuc y kaiiiaciiiap HeOokpeiiiHociiiu U3 ciiiaba 1. obor nuc0o3uiiiuba u3bpweH je naHom noHowe~a obor pewe~a . 

3. - Y I nuciii yOucyje ce 3a6ene~6a panu 4U~e~a bunfuubum na pewe~e 6poj 952-02-5-98/17U on 08.03.2017.ron. Huje koHa4HO . 

4. - Peuy6nu4ka anmuHuciiipaiiiubHa iiiakca 3a 3axiiieb y ykyOHom U3Hocy on 300.00 nuHapa yOnaheHa je on ciiipaHe OonHocuoua 3axiiieba Ha 
~upo pa4yH Pe0y6nuke Cp6uje 6poj 840-742221843-57 no3Ub Ha 6poj 97 44212 . 

5. - Takca 3a Opy~a~e ycnyra Pl3-a y ykyOHom U3Hocy on 5000.00 nuHapa yOnaheHa je on ciiipaHe OonHocuoua 3axiiieba Ha ~upo pa4yH 
CTI Y~6 E 3R KRTRCTRP HEnOKPETHOCTH HH5HJR 6poj 840-742323843-92 no3ub Ha 6poj 97 44212. 

06pa.3J10>K8H>8 

RnB .KPYHHn MH TI EHKO 3R CRBHn MHTIOWR u3 HH5HJR,6TIOK 44,TIRMETIR 5,TIOK.5 OonHeo je 3axiiieb 3a YnHC nPRBR CBOJHHE H 6PHCR~E TEPETR Ha 
HeOokpeiiiHociiiuma HabeneHum y ciiiaby 1. nuc0o3uiiiuba obor pewe~a. Kao noka3 o Haciiianoj OpomeHu Opuno~uo je YIOBOP 0 KYnDnPDnRJH 
HEnDKPETHOCTH CR KTIRY3YTIOM 0 nDTBP5HBR~Y HCnPRBE onY:124-2017 on 03.02.2017.ronHHE KOJH JE OBEPHO JRBHH EEnE~HHK CABA 
nEnRJHR,nOTBPnR 0 KYnDnPonRJH HEnOKPETHOCTH CEEPERHKE 3RBEnEHR non EPOJEM 1-46/17 on 07.02.2017.ronHHE H nYHOMOR 3R RnBDKRTR KPYHHR 
M~TIEHKA OD 07.02.2017.IODHHE. 

no cOpobeneHom Oociiiyuky yiiibp9eHO je na cy ucuy~eHU ycnobu U3 4naHa 84, 85, 86, 87, u 88 3akoHa 0 np~abHom Opemepy u kaiiiaciiipy 
( "Cny~6eHu rnacHuk PC" , 6p. 72/09, 18/10 , 65/13, 15/1 5-YC u 96/15), Oa je onny4eHo kao y nuc0o3uiiiuby obor pewe~a. 

BucuHa peOy6nu4ke anmuHuciiipaiiiub He iiiakce 3a 3axiiieb yiiibp9eHa je cxonHo Tapu¢Hom 6pojy 1. 3akoHa o peOy6nu4kum anmuHuciiipaiiiubHum 
iiiakcama ( "Cny~6eHu rnacHuk PC", 6p.43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47107, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 
55/1 2, 93/1 2, 47113, 65/13, 57114, 45/15, 83/15 u 112/15). 

BucuHa iiiakce 3a Opy~a~e ycnyra Pl3-a y ykyOHom U3Hocy on 5000.00 yiiibp9eHa je cxonHo Tapu¢Hom 6pojy 9. iiia4ka npabunHuka 
o bucuHu iiiakce 3a Opy~a~e ycnyra Peuy6nu4kor reoneiiickor 3abona ("Cny~6eHu rnacHuk PC", 6p.116/2013, 5/14-ucOpabka, 8/14, 120114, 
29/15 u 35/16) . 

YnYTCTBO 0 nPABHOM CPEnCTBY : npoiiiub obor pewe~a nouywiiieHa je ~an6a Peuy6nu4kom reoneiiickom 3abony y Eeorpany y poky on 8 naHa on 
naHa nociiiabfua~a obor pewe~a . 

~an6a ce OonHOCU Peuy6nu4kom reoneiiickom 3abony y Eeorpany Opeka cnY~EE 3A KATRCTRP HEnOKPETHOCTH HH5HJA HeOocpenHo OucmeHO unu 
ycme Ho Ha 3auucHuk unu wafue OpeOopy4eHo Oyiiiem uowiiie ca noka3om o OnaheHoj iiiakcu y U3Hocy on 440.00 nuHapa Ha ~upo pa4yH Peuy6nuke 
Cp6u je 6poj 840-742221843-57 no3Ub Ha 6poj 97 44212 Do iiiapu¢Hom 6pojy 6. 3akoHa 0 peuy6nu4kum anmuHuciiipaiiiubHum iiiakcama ("Cny~68HU 
rnacHuk PC", 6p .43/03, 51/03, 53104, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 
47/13, 65/13 , 57/14, 45115, 83/15 u 112/15). 

nociiiabuiiiu : 
1.AnB.KPYHHR MHTIEHKO 3A CABHR MHTIOWR, HH5HJR,6TIOK 44,TIAMETIR 6,TIOK.5 
2.TIA308Hn JETIEHR (MHnO), EEOIPAD,BPAYAP,BYKHUE MHTPOBHR 76/1/4 
3.MHTIOBRHOBHR MRPKO (MHROl, 6EOIPAn,BPR6AP,BYKHUE MHTPOBHR 76/1/2 
4.MHTIOBRHOBHR MHRO (MHTIOBRHl, HH5HJR, EEOIPRnCKR 7 
5.MH TI OBRHOBHR CTIOEOnRHKR (MH TIYTHHl, HH5HJA, nYWAHR JEPKOBHRR 9/R 
6.APXHBH 

(M.n . l 

iopnaHa 6o~uh nuun.UH~.reon . 
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t@b 1B 

JABHO nPE,lJ,Y3EnE 3A YnPAB/bAl-bE nYTEBlt1MA lt1 nAPKlt1PAJ11t1WTlt1MA 
,,lt1HT:ilt1JA nYT" lt1HT:ilt1JA 
BojBOAe CTene 11, 3. cnpaT, 22320 l1Hlj11ja, 

Te11: +38122 2150015,¢aKc: +38122 2150034, e -mail : jpgz@indjija .net, ww"'-fii ff~i®!ij!a~«l 'APKHPAJUfUJTMMA 
nJ.16: 101799285, MarnYH11 c5poj : 08646465, w1-1¢pa AeJ1aTHocrn:5221 

--·--=~--=--~~--~--~·~ai~lijAJIYJ!Jl3'.iiJA=,"~-==-

,,JlETA le.Q.0.0. 
YnH~aKpalba 11el-pa 66 
l1Hf]Mja 

6poJ: 353-~ S/Jo 1,t ~4 
,l\aiyM ~0- 03. 20 /)~. roA. 

"'1HT:>VIJA 

nPE,QMET: TEXHJ..14KJ..1 YCI10BJ..13A noTPEEE J..13PA,QE YPEAHJ..1CTJ..14KOr nPOJEKTA 

06parnm1 ere ce 3aXTeBOM 6p. 05-0-16 OA 13.03 .2017. rDAJ.1He y LIJ.'IJbY J.13AaBaH:ia TeXHJ.14KJ.1X 
ycnosa 3a 1.13paAy yp6aH1.1crn4Kor npojeKTa 3a 1.13rpaAH:iY nopOAJ.14HOr CTaM6eHor o6jeKTa Ha KaTacTapcKoj 
napwen1.1 197 K.O. lt1Hf)1.1ja, y Yn1.1w1.1 ,QywaHa JepKos1.1fla y HaceJby lt1Hf)1.1ja. 

CamacH1.1 cMo Aa ce MO)f(e np1.1cTyn1.1rn 1.13paA1.1 yp6aH1.1crn4KOr npojeKTa 3a 1.13rpaAH:iY npeAMernor o6jeKTa 
- Ha i<.n. 19-7 K.O. lt1Hf)i1ja- y3 1.1cnyt-belbe cneAefli.1xycilosa: ~-- - - - - ~ - - -- ·-

1. nose31.1saH:ie npeAMeTHe napwene Ha cao6paflajHy 1.1HcppacTpyKTypy nnaH1.1parn nyreM 
nocTOjefler KOilCKOr np1.1na3a, y CKilaAy ca AOCTaBJbeHJ.1M CJ.1TyaLjJ.10HJ.1M nnaHOM; 

2. naprepHl.1M ypef)eH:ieM cno6oAHJ.1X nospw1.1Ha, nnaTOa 1.1 1.1HrepH1.1x KOMyH1.1Kaw1.1ja 1.1 
cao6paflajH 1.1x nospw1.1Ha yHyrnp napwene nnaH1.1parn np1.1xsaT 1.1 esaKyaw1.1jy aTMoccpepcK1.1x 
BOAa; 

3. nnaH1.1paH:ie np1.1KJby4eH>a Ha OCTaily KOMyHailHY 1.1HcppaCTPYKTYPY peaJlJ.130BaTJ.1 npeMa 
TeXHJ.14KJ.1M ycnos1.1Ma HaAJle)f(HJ.1X KoMyHanH1.1x jasH1.1x npeAy3efla; 

4. lt1HsecrnTOp 1.13rpaAH>e je AY)f(aH Aa 3a cse speMe 1.13rpaAH:ie 06e36eA1.1 HecMeTaH 1.1 6e36eAaH 
KOilCKJ.1 1.1 newa4KJ.1 cao6paflaj . 

5. y cny4ajy Aa Ha npeAM8THOj JlOKaLjJ.1jJ.1 ycneA J.13BOf)eH:ia HaBeAeHJ.1X paAOBa, y TOKY paAOBa J.1IlJ.1 
no 3aspweTKy 1.1crnx, AOf)e AO HeK1.1x owrefleH>a MaTep1.1janH1.1x A06apa 1.1n1.1 nospeAa n1.1wa ycneA 
H8aA8KBaTHe 3aWTJ.1T8 rpaAJ.1IlJ.1WTa J.1IlJ.1 nowe J.13BeAeHJ.1X paAOBa, cse TpOWKOBe J.1 eBeHTyanHy 
HaKHaAy WTeTe CHOCJ.1fle J.1HB8CTJ.1TOp npeAMeTHJ.1X paAOBa. 

1.! 

t • 
06pa,1J,1.10, 

~ M11f\#~ 

353-25/2017 I I 





00 BojBoAe CTe"~e 48 
22320, vh:i1)111)a 
Peny611111Ka Cp6~ja JaBHO KOMYHaJlHO npeAv3eT'le 

BOAOBOA "1 KAHAJ1"13A~"1JA 
"1H"D"1JA Jn, "1H"D"1JA 

nvtB: 101437361 
Marnl!HY1 6poj: 08584885 

m TeKyn111 pallyH111; 
105-86056-75 
205-163568-10 
160-283326-.12 
W111cf>pa p;e11aTHocrn: 3600, 3700 

Te11/tj>ax: +381.22 560 842 

2 Z. 03. 2017 

5poj: 
V1Hf;Vija-,-B-J-JB_o_p,-~a-Crene4s 

@l vik@ i ndjija.ne~; www.vbdovodindjija .co.rs 

n {{ 
,, eTa4 A.O.o. 

Kpalba neTpa I 66 
22320 VlHQlllja 

Ha ocHoBy ll/laHa 14. OAf1yKe o OnwrnHcKoj ynpas111 onwrnHe lllHT)111ja (11 C11. 11111cT onwrnHe CpeMa" 
6poj 25/08), 111 ll/laHOM 54. 111 55. 3aKoHa ~Q n11aH_111pal-by 111 Y13rpaAl-bY1 (C11 .rnacH1-1K PC" 6poj 
72/09,81/09 1-1 24/11), 1-1 l!Jl . 12 OAf1yKe o jaBHOM BOAOBOAY Kao 1-1 llf1aHa 22 o jasHoj KaHa111-13au,1-1j1-1 
CO V1HT)1-1ja (C11y>t<6eH1-1 rnacHHK OnwTHHa CpeMa 6/2011), Te Bawer 3axreBa 6poj 05-0-16 OA AaHa 
08.03.2017. fOA"1He, Haw 6poj: 599 OA AaHa 13.03.2017. rOA"1He, JKn //BOAOBOA 1-1 KaHa111-13au,1-1ja 
V1HT)1-1ja Jn({ V1HT)1-1ja H3Aaje: 

TEXH~YKE YCJlOBE 

npeAy3eny ,,llerall" A.o.o., 1.13 IAH°t)Hje, y111.14a Kpalba nerpa I 66, 3a norpe6e 1.13paAe 
yp6aHr.1CT"1l!Kor npojeKTa, a y se31.1 1.13rpaAH>e craM6eHor o6jeKra. 
IA3rpaAl-ba craM6eHor o6jeKra, cnparHocrn n+l, ce n11aH1-1pa y IAH°t)1.1j1.1, y111.14a AvwaHa JepKos1.1na, 
y 6110Ky 6p. 28, Ha K.n. 197 K.O. IAH°t)"1ja. 

1. BOAOCHA6AEBAl-bE: 

Y y111-1u,1-1 AvwaHa JepKos1-11ia nocroj1-1 1-13rpaT)eHa y111-1l!Ha BOAOBOAHa Mpe>t<a. Y111-1l!H1-1 BOA, Ha 
HaBeAeHoj 110Kau,1-1j1-1, je 1-13paT)eH OA AC u,es1-1 npel!HHKa 0250 mm 1-1 no31-1u,1-10H1-1paH je y 3e11eHoM 
nojacy Ha HenapHoj crpaHH y111-1u,e, "'1 m OA 1-1s1-1u,e KOJlOB03a. 

PaAHl-1 np1-1rncaK y Mpe>t<l-1 Kpene ce OKO 3,5 6apa ± 10%, y HOpMaJlHOM BOAOCHa6AeBal-by 6e3 
pecrp1-1Ku,1-1ja. 

YKOJlHKO Ha HaBeAeHoj JlOKau,1-1j1-1 nocrojl-1 l-13rpaT)eH npHK/byllaK Ha BOAOBOAHY Mpe>t<y KOjl-1 
3aAOBOJbaBa npojeKTOBaHe nOTpe6e 3a BOAOM n11aH1-1paHor o6jeKTa, 1-1crn ce MO>Ke 3aAp>t<arn. 

Y cynpoTHOM, npHK/byllaK OA y111-1l!He u,es1-1 AO BOAOMepHor CKJlOHHWTa npojeKTOBarn HCKJbYllHBO y 
npasoj 111-1H1-1j1-1, ynpasHo Ha y111-1l!HY u,es. He A03BOJbaBajy ce HHKaKBl-1 xop1-130HTa11H1-1 Hl-1 seprnKa/lHl-1 
npe110M1-1 Ha Ae11y npHK!bYl!Ka AO BOAOMepa. 

np1-1KJbYllaK 1-13secrn Ha cnojy (MHH. 5 cm) neCKa. Ha Aeny npHK!bYllKa 1-1cnoA cao6paliajH1-1u,e 1-1111-1 
newal!Ke cTa3e 3aTBapa1-be posa npeABHAern W!bYHKOM. Ose paAOBe 1-13secr1-1 y cseMy npeMa 
ynyrcrsy CTPYllHOr 111-1u,a JKn "BOAOBOA 1-1 KaHa111-13au,1-1jafl V1HT)1-1ja. 

BOAOMep nocTaBHTY1 y BOAOMepHO CKJlOHHWTe Ha 1,0 m l-13a pery11au,1-10He JlHHHje yHyrap np1-1BaTHe 
napu,ene . .LJ.1-1MeH3Hje BOAOMepHor CKJlOHHWTa 3a CTaHAaPAHl-1 BOAOMep KyliHor npHKY!bYl!Ka (03/4") 
cy 1,20 m x 1,20 m x 1,20 m. BOAOMep ce nocrasfba Ha MHHY1Ma11Ho 0,30 m H3HaA AHa waXTa. 



;._. 

Al-1MeH3"1je BOAOMepHor CKllOH"1WTa 3a ABa 1,.1111,.1 Bl-1We BOAOMepa, 3aB1,.1ce ynpaBo OA 6poja 1,.1 
A"1MeH3"1ja (npe4H"1Ka) BOAOMepa. 

KoA npojeKTOBal-ba BOAOBOAHOr npl-1K/bY4Ka np1,.1Ap>KaBarn ce nocrojetrnx Ba>1<eli1,.1x craHAapAa 3a 
orp111,.1u,e ca BeHTl-1/lOM 1,.1 OABOjKOM 3a npl-1K/by4aK OA r/Jl/2", 3/4" 1,.1 5/4" . 3a OABOjKe npe4H"1Ka Belier 
OA 2", npojeKTOBaTl-1 orpaHKe ca OABOjKOM Ha np1,.1py6H1,.1u,y, y3 o6aBe3HO yrpal')1,.1Bal-be 3arnapa4a. 3a 
npl-1K/by4el-be Belie OA 0100MM, o6aBe3HO Tpa>1<1,.1rn noce6Hy carnacHOCT JKn "BoAOBOA 1,.1 
KaHa111,.13au,1,.1ja" lt1Hl')1,.1ja. 

Al-1MeH3"10H"1Cal-be BOAOMepa "13Bpw1,.1rn Ha ocHoBy x1,.1Apay11"14KOr npopa4yHa. 

C 0631,.1poM Ha aKTYellHO TexH"14KO-eKOHOMCKO cTal-be BOAOBOAa y lt1Hl')1,.1j1,.1, MaKC"1Ma11H1,.1 A03BO/beH"1 
npe4Hl-1K BOAOBOAHOr npl-1K/bY4Ka "13HOC"1 r/JlOO mm, KOjl-1, y C/ly4ajy Aa je TO 3aXTeBaHO, 1,.1cnyl-baBa 
yc110Be npornBno>1<apHe 3awrnTe. Ha ocHoBy 4/laHa 18. CTaTYTa JKn ,,BOAOBOA 1,.1 KaHa111,.13au,1,.1ja" 
lt1Hl')"1ja, YnpaBHl-1 OA60p je Ha CeAH"1U,"1OA17.09.2012. rQA"1He AOHeo OAJlYKY Aa je 3a o6e36el')el-be 
K0/1"14"1He BOAe norpe6He 3a 3aWrnTY OA no>Kapa noTpe6Ho "1HBecrnparn y npow1,.1pe1-be 
"13BOpl-1WH"1X Kanau,1,.1rera - BOA03axBaTa Kao 1,.1 y 1,.13rpaA1-bY TpaH3"1TH"1X Kanau,1,.1TeTa . B1,.1rnHa 
"1HBecr1,.1u,1,.1je je jeAHaKa X u,eHe 6yweHor 6yHapa. 

"13AaT"1 Yc110B1,.1 He Aajy npaBo nOAHornou,y 3axTeBa Aa np1,.1cTyn1,.1 61,.1110 KaKB"1M paAOB"1Ma y U,l-1/bY 
"13Bol')el-ba npl-1K/bY4Ka Ha BOAOBOAHY Mpe>Ky. npl-1K/by4el-be Ha BOAOBOAHY Mpe>Ky "13BOA"1 
"1CK/bY4"1BO JKn ,,BOAOBOA 1,.1 KaHa111,.13au,1,.1ja" lt1Hl')1t1ja. 

no A061-1jal-by rpal')eB"1HCKe A03Bo11e "1HBecrnrnp MO>Ke Aa noAHece 3axTeB JKn "BoAOBOA 1,.1 
KaHa111,.13au,1,.1ja" V1Hl')1t1ja, 3a cnajal-be o6jeKTa Ha rpaACKY BOAOBOAHY Mpe>Ky. 

2. KAHAJU13AUlt1JA: 

Y y111,.1u,1,.1 AvwaHa JepKoB1,.1na nocrnj1,.1 1,.13rpal')eH rncreM 3a OABol')el-be ornaAH1'1x BOAa . BOA y11"14He 
KaHa111,.13au,1,.1je, Ha HaBeAeHoj 110Kau,1,.1j1,.1, je 1,.13pal')eH OA PVC u,eB1-1 npe4H"1Ka r/J250 mm 1-1 
no31-1u,1-10H1-1paH je y 3e11eHoM nojacy Ha napHoj crpaH1,.1 y111,.1u,e, ~1 m OA 1t1B1-1u,e Ko110Bo3a. 

YK0111,.1Ko Ha HaBeAeHoj 110Kau,1,.1j1,.1 nocrnj1,.1 1,.13rpal')eH np1t1K/by4aK Ha Mpe>Ky <f>eKa11He KaHa111,.13au,1,.1je 
Koj1,.1 3aAOBO/baBa npojeKTOBaHe noTpe6e 3a OABol')el-beM ornaAH"1X BOAa n11aH1,.1paHor o6jeKTa, 1,.1crn 
ce Mo>Ke 3aAp>KaT1-1 . 

Y c11y4ajy npojeKTOBat-t>a HOBor npl-1K/bY4Ka Ha Mpe>Ky <f>eKa11He KaHa111,.13au,1,.1je, npl-1K/by4el-be 
nOAPYMCK"1X 1,.1 CYTepeHCK"1X npocrnp1,.1ja Kao 1-1 6a3eHa Ha KaHa111-13au,1-10H1-1 c1-1cTeM A03BO/baBa ce 
caMo npeKo concrBeHor nocrpojet-t>a aYTOMaTCK"1M npenyMnaBal-beM. KoA npojeKTOBal-ba BOA"1rn 
pa4yHa Aa HajMat-t>a Bl'1Cl-1HCKa pa3111,.1Ka "13Mel')y Kore AHa KaHa11a 1,.1 KOTe npocrnp1,.1je Kaja ce 
np1'1K/bY4Yje Ha KaHa111,.13au,1,.1jy Mapa 61t1Tl'1 H=l*L+h, rAe je I naA npl'1KfbY4Ka, L pacrnjal-be ah BltlrnHa 
KaCKaAe. 

Ha jeAHOj KaTacrapCKOj napu,e111,.1 Ha KOjoj "1Ma Bl'1We o6jeKaTa, B"1We K0Pl-1CH"1Ka - B/laCH"1Ka 3rpaAa 
no npaB1-111y Tpe6a npojeKTOBaTl-1 jeAaH KaHa111-13au,1-10H1,.1 npl-1K/by4aK. 

npeAMeTHl-1 yc110B"1 Aajy TeXH"14Ke nOAaTKe 1,.1 MOrynHocrn npl-1Kfby4el-ba YHYTpaWl-b"1X "1HCTa11au,1,.1ja 
KaHa111-13au,1-1je Ha rpaACKY KaHa111-13au,1-10Hy Mpe>Ky, a He 1-1 APvre MorynHocrn Mel')y Koj1-1Ma cy 1-1 
"1MOB"1HCKO-npaBHl'1 OAHOCl-1 3a 41,.1je pewel-be Hl'1je HaAJle>KHO OBO JaBHO KOMyHa/lHO npeAy3elie. 
Mecro 1,.1 Ha4"1H np1t1K/by4el-ba o6jeKTa (1,.1111,.1 Bl-1we o6jeKaTa) pewaBa ce TeXHl'14KOM AOKyMeHrau,1,.1joM 
(npojeKTOM). 



5. HeopraHcKe Marep1-1je - HeMera111-1 (pacrsopeHe) 
- AMOHMjyM J.1 aMOHJ.1jaK (NH4, NH3) 200 mg/I 
- H1-1rp1-1r, caMo y c11y4ajy sene K0/1"14"1He (N02) 20 mg/I 

- L\MjaHJ.1,D,"1, KOjl-1 ce /laKO OC/lo6al)ajy (CN) 1 mg/I 
- L\MjaHl-1,D,"1 (yKynHo) 20 mg/I 
- ct>11yop1-1,o, (F) 60 mg/I 

- Cy11Q>ar (504} 600 mg/I 
- Cy11 Q>1-1,o, (S) 2 mg/I 
- X11op1-1,o,1-1 (Cl) 250 mg/I 
- (11060,0,aH x11op (Cl2) 5 mg/I 

6. OpraHcKe Marep1-1je 
- ct>eH0111-1 Koj1-1ce1-1cnapasajy ca sop,eHoM napoM (Kao CsHsOH) 100 mg/I 
- ct>ap6e - caMo y KOHL\eHrpa l.\1-1j1-1 Kaja He p,oso,0,1-1 p,o o6ojel-ba sop,e sop,onp1-1jeMHJ.1Ka 

Ha KOH npe41-1wnasal-ba 361-1pH1-1x ornap,H1-1x sop,a Ha L\eHrpa11HOM nocrpojel-by 

V13Aarn Yc110011 He Aajy npaso nOAHOrnou,y 3axrnsa Aa np11ciyn11 611110 KaKBl1M paAOBl1Ma y u,11/by 
113B01')el-ba np11K/bY4Ka Ha KaHa/1113aLJ,110HY Mpe>1<y. np11K/by4el-be o6jeKTa Ha rpaACKY KaHa/1113aLJ,110HY 
Mpe>1<y Bpw111 lt1CK/bY411BO JKn ,,BOAOBOA 11 KaHa11113au,11ja" V1H1)11ja . 

no A0611jal-by rpal)e011HcKe A03Bo11e 11HBecrnrnp Mo>1<e Aa noAHece 3axTeB JKn "BoAOBOA 11 
KaHa11113au,11ja" V1H1)11ja, 3a cnajal-be o6jeKTa Ha rpaACKY KaHa11113au,110Hy Mpe>1<y. 

\ 
f 
! 



np1t1K/by4el-be aTMOC<pepcKe KaHal11t13aU,1t1je l!1 ,£1,peHa>KHl!IX 0,£1,BO,ll,a o6jeKTa Hl!lje ,ll,03BO/beHO Ha 
rncTeM cpeKa11He KaHa111t13au,vije. 

Ko,£1, 1t13pa,£1,e TeXHl!14Ke ,ll,OKyMeHTau,vije KaHa11vi3au,1t10H1t1X np1t1K/by4aKa np1t1,£1,p>1<asarn ce nocrnjen111x 
CpncK111x cTaH,£1,ap,£1,a 111 nponvica {CPnC}. 3a np1t1KJby4el-be s111we o6jeKaTa 111 6110KoBcKe rpa,£1,1-be 
o6ase3HO Tpa>1<111rn noce6Hy carnacHoCT JKn ,, Bo,£1,0BOA 111 KaH111113au,111ja" V1Hf)111ja. 

Ksa11111TeT orna,£1,Hl!IX BOAa Koje ce 111cnywTajy y rpa,£1,CKl!I KaHa111113au,1110H111 c111cTeM Mopa ,£1,a 0,£1,roBapa 
3aKOHY 0 BO,ll,aMa Peny611 1t1Ke Cp6111je (C11. rnaCHlllK PC 46/91), 411aH 56, Ta4Ka 3, KOjl!IM ce y U,111/bY 
3awrnTe BO,ll,a npon111cyje Cfle,ll,ene: "3a6pa1-beHo je 111cnywTal-be y jaBHY KaHa111113au,111jy OHl!IX orna,£1,Hl!IX 
BO,ll,a KOje Ca,£1,p>+<e onaCHe Ill WTeTHe MaTep111je 1!13Ha,ll, npon111caH1t1X Bpe,ll,HOCTl!I 11111111 KOje Mory WTeTHO 
,£1,e11osarn Ha MorynHocr npe4111 wnasal-ba BOAa 1113 KaHa111113au,111je 11111111 Koje Mory wTernrn KaHa11111cal-by 
111nocTpojel-by3a npe4111wnaBal-be BOAa". 

np1t1K/by4el-be rapa>Ka, ceps111ca 111 ,£1,pyrnx o6jeKaTa, Koj111 111cnywTajy BOAe ca ca,ll,p>KajeM yfba, Macrn, 
6eH31t1Ha-111T,£1,. - spw111T111 npeKo rn110->KH1t1Ka 111 eenapa'1'0pa-(oABaja4-a-)-MaCT111-111 y-Jba.---

YnoTpe6JbeHa BO,ll,a Koja ce ynywTa y jaBHY Mpe>Ky cpeKa11He KaHa111113au,111je Mopa ,£1,a 111cnyl-baBa 
yc11ose 3a,ll,aTe 411aHoM 21. 0,ll,flyKe o jaBHoj KaHa111113au,111j111 O,ll, 02.03.2011. ro,£1,1t1He : 

1. Onwrn napaMerp11 
- TeMneparypa AO 35° C 
- pH OA 6-10 
- Ta/lO>K11Be Marep11je caMO a KO HOpMaflHO cpyHKL\110Hl1CaH>e jaBHe KaHa/ll13al,\11je TO 

3axresa, 3a KOHTpolly OApef)eH11x spcra Marep11ja Mory ce OAPeA11rn H11>t<e 
speAHOCrn, (Kao Ha np11Mep TOKrn4He OKrnAe MeTa/la AO 0,3 ml/I 11 10 ml/I, HaKOH 
no/la cara raflo>t<et-t>a) 

2. Y!ba 11 MacHone Koje ce Mory canoH11cp11Ksarn 250 mg/I 
3. Yr/bOBOAOHl1L\11 

3.1. Hacpra 11 M11HepallHa y/ba 

- KOjl1 ce Mory OABOjl1Tl1 OABaja411Ma 3a /la Ke cppaKl,\11je npeMa DIN 1999 

- 113HaA KO/ll1411He KOje ce Mory OABOjl1Tl1 OABaja411Ma 3a /la Ke cppaKl,\11je : yKynH11 20 mg/I 
yr/bOBOAOH11L\11 

3.2. OpraHCK11 pacrsapa4 

- Koj11 ce Mewajy nornyHo 11 /1 11 Aefl11Ml14HO ca BOAOM, 6110/lOWK11 ce pa3pef)yjy, 
OApef)yjy ce noce6Ho 3a csaKy spcry, c Tl1M Aa yrspf)eHa speAHOCT He MO>t<e 611rn 
sena OA pacrsop!b11 socrn AaTe cyncraHL\e y BOA11. 

3.3. XafloreH0BaH11 yr/boBOAOHl1L\11 (pa4yHarn Kao opraHcKo se3aH11 xafloreH11r) 5 mg/I 
4. HeopraHcKa Marep11ja - MeTaT/111 (pacrsopeH11 11 HepacrsopeH) 

- ApceH (As) 1 mg/I 

- 0/lOBO (Pb) 2 mg/I 
- KaAM11jyM (Cd) 0,5 mg/I 
- Wecrnsa/leHrH11 xpoM (Cr) 0,5 mg/I 
- Tposa/leHTHl1 xpoM (Cr) 3 mg/I 
- 5aKap {Cu) 2 mg/I 
- H11Kll {Ni) 3 mg/I 

- >K11sa (Hg) 0,05 mg/I 
- CelleH (Se) 1 mg/I 
- L\11HK (Zn) 5 mg/I 
- Kaflaj (Sn) 5 mg/I 
- Ko6am (Co) 5 mg/I 
- Cpe6po {Ag) 2 mg/ I 

- 5ap11jyM (Ba) 4mg/I 

- T11raH (Ti) 5 mg/I 

- Harp11jyM (Na) 500 mg/I 

- AllyM11H11jyM 11 rso>t<T)e (Al) - 6e3 orpaH114eH>a cse AOK He npoypoKyjy norewKone Ha 
nocrpojet-t>y 3a npe411wnasat-t>e 
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OrpaHaK EneKTpOAHCTpH6Y'-'Ytja PyMa 

Enc 
.QMCTPM&YL\MJA 

PyMa, l-1HAyCTpHjcKa 2 A, i-enecpoH +381 22 400200, TenecpaKc +381 22 471581 

PyMa, 21.03 .2017 nETAY A.o .o. 

nP-EHr-0215/5 
I 

6poj: 88.1.1.0.-,[\-07.17 .-64178-17 yn . KPAJbA nETPA nPBOr 6p. 66 

22320 V1HT:>V1JA 

L _J 

Oneparop AV1CTpV16yn1sHor cV1creMa ,,Enc AV1cTpV16YL1V1ja" A.o.o. 5eorpaA (y AaJbeM reKcry 
AV1crpV16yrep) je pa3MorpV1no 3axres noAHer y VIMe CABV1'Fi MV1now, V1HT:>V1JA, TPEJAJYHV1K 
6p. 6/29, (y AalbeM reKcTy: CrpaHKa). Ha ocHosy LJnaHosa 129-133, 135. VI 136. 3aKoHa o 
eHepreTVIL!VI (" Cn. rnaCHVIK PC" 6p. 57/11, 80/11 , 93/12, 124/12), LJnaHa 54 3aKoHa o nnaHVlpattiy 
VI 1113rpaAt-b111 ("Cn. rnaCHVIK PC" 6p. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12) VI npaBV1J1a 0 paAY 
All1CTp1116yrnsHor c111creMa ("Cn. rnacH111K PC" 6p. 8/10), Vl3Aa1Y ce 

YCnOBl·1 
3a V13paAY Yp6aHll1CTlllYKor npojeKTa 3a o6jeKaT CTAM5EHV1 05JEKAT, V1HT:>V1JA, AYWAHA 
JEPKOBV1'FiA 9A nap1..1ena 6poj 197, K.O. V1HT:>V1JA. 

npeMa LJnaHy 131. 3aKoHa o eHepern1..1V1 , eHepreTCKVI cy6jeKaT 3a AV1CTpV16y1..1111jy e11eKrp111YHe 
eHeprnje OApeljyje MeCTO npVIKJbyLJettia, HaYll1H 111 TeXHll1LJKe ycnose np111KJbyYettia, MeCTO 111 HaYll1H 
Mepettia e11eKrp111YHe eHepr111je , poK np111KJbyYettia 111 TpowKose np111KJbyLJettia. 

MecTo np111Klby'-lettia o6jeKTa Ha All1Crp1116yTV1sH111 c111creM eneKTpll1YHe eHeprnje je Mecro 
pa3rpaH111Yettia OArosopHocrn HaA o6jeKrnMa 1113Meljy ,[\111crp1116yrepa 111 CTpaHKe. 
E11eKTpoeHepreTcK111 o6jeKrn AO Mecra np111KJbyYettia cy s11acH111wrno ,[\111cTp1116yTepa, a 06jeKT111 
Koj111 ce Ha11a3e 1113a Mecra np111KJbyYettia cy s11acH111wrno CrpaHKe. Ha MecTy np111KJbyLJettia ce 
o6asJba 111cnopyKa eneKTpll1YHe eHeprnje. MecTo np111KJbyLJettia je MepHo Mecro. 

MepHo MeCTO je TaYKa y Kojoj ce nose3yje onpeMa 3a Mepettie 111cnopyLJeHe eneKTp111YHe 
eHeprnje. 

np111Klby'-laK je cKyn BOAOBa, onpeMe 111 ypeljaja Koj111Ma ce V1HCTa11a1..1111ja o6jeKTa Kpajttier Kyn1..1a 
cp1113VIYKVI nose3yje ca All1CTp1116yTV1BHVIM c111creMoM eneKTpVIYHe eHeprnje, OA Mecra 
pa3rpaHVIYet-ba OArOBOpHOCTVI 3a npeAaTy eHeprnjy AO Haj6J1Vl)f(9 TaYKe Ha CVICTeMy y KOjoj je 
npVIKJbyLJettie TeXHVIYKVI , eHepreTCKVI VI npaBHO Mory'lie, YKJbyYyjy'li111 VI MepHVI ypeljaj. 

l11HeecT111Top np111KlbyYKa ca opMaHoM MepHor MecTa je OrpaHaK OrpaHaK 
E11eKTPOAll1CTp1116y4111ja PyMa, y CKilaAY ca Ba>Ke1i111M npon111c111Ma. 

no Vl3Aasattiy pewettia o OA06pettiy 3a npVIKJbyYettie, 3aKJbyLJettia yrosopa o npy)f(al-by ycnyre 3a 
np111Klby4ettie 111 HaKOH 1113rpaAttie HeAOCTajy'li111x o6jeKaTa 6111'1ie Mory'lie npVIKJbyYettie Ha 
AVICTp1116yTV1BHVI CVICTeM eneKTpVIYHe eHeprnje. 

Ha ocHosy ys111Aa y VIAejHo pewettie 6p. V1AP OA 03.2017, o6asewrasaMo Bae cneAe'lie: 

OnepaTOp A"1CTp1116yrn0Hor rncTeMa,,Enc A111cTp1-16y4111ja" A.o.o. 6eorpaA 

11 000 6eorpaA 

Macap111K0Ba 1-3 

Ten: +381 11 36 16 706 

ClJaKC:+38111 3616641 

n1116: 100001378 

MaTill4Hill 6poj: 07005466 

CTpaHa 1OA4 



1 . Yc11oe111 Koje Tpe6a Aa a~oe0Ib111 o6jeKaT Aa 6111 ce Morao 111arp~111T111 npll1KibY"!aK 

HaMeHa o6jeKTa: cTaHosat-be 

HanoH Ha Koj111 ce np111Kiby4yje o6jeKaT: 0,4 kV 

<DaKTOp CHare: 1113HaA 0,95 

MaKCll1ManHa CHara: 17,25 kW - TpeHyTHO OA06peHa CHara 

Ha3111sHa cTpyja rnasH111x oc111rypa4a: 25A 

On111c npocropa 111 no11o)f(aja MepHor MecTa: Hos T111ncK111 opMaH MepHor Mecrn rnn noMM-1 3a 
cMewrnj je,£1Hor MepHor ypeijaja nocrns111rn y n111H111jy orpap,e Ha 6eTOHCKOM nocTOibY (rnn CA6n-300). 
TVlnCKVI OpMaH MepHOr MeCTa Tllln nOMM-1 je P,VIMeH3Vlja 665x320x235MM (BVICV1Ha-w111p111Ha-p,y6111Ha) . 

Ocrnm1 yc11os111 38 "13BoijeH>e np"1KibyYK8: AeMOHT111parn nocrnje1ie Tpocpa3Ho 6poj1;1no 6p. 7097 440 Vl3 
OpMaHa MepHor MeCTa Ha o6jeKTY KOjVI ce pyw111. 

nocrnje1iVI npVIKibYYHVI Ka6nOBCKVI BOA KOjVI je 6VIO yBe3aH y nocrnje1;111 KnK ynVIYHe HH Mpe>Ke TpajHO 
VICKibYYVITVI. 

nocrnje1i111 KnK HH Mpe>Ke Ha ynVIYHOj cpaca,£1V1 o6jeKrn HaKoH pywett8 o6jeKTa yrpa,£1V1TV1 y rnncKo 
6eTOHCKO nOCTOJbe y orpa,£1111 Ha perynal..IVIOHOj Jll/IHV1jlll. 

Yc11oe111 aawr111re OA lflHAlllPeKTHor HanoHa AOALilpa, npeonrepe1iet-ba 111 npeHanoHa: Kao 
3awrnTy OA 111HA111PeKTHOr HanoHa AOA111pa np111MeH111T111 3awrnTy ayrnMaTCKll1M 111CKiby4et-beM 
Hanajat-ba npeMa TH-L.\-C pa3BOAHOM CVICTeMy (Hynosat-be) Y3 o6ase3HY np111MeHy TeMeibHOr 
y3eMibll1Ba4a. KoMnneTHy yHyTpawt-by 111HcTanal..\111jy 1113secrn ca noce6H111M 3awrnTHll1M (nE) 
npoBOAH111KOM, Koj111 Tpe6a nose3arn Ha rnasHo 1113jeAHa4asat-be noTeHL\1t1jana (npeMa 
npaB111JlH111KY 0 TeXHll14Kll1M HOpMaTll1Bll1Ma 3a eneKTp1114He 111HCTanal..\111je Hll1CKOr HanoHa, 
Cny)f(6eH111 n111cr C<DPJ 53/88 111 JYC H.52.741) , Kao 3awrnTH111 ype'ljaj np111MeH111rn 3awT111TH111 
ype'ljaj npeKoMepHe cTpyje (oc111rypa4e) , Koj111 Mopajy 06e36eA111T111 111CKiby4et-be Hanajat-ba y 
cny4ajy Ksapa 3a Mat-be OA 0.4 ceKYHAe. AKo TO H111je Mory'lie 06e36eA1t1T111 (npeMa Ta4Kll1 5.1.3.4. 
JYC H.52.741 ), Mopa ce np111MeH111rn 3awrnTa noMo'liy 3awrnTHor ype'ljaja A111¢epeHL\111janHe 
CTpyje (3aWTll1THa crpyjHa CKnOnKa). 

Yc1100111 nocraefbat-ba 111Hcr a11al..\111je y o6jeKry 1,113a np111Kiby4Ka: 

3awrnTHe ype'ljaje Ha pa3BOAHOj Ta6n111 111HcTanal..\111je o6jeKTa np111naroA111T111 rnasH111M 
111HCTanal..\1110Hll1M oc111rypa41t1Ma Ha MepHOM MeCTY 111 1113Becrn y CKnaAY ca Sa)l(e1;111 M TeXHll14Kll1M 
npon111c111Ma. Kao 3aWTVITHe ypeijaje y V1HcrnnaL1V1jaMa o6jeKTa np111MeH111TV1 3awrnTHe ypeijaje npeKoMepHe 
cTpyje (oc111rypaYe), KOjVI Mopajy 06e36e,£1V1TV1 VICKJbyYette HanajaH>a y cnyYajy KBapa 3a Mal-be op, 0,4 
ceKyHp,e KOA yHyTpawl-b111x V1HCTanaL1111ja, a 38 Mal-be op, 5 ceKYHAVI KOA pa3BOP,HVIX opMaHa VI Ka6noscK111x 
npVIKibYYHVIX Kyrnja. AKO TO HVlje MOry1ie nOCTVl1illl, np111MeHV1TVI 3aWTVITHe ypetjaje AV1¢epeHL1V1janHe CTpyje 
(3aWTVITHe CTpyjHe CKJlOnKe). 

OA opMaHa MepHor MeCTa (OMM) rnna noMM-1 Ha 6eTOHCKOM nOCTOibY Ha perynal..\lllOHOj 
n111H111j111 AO pa3BOAHe Ta6ne (PT) y o6jeKTY 06e36eA1t1T111 4eTBOp0)1(111nHll1 BOA MaKCll1ManHor 
npeceKa 16mm2 owosapajy'lier rnna. Y PT 06e36eA111T111 np111KibY4He cre3aibKe 3a yse3111sat-be 
cpa3Hll1X (Ll , L2, L3) npOBOAH111Ka, 3aWTll1THOr (PE) 111 HeyrpanHor (N) npOBOAH111Ka). 

YKon111Ko cTpaHKa )l(en111 Aa 06e36eA111 HenpeK111AHO Hanajat-be csoj111x ype'ljaja y cnyYajy KBapa, 
HeonxOAHO je Aa Kao anTepHarnsHo Hanajat-be 06e36eA111 Mory'liHOCT arperaTcKor Hanajat-ba 
csoje onpeMe, noA ycnosoM Aa ce, npeTXOAHOM o6ase3HOM yrpaAl-bOM OArosapajy1ie 6noKaAe, 
HanoH arperara He nnac111pa y Mpe)l(y A1t1CTp1116yrnsHor eneKrpoeHepreTcKor c111cTeMa ,,Enc 
A111cTp1116yL1111ja" A.O.o. 5eorpaA. 

CTpaHa 2 od 4 



2.TeXHW·!Klll on111c np111KibyYKa 

MecTo np111 KibyYel-ba o6jeKTa: MepH1i1 op aH, 1113a Mep or ypeijaja 

eCTo ses Barba p~KibyYKa a c111cTe ~: c oje.._ K K ap e e 

rum epHor 

ypeijaj 
OCTOJbe 3a 

o eCTa nm n OMM· 
665 x235MMX320 

je cy so ap111cp a. Csa rpocpa3Ha 6poj1i1na 
c Kllaca raLJHocrn 6poj1i1na aKTlilBHe 
e e je je 2, ce a 5 )·>4 OBll\ opMa epHor Mecra yrpap.1i1rn rpocpa3HO 
M}'mHC/JYHKJ./HOHaJTHO 6poj11no aKTHBHe eHeprMje 3a AlilpeKTHlil nplllKJbyLJaK (3x230/400V, 1 OOA, 
KJlaca 2, ca 1i1Hrerp1i1caH1.1M yKnonH1i1M caroM 1i1 penejHlilM 1i13na30M r ap1i1cpe, ca nl..\A AlllCnnejoM 111 
MorytiHowliy noKanHe KoMyH111Kal.j111je 111 nporpaM111pa1-ba) 1.1 rnasHe ayroMaTcKe ocMrypa4e OA 25A. 

3awn1TH111 ype1)a:j11c 3YAC-- 3allJrnrH1i1 ype1)aj AV1¢epeHL.jllljaHe crpyje 

3.0CHOBHVI T9XHV14K"'1 nOAal.1111 0 A"'1CTp1.16yrnBHOM C"'1CT9MY Ha Mecry np1.1Kiby4el-ba 

EneKTpoeHeprer cKa onpeMa ce AlllM6H3lllOH111we Ha MaKc111ManHo A03BOJbeHy crpyjy rpocpa3Hor 
KparKor cnoja 14,5 KA. 

3a en111M1.1H1.1Cal-be npona3Hor 36MJbocnoja np111 Mel-byje ce: 
- jeAHOnonH1i1 36MJbocnojH111 npeK111 Aa4 ca 6p3111HOM Aenosal-ba Mal-boM OA 0,2 s, 

36MJbocnojHa 3awrnra Ha li13BOAHOM npeK111AaLJy ca speMeHoM r pajal-ba AO 0,5 s, 
Ha 1113BOA111Ma 20 kV y TC 11 0/20 kV/kV je np111Mel-beHo ayroMaTcKo noHOBHO yKJby4el-be 
(AnY) ca ABa noKywaja. Y npsoM ce spw111 6p3o AnY ca 6e3HanoHCKOM nay30M (rpajal-be) 
OA 0,3 sec. AKO je Ksap 111 AaJbe np111cyraH, spw111 ce APYrlll noKywaj yKJbyLJel-ba nocne 
6e3HanoHcKe nay3e (rpajal-be) AO 3 MlllHyra (cnopo AnY). YKon111Ko je 111 HaAaJbe np111cyraH 
Ksap, 3awr111ra 1113spwasa rpajHo lllCKJby4el-be 20 kV 1113BOAa, HaKoH 4era ce np111cryna 
n0Kan1113al.j111j111 Ksapa 111 1-berosoM orKnal-bal-by. 

Ycnos111 111cnopyKe 111 Ksan111reT eneKTp1114He eHepr111je Ha Mecry np111KJby4el-ba cy y cKnaAY ca 
3aKOHOM o eHepreTlllL.jlll, YpeA60M o ycnos111Ma 111cnopyKe eneKTplll4He eHepr111je, npas111n111Ma o 
paAY AlllCTp1116yrnsHor c111creMa 111 APYrlllM rexH1114KlllM npon111c111Ma. 

4. lllHCTa11ay1.1je KOje Mory yr1.1yarn Ha "'13rpAA!-bY npeAM9THOr o6jeKTa "'1HB9CT"'1TOpa: 

• y 30Hlll npeAB111lJ9HlllX paAOBa noce6Ho rpe6a BOAlllTlll pa4yHa 0 1 kV Ka6noBCKlllM 
BOAOBlllMa HH Ka6noscKe yn111LJHe Mpe)!(e , Tj. yBOAY Ka6nosa y nocrojeliy KnK Ha cpacaA111 
o6jeKra Koj111 ce pyw111, Kao 111 caMe KnK Ha cpacaA111 . 

• HajKacH111je 7 AaHa npe no4erKa pywel-ba nocrojelier o6jeKTa, o6parnre ce cny)!(6111 
EKcnnoaral.j111je EA PyMa KaKo 6111 ce Ha 110Kal.j111j111 nocrojeli111 KnK yrpaAlllO y rnncKo 
6eTOHCKO noCTOJbe. 

• Cse eseHryanHe wrere Ha Haw111M eneKrpoeHepreTCKlllM o6jeKrnMa, np111n111KoM 
1113B01jel-ba OBlllX paAOBa, CHOCllllie lllHB9CTlllTOp OAHOCHO 1113B01ja4 paAOBa. 

• 06ase3yje ce 1113so1)a4 paAOBa Aa y cnyYajy Aa np111n111KoM 111cKona Ha1111je Ha Hawe 
Ka6noscKe BOAOBe OAMax 1113eecr111 CeKrop 3a eKcnnoaral.j111jy, EA "PyMa", PyMa. 

-·-~----------- - --==-== = --====='~==-=====~--------------
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5. Os111 Yc11os111 111 Majy sa>+< HOCT 12 Meceu111 111 Mory ce Kop111crnrn 111 111cKJbyL1111 so y cspxy: 

1113p~e yp6aH111cTw-1Kor npojeKTa Lil y p,pyre cepxe ce HE MOrY KOP ll1CTll1Tll1 . 

6. 00111 Yc11os111 He oc1106a-ljajy cTpaHKY 06ase3e np1116asJbatt>a Ycnoea 3a npojeKTOBatt>e 111 
np111Kiby4ett>e Ha ocHosy OAP8A6Li1 L111aHa 140. 3aKoHa o eHepreT1111...1111 ("Cn. macHLllK PC" 6p. 
145/14), 8 111 86 3aKoHa o n11aH111paH>y 111 1113rpaAl-blil ("Cn. macHLllK PC" 6p . 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11 , 121 /12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, y KojeM iie 6111rn Ae¢111H111caH111 ocTa11111 yc11os111, poK 111 
TpOWKOBLil nplilKJbY'-181-ba npeAM8THOr o6jeKTa Ha AL11CTpLi16yTLllBHLil eneKTpOeHepreTCKLil CLllTeM 

7. H111je A03BOJbeHa 1113rpaAtt>a np111KJbYL1Ka Ha AL11CTp1116yrnsH111 eneKTpoeHepreTCKLil c111cTeM , Kaja je 
y cynpoTHOCTLil ca 3aKOHOM o eHepreT1114111, npas11111111Ma o paAY ALllCTp1116yTL11BHor c111cTeMa 111 
OBLllM YCJlOBLllMa . 

.QocTaBLilTLil: 
1. Hacnosy 
2. C11y>+<6111 3a eHeprernKy 
3. n111capHLi1!4Lil 

CTpaHa 4 od 4 
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22320 Indija 

Shodno Vasem zahtevu broj : 05-0-16 od 08.03.2017. izdajemo Varn: 

TEHNICKE USLOVE 

Za izgradnju porodicnog stambenog objekta u lndiji,ul.Dusana Jerkovica br.9a,na 
katastarskoj parceli 197 K.O.IN81JA 1 deo 2 za potrebe Savic Milosa iz lndije, i isti se 
odnose za izradu Urbanistickog projekta i izradu tehnicke dokumentacije. 
S obzirom da je postojeci stambeni objekat cije se rusenje planira prikljucen na ulicnu 
gasovodnu mrezu PE 160 serS5 putem kucnog gasnog prikljucka PE 25 serS5 i da 
je putem njega koriscen prirodni gas (sifra potrosaca 0007712 na ime Marko 
Milovanovic,a da za novi porodicni objekat ne predvida se veca potrosnja prirodnog 
gasa od 6 m3/h) potrebno je pre pocetka rusenja postojeceg objekta ,ukinuti 
postojeci gasni prikljucak u zoni regulacione linije ,postavljanje elektrofuzijske kape 
dim 25 mm serS5,ukloniti postojeci KMRS G4 sa prikljucnim stapom PE/C dim 
25/26,3 mm. 
Radove na produzenju ukinutog postojeceg gasnog prikljucka nastaviti po okoncanju 
rusenja postojeceg objekta i definisanje trasa svih instalacija (voda 
,kanalizacija,el.energija, ...... ..... ) i to na osnovu uradenog projekta novog objekta sa 
definisanim trasama podzemnih instalacija. 
Produzenje gasnog · prikljucka podrauzmeva ugradnju PE cevi dim 25 
mm,elektrofuzijskih spojnica dim 25 mm,elektrofuzijskog kolena 90 stepeni, i 
postojeceg prikljucnog stapa i KMRS G4,ukoliko je stap ispravan i KMRS G4 sa 
temperaturnim korektorom i vazetim zigom akreditovane laboratorije. 
Za potrebe grejanja novo izgradenog stambenog objekta ,maksimalno dozvoljena 
kolicina gasa iznosi 6 m3/h,izlaznog pritiska iz KMRS G4 od 22mbar. 
lnvestitor:Milos Savic , lndija 
Troskove izdavanja uslova snosi: 
,,Letac" d.o.o.,22320 lndija 
Kralja Petra I br bb 

·./~..,'V 
.'·'1 

.. ,.., 
l.,:·.,-·:,h"' ..... · .. 

· .. } ~\::(" < 
-.· '1 

l.mas.ing . 



Prilog:Situacioni crtez gasovoda 
Napomena: 

Svi ostali detalji definisace se ugovoroM izmedu Savic Milosa i JP"lngas" lndija. 
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ENERGETSKA SAGLASNOST 

Na osnovu zahteva za izdavanja odobrenja za prikljucenje energetske 
saglasnosti br. 026/17-K od 13.03.2017, na ime: 
Savic Milos, lndija, a u skladu sa Zakonom o energetici daje se energetska 
saglasnost za prikljucenje porodicnog stambenog objekta individualnog stanovanja 
na ulicnu gasnu mrezu u lndiji, Dusana Jerkovica br.9a. Ukupno maksimalno 
dozvoljena potrosnja zemnog gasa je 6 m3/cas 

1. Radni pritisak na mestu prikljucenja na gradsku mrezu je 1 - 2 bar. 
2. Kucna mernoregulaciona stanica tip KMRS , G - 4 T. 
3. Ostali uslovi prikljucenja i naknada troskova prikljucenja na gradsku gasnu 

mrezu regulisani su ugovorom izmedu JP » lngas « lndija i potrosaca 
4. Ova saglasnost vazi do 13.03.2018. godine , u navedenom roku podnosi se 

zahtev za tehnicki pregled iii za produzenje roka vazenja energetske 
saglasnosti . 

Dana 13.03.2017.god. 

NAPOMENA : 

Za svaku izmenu gasnih instalacija 
(prosirenje i povecanje broja gasnih 
trosila ) , potrosac je duzan traziti 
saglasnost distributera. 

Za JP» lngas « lndi'a: /{, ... r ~ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
AП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам,  

комуналнo-стамбенe послове и 
заштиту животне средине 

Број: 35-2-85/2017-IV-02 
Датум: 24.02.2017. 

И    Н    Ђ    И    Ј    А 
Н.З. 

   
На основу члана 53. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 

81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 

132/14 и 145/14) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ бр. 7/12, 5/14, 2/15 и 22/16), а у вези захтева Савић 

Милоша из Инђије, Трејдјуник бр. 6/29, за парцеле број 197 и 198 К.О. Инђија, даје се:         
 

 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 
 

Плански документ на основу кога се издаје информација о локацији 

 
▫ План генералне регулације насеља Инђија  

(„Сл. лист општинa Срема“ број 14/06 и 30/11) 
 

Захтевом за издавање Информације о локацији тражена је информација о могућности изградње 

породичног стамбеног објекта на парцелама 197 и 198 К.О. Инђија. 
 

Целина, односно зона у којој се предметна парцела налази 

 
Увидом у усвојени плански документ - План генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општине 

Срема“ број 14/06 и 30/11), констатовано је да се предметне парцеле број 197 и 198 К.О. Инђија налазе у 
границама грађевинског подручја насеља Инђија, у блоку број 28 који је намењен централним 

функцијама (управа, пословање, становање). Део је намењен комплексу школе, део комплексу дечије 
установе и део комплексу верског објекта. У блоку се налази проглашени споменик културе и 

евидентирани споменици културе и меморијални комплекси, споменици и споменикчка обележја. Заштита 

непокретних културних добара вршиће се према условима заштите непокретних културних добара из овог 
Плана.  

 
Пре даљег уређења простора обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне 

регулације и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним грађевинским 
парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним овим планом уз 

обавезу израде урбанистичког пројекта. 

 
ГРАДСКИ ЦЕНТРИ СА МРЕЖОМ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА - Делатности које се могу планирати у зони јавних 

намена, у склопу објеката планираних за зону или у самосталним објектима су из области: 
› трговине (трговине, продавнице, тржни центри, робне куће и др.), 

› услужног занатства (пекарске, посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске, фотографске и 
друге занатске радње), 

› услужних делатности (књижаре, копирнице, видеотеке, хемијске чистионице и др.), 
› угоститељства и туризма свих врста и обима (хотели, ресторани, кафеи и др.), 

› социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за децу и др.), 

› културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.), 
› забаве (билијар, салони, салони видео игара, кладионице и др.), 

› пословно-административних делатности (банке, поште, представништва, агенције, пословни 
бирои и др.), 

› објекти услужних сервиса (заједничке или централне гараже и др.), 
› верски објекти, 

› саобраћајни објекти и терминали, 
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› и други објекти, уз услов да се ни на који начин не угрожава функционисање зоне и да се у 
складу са наменом и капацитетима може обезбедити потребан, прописан број паркинг места за 

кориснике. 

 
У зонама јавне намене нису дозвољене никакве производне или привредне делатности, нити услужно-

занатске делатности које околину могу да угрозе буком, гасовима, отпадом било које врсте и слично. 
 

Намена земљишта 

 
Намена: зона центра 

 
Део блока уз улицу Душана Јерковића 

Степен изграђености: маx. 40% 

Индекс искоришћености: маx. 1,2 
Спратност објекта: маx. П+2+Пк (приземље + две етаже + поткровље) 

 
Изградња сутерена могућа ако не постоје сметње геомеханичке и хидротехничке природе. 

 
Провером у званичној електронској бази података Катастра непокретности, утврђено је да је на парцели 

197 К.О. Инђија евидентирана породична стамбена зграда (166 м²), објекат преузет из земљишне књиге; 
на парцели 198 К.О. Инђија, која се налази у зачељу парцеле 197, нема евидентираних објеката.  

 

 
1/ ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

План генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11) 

 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: 

▫ основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени 
објекат који не угрожава становање. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, 

у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски; 
▫ на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни објекат, 

стамбени објекат, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20м²;     
▫ помоћни објекти: остава мање од 20 м², ограде, бунари и септичка јама (прелазно решење до 

прикључења на насељску канализациону мрежу). 
 

У зони породичног становања у стамбеном делу парцела пословне делатности које се могу дозволити су 

из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности. Производне и занатске 
делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине. 

 
У случају да се пословање планира у основном (породичном) објекту део објекта који се намењују за 

пословне садржаје не може прећи половину бруто површине. 
 

Регулациона и грађевинска линија 

 
Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са 

регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону 

линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију.  
 

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцела претежно северне (односно западне) 
оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима: 

 основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи на минимално 1,0 
м од границе парцела претежно северне (односно западне) оријентације; 

 основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0 

м од границе парцела претежно јужне (односно источне) оријентације. 
 

Правила грађења 

 
Дозвољена спратност и висина објекта 

▫ Спратност објекта: маx. П+2+Пк (приземље + две етаже + поткровље) - Део блока 28 уз улицу 
Душана Јерковића 
Изградња сутерена могућа ако не постоје сметње геомеханичке и хидротехничке природе. 
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▫ На стрмом, терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете 
јавног или приступног пута мање или једнако 2,0 м - висина је растојање од нулте коте до коте 

слемена, односно венца. Када је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута 

веће од 2,00 м - висина је растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено 
за разлику висине преко 2,00 м. На стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота 

објекта нижа од коте јавног или приступног пута висина је растојање од коте нивелете пута до коте 
слемена (венца). 

▫ Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а 
максималне висине до 3,0 м од коте заштитног тротоара објекта до венца. 

 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

▫ Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији на делу бочног 

дворишта северне оријентације као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцела гради 
на минимално 1,0 м одстојања. 

▫ Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0 м од 
заједничке границе парцела. 

▫ Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцела, а одводња атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцела на којој се гради објекат. 

▫ Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и транспарентне 
ограде с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи висину од h=1,4 м. 

▫ Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 м а код комбинације зидани део 

ограде може ићи до висине од 0,9 м. 
▫ Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

▫ Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
▫ Бочне стране и задња страна грађевинске парцела може се ограђивати живом зеленом оградом, 

транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално h=1,8 м. 
▫ Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцела (разграничење 

стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцела) уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 

 

Међусобна удаљеност објеката 
▫ Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката (сем полуатријумских и у непрекинутом низу) 

не може бити мања од 4,0 м (основни габарит са испадом). 
▫ Удаљеност између главног и другог објекта, удаљеност између главног и помоћног објекта уз главни 

објекат не може бити мања од 4,0 м. 
▫ Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 м, ако су задовољени 

санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи 
од 4,0 м ако пословни објекат има отворе  са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од 

половине висине вишег објекта. 

 
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

▫ За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити колско-
пешачки прилаз ширине мин 2,5 м. За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске 

парцела мора се обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу један стан 
једно паркинг место. 

▫ У оквиру парцеле мора се обезбедити потребна ширина саобраћајно-манипулативног простора.  
▫ За пословне објекте/просторе на грађевинској парцели обезбедити потребан број паркинг места, у 

складу са прописима за одређену намену. 

 
Заштита суседних објеката 

▫ Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцела 
до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцела, осим уз 

сагласност власника или корисника парцела, односно уз сагласност органа управе надлежног за 
послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности. 

▫ Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 м односно регулациону линију 
више од 1,2 м и то на делу објекта вишем од 3,0 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 

м онда се она поставља на грађевинску односно регулациону линију. 

▫ Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним просторијама на бочним 
фасадама може се дозволити ако је међусобни размак између објеката (укупно са испадима) једнак 

или већи од 4,0 м. Ако је међусобни размак од 3,0 м до 4,0 м дозвољено је отварање отвора на 
просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или 

више од 1,8 м. 
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▫ Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцела, а одводња атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцела на којој се гради 

објекат. 

 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 м 

по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 м, 

 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 м од спољне 

ивице тротоара на висину изнад 3,0 м, 
 конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 3,0 м. 

 

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то: 
 на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 м, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне) 

оријентације (најмање растојања од 1,5 м) - 0,6 м, али укупна површина  грађевинских 
елемената не  може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) оријентације 

(најмањег растојања од 2,5 м) - 0,9 м, али укупна површина грађевинских елемената  не 
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне 

грађевинске парцеле од 5,0 м) - 1,2 м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.  

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
▫ Фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи Инвеститора, од фасадне опеке, природног 

или вештачког камена итд. 
▫ Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-35°. Кровни покривач у 

зависности од нагиба кровне конструкције. 
▫ Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 м рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају. 
▫ Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 

јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцела. 

▫ Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија 
увучена у односу на регулациону линију за 3,0 м и ако те степенице савлађују висину од 0,9 м. 

Степенице које савлађују висини вишу од 0,9 м улазе у основни габарит објекта. 
▫ Изградњом степеница до висине од 0,9 м не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта. 

▫ Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у 

вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 
 

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносне и 

друге услове 
▫ Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову трајна 

оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине 
обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације. 

▫ На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера 
(канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде 

тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе. 
▫ Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима 

који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду 

специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, 
односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. 

▫ Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне 
заштите. 

 
Услови за обнову и реконструкцију објеката 

Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима: 
▫ замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити  у оквиру услова датих Правилима, 
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▫ реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће 
нарушити услови дати овим Правилима, 

▫ ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из ових Правила 

реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта,  
▫ адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом. 

 
 

2/ Oпшта правила дата Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Службени гласник РС“ број 22/15) 

 

Минимални степен опремљености инфраструктуром 
Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у општој стамбеној зони у насељима средњих 

густина са два или више типова стамбене изградње, у мешовитој зони у насељима средњих густина са два 

или више типова нестамбене градње, у градској стамбеној и општој зони већих густина и централној 
градској и пословној зони, има излаз на јавну саобраћајну површину, у складу са рангом и правилима за 

најмању дозвољену ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је планирана минимално 
водоводна, канализациона и електроенергетска мрежа. 

 
Врсте и компатибилне намене објеката који се могу градити у појединачним зонама 

У општој стамбеној зони у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње, у 
мешовитој зони у насељима средњих густина са два или више типова нестамбене градње, у градској 

стамбеној и општој зони већих густина и централној градској и пословној зони, у оквиру дозвољеног 

процента изграђености парцеле, дозвољава се на грађевинској парцели компатибилна намена, у оквиру 
објекта. 

 
На површини основне претежне намене земљишта у зони кућа за одмор, сеоској зони и зони ретких 

насеља и породичне градње, у општој стамбеној зони у насељима средњих густина са два или више 
типова стамбене изградње, у мешовитој зони у насељима средњих густина са два или више типова 

нестамбене градње, у урбаној стамбеној и општој зони већих густина и централној градској и пословној 
зони дозвољена је изградња компатибилних намена, и то: 1. пословање; 2. трговина; 3. угоститељство; 4. 

занатство и услуге; 5. здравство; 6. дечија заштита; 7. образовање; 8. култура; 9. верски објекти. 

 
Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској 

парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу дефинисана за претежну намену 
земљишта у зони. 

 
Општа правила за изградњу за централне градске и пословне зоне 

 Спратност објеката свих врста у зони реконструкције и обнове и централној урбаној зони, као и у 
пословној зони и осталим изграђеним подручјима утврђује се локацијским условима, у складу са 

околном постојећом градњом. 

 Грађевинска и регулациона линија се по правилу поклапају осим кад се локацијским условима 
издаје за нерегулисани део улице у коме је растојање између регулационе и грађевинске линије за 

објекте осим објеката у низу 3,0 m. 
 У зони изграђених објеката растојање између регулационе и грађевинске линије утврђује се на основу 

позиције већине изграђених објеката (преко 50%). 
 Објекти које се по правилу граде у зонама реконструкције и обнове и централним урбаним и 

пословним зонама су објекти у низу. 
 Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим објеката у низу, је 5,0 m, тако 

што се положајем новог објекта обезбеђује наведена удаљеност од постојећег објекта. 

 За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,00 m не могу се на 
суседним странама предвиђати наспрамни отвори. 

 Најмање дозвољено растојање новог слободностојећег објекта и линије суседне грађевинске парцеле, 
којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,5 m. 

 За изграђене слободностојеће објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,5 
m не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори. 

 

................................................................................................................................................................ 
 

Промена намене пољопривредног земљишта 

Увидом у Генерални урбанистички план Инђије који је Скупштина општине Инђија донела 1980. године 
(„Сл. лист општина Срема“ број 1/81), утврђено је да су се катастарске парцеле број 197 и 198 К.О. Инђија 
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налазиле у границама грађевинског подручја насеља Инђија, односно да су биле у грађевинском подручју 
пре 15.7.1992. године.  

 

У складу са чланом 88. став 6. Закона о планирању и изградњи ако је промена намене, односно врсте 
земљишта из пољопривредног у грађевинско извршена на основу закона, планског документа или одлуке 

надлежног органа до 15. јула 1992. године, односно до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном 
земљишту ("Службени гласник РС", број 49/92), не плаћа се накнада за промену намене земљишта, 

без обзира што је као начин коришћења тог земљишта уписана њива, ливада, пашњак и друго. 
 

Услови прикључења на инфраструктуру 

 
У складу са условима надлежних имаоца јавних овлашћења. 

 

Енергетски захтеви за нове и постојеће објекте 

При пројектовању примењивати одредбе Правилника о енергетскoj ефикасности зграда ("Службени 
гласник РС", бр. 61/2011 од 19.8.2011.) којим се ближе прописују енергетска својства и начин 

израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће 
објекте. 

 

Инжењерско – геолошки услови 

 

Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7º MCS (Сеизмолошка 

карта за повратни период од 50 година, Сеизмолошки завод Србије). 
Ради заштите од могућег земљотреса потребно је, код изградње нових и реконструкције постојећих 

објеката, строга примена важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката на сеизмичким 
подручјима. 

 

Потреба израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта 

 

Пре даљег уређења простора обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана 

детаљне регулације и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним 
грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним овим 

планом уз обавезу израде урбанистичког пројекта. 
 

Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање, односно произодњу, 
обавезна ја израда урбанистичког пројекта уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну 

средину. Услови за изградњу објеката на парцели су услови дати овим Планом за појединачне блокове, уз 
напомену да су дозвољени урбанистички показатељи степен заузетости максимално 50%, а индекс 

изграђености максимално 1,6. Грађевинска парцела може да се огради оградом до висине максимално 2,0 

м уз услов да је ограда транспарентна. 
 

Упутство о потребном поступку за формирање грађевинске парцела 

 
Према члану 2. тачка 20. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука 
УС, 132/14 и 145/14) грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној 

саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.  
 

НАПОМЕНА:  

▫ предметна парцела 198 К.О. Инђија, као засебна парцела, не испуњава услов за грађевинску 
парцелу, обзиром да иста нема остварен приступ јавној саобраћајној површини. Локацијски услови 

се могу издати и за више катастарских парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне 
дозволе изврши спајање тих парцела у складу са овим законом. 

 
 

Услови за образовање грађевинске парцеле прописани Планом генералне регулације насеља Инђија („Сл. 

лист општине Срема“ број 14/06 и 30/11) у зони породичног становања: 
 за слободностојећи објекат минимална ширина парцела је 10,0 м (изузетно 9,5м), минимална 

површина парцеле је 300,0 м²; за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 м (2 х 8,0 м), 
минимална површина је 500,00 м² (2 х 250,00 м²), а само у изузетним случајевима 400 м² (2 х 200,00 
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м²); за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцела је 12,0 м, минимална величина парцела 
је 200,0 м². 

 

Спајање суседних парцела истог власника 
У складу са чланом 68. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 

81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 
132/14 и 145/14), исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских 

парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни 
закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу елабората геодетских радова. Елаборат геодетских 

радова из става 1. овог члана израђује се у складу са прописима о државном премеру и катастру. Пре 
израде елабората геодетских радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе. 

Уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку границе даје надлежни 

правобранилац.Власник парцеле, након израде елабората геодетских радова, подноси захтев за исправку 
граница парцеле органу надлежном за послове државног премера и катастра. Уз захтев из става 5. овог 

члана, власник подноси и доказ о решеним имовинско правним односима. Приликом исправке границе 
суседних парцела мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја 

суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од 
парцеле којој се припаја. Трошкове исправке граница парцеле сноси власник, односно закупац 

катастарске парцеле. 
 

Поступак издавања локацијских услова 

 
Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 

катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду 
техничке документације. Локацијски услови се издају за изградњу, односно доградњу објеката за које се 

издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру. 
Локацијски услови се могу издати и за више катастарских парцела, уз обавезу инвеститора да пре 

издавања употребне дозволе изврши спајање тих парцела у складу са овим законом. Локацијским 
условима може се предвидети и фазна, односно етапна изградња. 

 

Чланом 8а Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 

145/14) је прописано да се размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обавља 
електронским путем. Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и 

имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, 
укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа. 

 
Чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

("Службени гласник РС", бр. 113/2015 и 96/16) прописано је да се обједињена процедура, односно 

одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег 
захтева, односно пријаве кроз ЦИС (информациони систем кроз који се спроводи обједињена 

процедура), који се потписује квалификованим електронским потписом. 
Сва акта која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној 

процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, 
надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају се у 

форми електронског документа, у pdf формату, потписаном квалификованим електронским 
потписом.  
Техничка документација се доставља у dwg или dwf формату, потписаном квалификованим електронским 

потписом, у складу са прописом који уређује садржину, начин и поступак израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката, а ако тај формат није потписан, та 

документација се доставља и у пдф формату, потписаном квалификованим електронским потписом. 

 

 

У складу са чланом 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Службени гласник РС", бр. 113/2015 и 96/16) поступак за издавање локацијских услова покреће се 

подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем).  

 
Уз захтев се прилаже: 

1) идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени 

гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2017 и 96/16); 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. IDEJNO REŠENJE PREDMETNOG OBJEKTA 
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