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На основу чланова 38 и 62 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) доносим  
 
 

 
РЕШ ЕЊЕ 

О  ОДРЕЂИВАЊ У ОДГ ОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
 

ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ 
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, спратности По+П+4, У БЛОКУ 53, НАСЕЉА ИНЂИЈА, 

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 2540 К.О. ИНЂИЈА 
 

 
За потребе израде урбанистичког пројекта одређује се одговорни урбаниста: 

 
 
 

Небојша Савић дипл.инж.арх.  .....................    Лиценца ИКС 200 1447 14 
 
 
 
 Именовани је дужан да се при изради наведене техничке документације придржава 
Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), прописа и стандарда. 

 Именовани испуњава услове из Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20). 

 
 
 

за АРХИПРОЈЕКТ ИН: 
 

  
__________________________ 

Миливоје Симић 
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На основу члана 38 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) дајем  
 
 
 

ИЗЈ АВУ 
 

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
И ПРИМЕНИ ПРОПИСА 

 
 
Као одговорни урбаниста изјављујем: 
 

 да је Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, 
спратности По+П+4, на катастарској парцели бр. 2540/2 к.о. Инђија, усаглашен са 
елементима Плана генералне регулације насеља Инђија (“Службени лист општина 
Срема” бр. 14/06 и 30/11 и “Службени лист општине Инђија” бр. 18/19) и подацима 
из Информације о локацији бр. 35-2-429/2019-IV-02 од 08.01.2020. године 

 
 да сам се приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног 

стамбеног објекта, спратности По+П+4, на катастарској парцели бр. 2540 к.о. Инђија, 
за потребе инвеститора, привредног друштва МАКАВЕКС д.о.о. из Инђије, 
придржавао одредби Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) 
као и важеће законске регулативе, стандарда и правила струке. 

 

 
У Инђији, август 2020. 
 
 
 

___________________________ 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 

Небојша Савић, дипл.инж.арх. 
лиценца број 200 1447 14 
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2.1. ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Потреба за израдом урбанистичког пројекта је проистекла из намере власника 
катастарских парцела бр. 2540 к.о. Инђија, привредног друштва МАКАВЕКС д.о.о. из Инђије, 
да на предметној парцели, у циљу продаје стамбених јединица, изгради вишепородични 
стамбени објекат. 
 Циљ израде урбанистичког пројекта је анализа предметне локације у архитектонско-
урбанистичком смислу и дефинисање услова за израду пројектно-техничке документације, 
а везано за изградњу предметног објекта. 
 
2.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у следећој законској 
регулативи: 
 

 Чланови 60 и 61 Закона о планирању и изградњи (“Службени Гласник Р.С.", бројеви 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) наводе да се урбанистички пројекат израђује уколико 
је то предвиђено планским документом јединице локалне самоуправе;  

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Службени Гласник Р.С.", број 32/19); 
 

 Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је: 
 

 План генералне регулације насеља Инђија (“Службени лист општина Срема” бројеви 
14/06 и 30/11 и “Службени лист општине Инђија бр. 18/19) 
 

 У складу са одредбама Плана Генералне Регулације насеља Инђија („Сл. Лист 
Општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и “Службени лист општине Инђија бр. 18/19) за изградњу 
објеката вишепородичног становања, у блоковима за које није предвиђена детаљна 
урбанистичка разрада кроз израду планова нижег реда, обавезна је израда урбанистичких 
пројеката. 
 Напомена: За потребе израде овог урбанистичког пројекта урбанистичко 
архитектонске разраде исходована је Информација о локацији издата од Одељења за 
урбанизам комунално-стамбене послове и заштиту животне средине општине Инђија. 
 
2.3. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Овим урбанистичким пројектом је обухваћена катастарска парцела бр. 2540 к.о. 
Инђија, у целости, заједно са делом насељске саобраћајнице којом јој се приступа. 
Предметна парцела се налази у оквиру границе грађевинског подручја насеља Инђија, у 
блоку бр. 53, непосредно уз јавну површину улице Димитрија Туцовића. Укупна површина 
парцеле која се обрађује пројектом је 8а 25м2 . Графички приказ положаја локације у ширем 
окружењу је дат у графичком прилогу. 
 
Положај локације у ширем окружењу приказан је на графичком прилогу бр. 3.1. 
 
 



Инвеститор:  МАКАВЕКС д.о.о., Краља Петра I бр.198, Инђија 
Објекат: Вишепородични стамбени објекат (По+П+4), Димитрија туцовића бб, к.п. 2540 к.о. Инђија 
 

 
 

 

АРХИПРОЈЕКТ ИН, Петра Драпшина II бр.9, Инђија, +381 63 8035766 

2.4. ЛОКАЦИЈА 
 
Подаци о парцели 
 
 Грађевинска парцела 2540 к.о. Инђија, је сложеног облика и оквирног габарита 20,00 
x 41,00. Укупна површина парцеле је 8а 25м² и њене границе чине:  

 са југоисточне стране: 
o линија границе са катастарском парцелом бр. 3654/2, која улази у састав јавне 

површине улице Димитрија Туцовића; 
 са југозападне стране: 

o линија границе са грађевинском парцелом бр. 2539, на којoj постоје изграђени 
стамбени објекат, спратности П+0; 

 са североисточне стране: 
o линије граница са грађевинском парцелом бр. 2541/1, на којoj постоји 

изграђен стамбени објекат, спратности П+0 
o линије граница са катастарском парцелом бр. 2546/1, на којoj нема изграђених 

објеката; 
o линије граница са катастарском парцелом бр. 2546/2, на којoj нема изграђених 

објеката; 
 са северозападне стране: 

o линије границе са катастарском парцелом бр. 2548/2, на којој нема изграђених 
објеката; 

o линије граница са грађевинском парцелом бр. 2531, на којoj постоји изграђен 
пословни објекат, спратности П+0; 

 
 

Предметно земљиште има статус градског грађевинског земљишта. На парцели 2540 нема 
објеката. Према подацима Републичког геодетског завода, службе за катастар 
непокретности Инђија подаци за предметну парцелу  су следећи:  
 
 

бр.парц. бр.обј. 
начин коришћења и 

катастарка класа 
правни статус спратност 

површина 
(м2) 

2540 / земљиште уз зграду – 
објекат / / 679,00 

2540 / њива 1. класе / / 146,00 

укупна површина: 825,00 

 
 
Постојеће стање 
 
 Колски и пешачки приступ парцели се одвија преко постојеће насељске улице 
Димитрија Туцовића, односно са катастарске парцеле бр. 3654/2 К.О. Инђија, док се 
предметна парцела протеже у смеру југоисток-северозапад управно на улицу Димитрија 
Туцовића.  
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Терен је благом паду од северо-истока ка југозападу. Разлика у висинским котама између 
међних линија са суседним парцелама са северо-истока и југо-запада је ~35цм што у односу 
на дужину парцеле износи око 0,87%. Регулациона линија парцеле је у односу на коту 
асфалта улице издигнута за 0-15цм, у зависности од места мерења. Предметна парцела није 
ограђена и на њој не постоје изграђени објекти. Парцели се приступа преко постојећег 
колског приступа изведеног на јавној површини улице Димитрија Туцовића.  
Улица Димитрија Туцовића, са које се приступа локацији, је инфраструктурно у потпуности 
опремљена. Наиме, дуж улице постоји изграђена електродистрибутивна мрежа, гасна 
дистрибутивна полиетиленска мрежа, телекомуникациона мрежа, водоводна мрежа, 
фекална канализација и отворени упијајући канали за атмосферске падавине.  
 
Граница обухвата урбанистичког пројекта са постојећим и планираним стањем 
приказана је на графичком прилогу бр. 3.3. 
 
 
Приказ шире локације 
 
 Предметна парцела је лоцирана у блоку 53 насеља Инђија, који се налази у 
централном делу насеља Инђија. Непосредно уз предметну локацију налазе се породични 
стамбени објекти, али у околини до 500м се налази пешачка зона улице Војводе Степе, 
спортски терени, пословнo-тржни центар „Tradeunique“, основна школа „Душан Јерковић“ и 
остали објекти централних функција у насељу Инђија. Околни објекти не представљају 
културно добро нити уживају неки други степен заштите. 
 
 
Слике предметне локације 
 

 
слика 1 - Јавна површина улице Димитрија Туцовића, испред предметне локације 
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слика 2 - Улична фасада постојећег објекта на парцели 2541/1 к.о. Инђија 
 
 
 
 

 
слика 3 - Улична фасада постојећег објекта на парцели 2539 к.о. Инђија 
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2.5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА  
 
 На основу Плана генералне регулације насеља Инђија (“Сл. лист општина Срема” бр. 
14/06, 30/11 и „Сл. Лист општине Инђија“ бр. 18/19) предметна парцела се налази у граници 
грађевинског подручја насеља Инђија у оквиру блока број 53 за кога је планом предвиђена 
даља урбанистичка разрада кроз план детаљне регулације и урбанистичке пројекте. До 
израде плана детаљне регулације могућа је изградња према условима дефинисаним 
постојећим планом уз обавезу израде урбанистичког пројекта.  
 За изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, у зависности од врсте, 
услови за образовање грађевинске парцеле су следећи: 

 за слободностојећи вишепородични стамбени или стамбено-пословни објекат 
минимална ширина парцеле је 20,0 м; 

 за све врсте вишепородичних стамбених објеката грађевинска парцела је минималне 
површине 600,0 м2. 

 
План генералне регулације за блок 53, између осталог, дефинише следеће 

урбанистичке условљености, а које се тичу изградње вишепородичних стамбених објеката: 
 

 Блок 53 је намењен мешовитом становању;  
 Индекс заузетости (степен изграђености) парцеле за вишепородичне стамбене 

објекте је максимално 50%;  
 Индекс изграђености (индекс искоришћености) је максимално 1.6;  
 Максимална дозвољена спратност објекта П+4; 
 Изградња сутерена је дозвољена ако не постоје сметње геомеханичке и 

хидротехничке природе 
 У оквиру зоне мешовитог становања дозвољена је изградња главног објекта: 

вишепородичног објекта и вишепородичног стамбено-пословног објекта, породичног 
објекта, стамбено-пословног објекта породичног типа и помоћног објекта уз стамбени 
објекат, гаража и ограда. 

 За вишепородичне објекте растојање грађевинске линије од регулационе линије за 
слободностојеће вишепородичне стамбене или стамбено-пословне објекте је 
минимално 3,0 м, а максимално 5,0 м. Предњом фасадом објекат се мора поставити 
на грађевинску линију. 

 Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбено-пословног 
објекта и границе суседне грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 
минимално 2,5 м. 

 Међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених или стамбено-
пословних објеката је:  

- између слободностојећих објеката је минимално 5,0 м, а објеката у прекинутом 
низу је минимално 4,0 м тј. минимално половина висине вишег објекта, 

- удаљеност вишепородичног стамбеног или стамбено-пословног објекта од другог 
објекта било које изградње је пола висине вишег објекта, а минимално 4,0 м. 
Међусобна удаљеност може да се смањи на четвртину висине вишег објекта с тим 
да се на суседним странама не могу предвиђати отвори стамбених просторија и 
да та међусобна удаљеност није мања од 4,0 м. 

 На грађевинској парцели намењеној изградњи вишепородичног или стамбено-
пословног објекта морају се обезбедити услови за изградњу помоћног објекта – 
гаража са обезбеђивањем минимално гаражних места ½ броја у односу на број 
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станова планираних у главном објекту. Услови за изградњу помоћног објекта – гаража 
не морају да се обезбеде ако су у оквиру сутеренске или приземне етаже главног 
објекта обезбеђује просторија за гаражирање возила минимално ½ броја у односу на 
број планираних станова; 

 Изградња пословног објекта на грађевинској парцели намењеној изградњи 
вишепородичног стамбеног објекта или стамбено-пословног објекта се може 
дозволити ако су обезбеђени просторни услови наведени у претходним ставкама уз 
сагласност власника станова, односно пословног простора у оквиру главног објекта; 

 Помоћни објекат – гаража се гради на минимално 4,0 м од главног објекта и на 
минимално 0,5 м од границе парцеле уз услов да се објекат гради уз границу парцеле 
претежно северне (односно западне) оријентације; 

 У оквиру објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу 
 Помоћни објекат – гаража је максималне спратноси П (приземље). Обавезна је 

изградња косог крова нагиба кровне конструкције макс 350. Кровни покривач је у 
зависности од нагиба кровне конструкције. Одводња атмосферских падавина мора се 
решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат; 

 Обавезна је изградња косог крова нагиба кровне конструкције макс 350. Кровни 
покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције. Одводња атмосферских 
падавина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле 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 0,2м, а код 
комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9м; 

 Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије; 
 Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9м од коте тротоара због прегледности 

раскрснице; 
 Ограда, стубови ограде и капије морају бити на парцели која се ограђује; 
 Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 

зеленом оградом; 
 У оквиру ове зоне за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки 

прилаз ширине 3,0 м; 
 За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле намењене 

изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта мора се обезбедити паркинг 
простор за паркирање возила по правилу – један стан једно паркинг место; 

 Заштита суседних објеката – испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 2,5м. Ако је хоризонтална пројекција 
испада већа од 1,2м онда се она поставља на грађевинску линију; 

 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 2,0м по целој ширини објекта са висином изнад 2,5м; 

- Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м 
од спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5м; 

- Конзолне рекламе мање од 1,2м на висини изнад 2,5м; 
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 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 двришту мање од 1,2м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

- На делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) 
оријентације мање од 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

- На делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) 
оријентације мање од 0,9м, 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 0,5м) мање од 1,2м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља; 

 Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже могу прећи 
грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта 
до хоризонталне пројекције испада и то: 

- Стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15м до дубине од 2,6м испод 
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5м; 

- Шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м; 
 Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је 

грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0м и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9м; 

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

дворишта; 
 Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним 

просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак 
између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0м. Ако је међусобни 
размак од 3,0м и до 4,0м дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене 
намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8м; 

 Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња 
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 
парцеле на којој се гради објекат; 

 Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта – фасаде 
објеката могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора или од фасадне опеке, 
природног или вештачког камена, итд. 

 Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције 20-35%. Кровни 
покривач у зависности од нагиба кровне конструкције; 

 Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м 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 парцеле; 

 
Извод из плана вишег реда приказан је на графичком прилогу бр. 3.2. 
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2.6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Намена планираног објекта 
 
Планирани објекат намењен је вишепородичном становању. Вишепородични стамбени 
објекат ће имати подземну гаражу. Спратност објекта је По+П+4. На основу Правилника о 
класификацији објеката (“Сл.Гласник Р.С.” бр. 22/15) вишепородични стамбени објекат је 
категорије „Б“, са класификационим бројем 112221 (100%). 
 
Регулационо и нивелационо решење 
 
 Планирани стамбени објекат се на предметној парцели поставља као 
слободностојећи, при чему се поставља на прописаним удаљеностима од суседних парцела. 
 Грађевинска линија планираног стамбеног објекта ка улици Димитрија Туцовића је 
удаљена 3,00м од регулационе линије. Објекат је удаљен од југозападног суседа 4,10м, а од 
североисточног суседа 3,53м. 
 Апсолутна кота објекта ±0.00м се поставља на коту терена од 111.46мнв (поплочана 
површина испред пешачког улаза у објекат) што је за 11цм више од коте нивелете 
асфалтиране саобраћајнице (111.35мнв) на јавној површини улице Димитрија Туцовића. 
Кота висине вишепородичног стамбеног објекта је једнака коти врха слемена на косом крову 
и износи +18,76м (+130,22мнв). Висина кровног венца износи +15,88м ( +127,34мнв). 
 Саобраћајно-манипулативне површине поред објеката и у дворишту су у подужном 
нагибу од 0,6%. Колски прилаз за двориште је у подужном нагибу према јавној површини, 
док је површина намењена за паркирање возила у дворишту у попречном нагибу од 1% ка 
заленим површинама унутар парцеле. 
 Колски прилаз подземној гаражи обезбеђен је путем отворене прилазне рампе са 
северне стране парцеле и у нагибу је од 12%.  
 Део јавне површине који је обрађен овим урбанистичким пројектом се углавном 
задржава у постојећем стању, с тим што ће бити израђене две нове прилазне колске рампе, 
за подземну гаражу и за двориште. Постојећи тротоари се задржавају са истом нивелацијом 
док ће постојећа прилазна рампа бити укинута и претворена у зелену површину. Сви делови 
реконструисане јавне површине ће бити нивелационо и регулационо уклопљени са околном 
јавном површином. 
  
Решење регулације и нивелације приказано је на графичком прилогу бр. 3.3. 
 
Приступ локацији и решење колског и мирујућег саобраћаја 
 
 Предметној парцели и објекту се приступа путем планираних колских прилазних 
рампи из улице Димитрија Туцовића. Планиране су две прилазне рампе. Једна прилазна 
рампа ће бити са североисточне стране и преко ње ће се приступати подземној гаражи. Друга 
прилазна рампа ће бити  формирана са југозападне стране и водиће у двориште парцеле. 
Обе рампе су ширине 3,0 м и биће асфалтиране или поплочане бехатон коцкама и оивичена 
бетонским ивичњацима.  
 Према условима ЈП „ИНЂИЈА ПУТ“ Инђија прикључење предметног објекта ће бити 
извршено путем прилазне рампе у складу са ситуационим планом. Прилазну рампу уредити 
у границама испред улаза у комплекс и просторно оријентисати и димензионисати тако да 
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заузима простор испред улазне капије ширине максимално до ширине самог улаза у парцелу 
- ширине капије. 

У продужетку колског прилаза са југозападне стране је интерна саобраћајница 
намењена за приступ дворишту и паркинг површинама у склопу предметне парцеле. 
Интерна саобраћајница ће бити асфалтирана или поплочана бехатон коцкама уклапајући се 
у висинску коту прилаза и тротоара на месту прикључка у свему у складу са условима Ј.П. 
„Инђија Пут“. Нивелета јавне саобраћајнице на оси колског прилаза је 111.35мнв. 

У продужетку колског прилаза са североисточне стране је колска рампа у нагибу од 
12% ка подземној гаражи. Као завршни слој имаће асфалт, уклапајући се у висинску коту 
прилаза и тротоара на месту прикључка у свему у складу са условима Ј.П. „Инђија Пут“. 
Нивелета јавне саобраћајнице на оси овог колског прилаза је 111.70мнв. 

У подземној гаражи планирано је 10 паркинг места, a у дворишту још 10 паркинг 
места. Два паркинг места у дворишту су намењена за особе са инвалидитетом.   
 Главни пешачки приступ парцели тј. објекту је са југозападне колско-пешачке рампе. 
Вишепородични стамбени објекат има један улаз са колско-пешачке рампе. 

Саобраћајне површине унутар парцеле, као и прилазне рампе су намењене за лаки 
саобраћај.  
 
2.7. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ правила градње  
предвиђена планом остварени параметри 

индекс заузетости парцеле макс. 50 % 32,00 % 

индекс изграђености макс. 1,60 1,59 

спратност макс. По+П+4 По+П+4 

удаљеност од међних линија 
суседних парцела 

мин. 2,50 м  
(за слободностојећи објекат) 

4,10 м (југозападна) 
3,53 м (североисточна) 

површина грађевинске 
парцеле мин. 600 м2 825 м2 

 
 
 

ОСТАЛИ ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ  

намена парцеле ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ 

површина парцеле 825 м2 

бруто развијена грађевинска површина објекта 1319,80 м2 (надземно) 

површина парцеле под објектом 263,96 м2 (32,00%) 

зеленило 247,63 м2 (30,02%) 
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поплочане површине 313,41 м2 (37,98%) 

број стамбених јединица 20 

број паркинг места 20 

кота приземља објекта +0,90 (+112,36) 

 
 
2.8. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Зелене површине су позициониране у дворишном делу парцеле. На парцели је 
обезбеђено минимално 30% озелењених површина. Основна намена зелених површина је 
оплемењивање животног простора као и за одмор и рекреацију корисника стамбеног 
објекта. Поред тога зеленило има и декоративну улогу. Предвиђена је садња траве и ниских 
четинара у складу са графичким прилогом. Трава ће бити сејана у складу са правилима 
струке, а тип семена ће бити дефинисан у складу са условима земљишта на локацији. Ниски 
четинари ће бити сађени у складу са графичким прилогим и препоручује се тип „thuja 
occidentalis globosa“. 
 На зеленим површинама постоји могућност постављања и дечијих справа за игру, 
клупа за седење и других елемената урбаног мобилијара. 

Планира се изградња ограде око целе парцеле. Ограда ће бити транспарентна, лака 
челична ограда. Ограда ће бити постављена са унутрашње стране свих међа парцеле и њена 
планирана висина је 1,00 м. У склопу грађевинске линије ка улици је планирано и 
постављање једне аутоматске рампе или спуштајућег стубића који ће моћи даљински да 
отварају и затварају само власници станова и надлежне јавне службе.  

Одлагање комуналног отпада до тренутка његовог одвожења од стране надлежног 
комуналног предузећа је предвиђено унутар парцеле, у пластичним контејнерима (1,0м3) на 
површини поплочаној бехатоном. 
 
Основа приземља објекта са партерним уређењем и зеленилом приказана је на графичком 
прилогу бр. 3.3. 
 
 
2.9. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ 
 
 Да би се обезбедило напајање електричном енергијом планираног објекта потребно 
је у улазу у зграду обезбедити простор за смештај три метална ормана мерног места типа 
МОММ-9 и једног металног ормана мерног места типа МОММ-3. Такође, код сваког улаза 
предвидети и место за монтажу КПК типа ЕВ-2П и одговарајући отвор за пролаз каблова до 
МОММ ормана. Приступ орманима мора бити лако доступан надлежној 
електродистрибутивној служби.  

Демонтажа постојећег прикључка објекта који се руши се мора извести у свему према 
приложеним техничким условима „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” које заступа ЕД “Рума”. 
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Прикључак на ее мрежу 
 
место прикључења објекта:   мерни орман, иза мерног уређаја 
место везивања прикључка на систем:  НН сабирнице у постојећој МБТС 20/0,4 kV 

„Димитрија Туцовића“  
ТС:       МБТС 20/0,4 kV „Димитрија Туцовића“ 
опис прикључка до мерног места:  Предвидети да се од сабирнице НН блока у 

постојећој МБТС 20/0,4 kV „Димитрија Туцовића“, 
до КПК на фасади будућег стамбеног објекта, 
поред улаза у објекат, по важећим техничким 
прописима положи кабловски вод 1kV типа ПП00-
А 4x150мм2. На почетној тачки сваког кабловског 
вода у МБТС 20/0,4 kV „Димитрија Туцовића“ 
поставити осигураче називне струје 200А за 
заштиту каблова од кратког споја. Од КПК ормана 
обезбедити несметан простор за пролаз каблова 
до МОММ. 

опис мерног места:  У улазном ходнику, у приземљу објекта 
обезбедити простор за смештај три метална 
ормана мерног места типа МОММ-9 и једног 
металног ормана типа МОММ-3. Дно ормана се 
поставља на 0,5м од коте готовог пода. Ормани 
МОММ-9 су за станове и подземну гаражу, а 
орман МОММ-3 је за лифт и заједничку потрошњу. 

одобрена снага:  Од стране овлашћеног дистрибутера одобрено је 
коришћење 22 бројила појединачне одобрене 
снаге 11,04 kW (за станове), са аутоматским 
осигурачима 16А. Бројила су трофазна, 
двотарифна.  
Такође, одобрено је и коришћење 1  бројила 
појединачне одобрене снаге 17,25 kW (за лифт) са 
аутоматским осигурачима 25А, и 1 бројила 
одобрене снаге 11,04kW (за заједничку 
потрошњу), са аутоматским осигурачима 16А. 
Бројила су трофазна, двотарифна. 

 
Тип развода и карактеристике напајања 
Типови разводног система и карактеристике напајања утврђени си стандардом СРПС 
Н.Б2.730. Напајање објекта је из електродистрибутивне мреже трофазно са ПЕ проводником. 
У самом објекту се формира ПЕ проводник који је повезан на темељни уземљивач. У целом 
систему су ПЕ и Н проводник раздвојени тако да је тип развода ТТ. Основна заштита од 
напона додира је ТТ, а као помоћна - заштитни уређај диференцијалне струје (ЗУДС) - ТТ. 
Карактеристике напајања су: трофазни систем напајања 230/400В, 50Hz, ТТ.  
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Класификација спољашњих утицаја 
Класификација спољашњих утицаја утврђена је стандардом СРПС Н.Б2.730, а услови за 
одређивање и постављање електричне опреме, зависно од спољашњих утицаја утврђени су 
стандардом СРПС Н.Б2.751. За просторије са кадом и тушем (купатила) степен заштите је 
одређен стандардом СРПС Н.Б2.771. За просторије са кадом или тушем треба додати (према 
поменутом стандарду) да у простору "1" (изнад каде) је дозвољена монтажа само 
вентилатора Прикључнице је дозвољено монтирати у простору "3" (на растојању већем од 
0,6м од ивице каде, у супротном је обавезна примена заштитног уређаја велике 
осетљивости. Прикључнице у купатилу и у радном делу кухиње, због присуства прскајуће 
воде (АД3) морају бити заштићене од прскајуће воде (ИП 33).  
 
Изједначење потенцијала 
У циљу што безбеднијег коришћења уређаја који се састоје од великих металних делова, 
врши се изједњачење њиховог потенцијала. Главно изједначење потенцијала (остварује се у 
орману изједначења потенцијала +СИП - шина ПЕ ) је једно јединствено за цео објекат и има 
улогу да на уземљење повеже металне масе водоводне инсталације, канализације, 
централног грејања, гаса, антенског система телефонске инсталације... проводником. Затим 
на шину у +СИП се повезује и шина ПЕ у +ГРО. Помоћно изједначење потенцијала се врши у 
купатилу, тако што се на шину ПЕ у кутији за изједначење потенцијала (+СИП) повежу све 
металне масе у купатилу, као што су: радијатори, каде, лавабои, бојлери, WЦ шоље.  
 
Извођење електричне инсталације 
Инсталацију извести помоћу каблова ПП, ПП-Y, положеним испод малтера у ископане канале 
у зиду. Слој малтера изнад проводника мора бити најмање 4мм. Каблови не морају бити 
покривени малтером једино у случају да се налазе у шупљинама зидова и таванице, уколико 
су израђени од бетона или сличног материјала који не гори нити потпомаже горење. У 
простору спуштеног плафона користе се каблови типа Н2XХ учвршћени везицама за 
елементе конструкције спуштеног плафона. Проводници се воде вертикално и 
хоризонтално, паралелно ивицама просторије. Хоризонтално се воде 30цм до 110цм од 
пода и 200цм од пода до таванице. Вертикално вођење је најмање 15цм од ивица врата и 
прозора. Код фиксних грејача воде, вертикално вођење кабла се поклапа са осом грејача. 
Најмањи дозвољени размак између електричних и других инсталација је 30цм. Код 
укрштања електричног развода са инсталацијом грејања, цевима са топлим ваздухом или 
укрштања са димњаком, електрични развод се мора изоловати топлотном изолацијом, или 
поставити ван утицаја топлоте. За развођење струјног кола на местима рачвања, уградити 
разводне кутије у којима ће се извести рачвање за светиљку, инсталациони прекидач или за 
прикључницу.  
 
Разводни ормани 
Главни разводни орман – обрачунско мерно место није предмет овог урбанистичког 
пројекта. Овим пројектом је одређено место за постављање МОММ, које је усаглашено са 
условима оператора дистрибутивног система. Орман мерног места мора бити смештен на 
простору заштићеном од кише, снега и сунца и да је на лако приступачном месту као што је 
улаз у објекат. Излаз свих каблова је на горе, преко одговарајућих уводница (оставити 
уводнице за резервне водове). Врата ормана се закључавају типском бравицом. Све везе у 
орману морају бити изведене финожичним проводницима одговарајућег пресека и 
постављеним у одговарајуће ПВЦ канале. Сви ови проводници се завршавају хилзнама или 
папучицама. У горњем делу ормана извести сабирнице Н за "нулу" и ПЕ за уземљење. Након 
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монтирања опреме ставља се маске од плексигласа или слично. На вратима са унутрашње 
стране поставити ел. шему самог ормана. Назив ормана и тип заштите од индиректног 
напона додира и степен заштите ИП исписати на спољашњој страни врата. РО је опремљен 
материјалом према предмеру потребним бројем редних стезаљки, Цу  проводником за Л1 
Л2 Л3 ПЕ и Н сабирницу, проводницима, ожичењем, осигурачима, прекидачима и др. Са 
унутрашње стране РО на вратима поставити једнополну шему инсталације, а са спољне 
стране ознаку да је примењен ТТ систем заштите.  
 
Осветљење 
Инсталација осветљења се изводи кабловима пресека 1,5мм2, а као заштита служе 
осигурачи од 6А – 10А. Осветљење је предвиђено помоћу светиљки са лед сијалицама. 
Укључење и искључење осветљења се врши помоћу различитих инсталационих склопки које 
су предвиђене за напон 250В и струју 10А. Инсталационе склопке и инсталациони тастери су 
постављени на 120 цм од пода. Светиљке су одабране према спољашњим утицајима и могу 
бити за спољашњу или унутрашњу монтажу, са или без заштите од прскајуће воде. 
У комуникационим просторијама користе се плафонске светиљке са керамичким грлом Е27 
маx снаге 60 W предвиђене за лед сијалицу или одговарајући лед панел по избору 
инвеститора. У санитарним просторијама, користе се плафонске светиљке ИП44 са 
керамичким грлом Е27 маx снаге 60 W предвиђене за лед сијалицу или одговарајући лед 
панел по избору инвеститора. У канцеларијама и техничким просторијама зависно од 
архитектонског решења користе се плафонске светиљке са керамичким грлом Е27 маx снаге 
60 W предвиђене за лед сијалицу, декоративне или одговарајући лед панел, по избору 
инвеститора. На степеништу користе се светиљке ИП44 са керамичким грлом Е27 маx снаге 
60 W предвиђене за лед сијалицу или одговарајући лед панел по избору инвеститора. На 
комуникационим коридорима – ходницима корисе се антипаничне светиљке са аутотестом 
ИП40, са сопственом батеријом, показује смер евакуације или сличне. 
 
Прикључнице 
Инсталација прикључница се изводи кабловима пресека 2,5мм2, а као заштита служе 
осигурачи од 10- 16А. Превиђене су једнофазне и трофазне прикључнице са заштитним 
контатктом напон 250В и струју 10-16А. У зависности од спољашњих утицаја уграђују се 
прикључнице без и са заштитом од прскајуће воде. Прикључнице се уграђују на растојању 
40цм од поду свим просторијама изузев купатила, појединих прикључница кухиње и 
прикључнице расхладног уређаја. У просторијама где је предвиђен ТВ пријемник, користи се 
комбинација енергетских и телекомуникационих утичница.  
 
Заштита од превисоког напона додира 
Основна заштита од превисоког напона додира заштитно уземљење, а као допунска мере 
предвиђен је заштитни уређај диференцијалне струје ЗУДС. У кабловима је предвиђен 
заштитни проводник зелено-жуте боје (Y) који се везује на одговарајући заштитни контакт 
прикључнице, светиљке или другог електричног уређаја. Непосредно пре ГРО ормара 
предвиђа се орман за изједначавање потенцијала (са +СИП) са шином која је повезана са 
темељним уземљивачем. 
 
Громобранска инсталација 
За заштиту објекта од атмосферског пражњења предвиђена је неизолована спољашња 
громобранска инсталација и унутрашња инсталација изједначавања потенцијала. 
Спољашња громобранска инсталација прихвата и одводи у земљу енергију атмосферског 
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пражњења, а унутрашња инсталација смањује опасна дејства у унутрашњости штићеног 
простора. Спољашња громобранска инсталација пројектована је као класична инсталација у 
облику Фарадејевог кавеза кога чине прихватни вод, спусни вод и темељни уземљивач. 
Прихватни вод на објекту је мрежа изведена применом ФеЗн траке на потпорама за монтажу 
на кров, са спусним водовима који су израђени ФеЗн 20x3 мм траком. Веза између спусних 
водова и темељног уземљивача ФеЗн траке 25x4 мм је остварен помоћу укрсне спојнице.  
 
Уземљивач 
Уземљивач је предвиђен као темељни, а изведен је помоћу траке ФеЗн 25x4 убетониран у 
темељу објекта. 
 
Противпожарна заштита 
Напајање сирена и ручних јављача је изведено проводником ПП-Y 3x1,5мм. По један ручни 
јављач се постављају на свакој етажи објекта. Сирена се поставља у приземљу објекта. 
Предвиђена је и провера исправности ППЗ инсталације путем тастера у орману заједничке 
потрошње. У ходницима и на степеништу се предвиђа уградња антипаничне светиљке са 
аутотестом ИП40, са сопственом батериојм, са стрелицом која показује смер евакуације из 
објекта или сличне. 
 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Водовод 
 На предметној локацији тј. у коридору улице Димитрија Туцовића постоји изграђена 
улична водоводна мрежа. Планирани објекат ће се снабдевати водом из уличне водоводне 
мреже. Улични вод је изграђен од ПВЦ цеви пречника Ø110мм и позициониран је у зеленом 
појасу, на парној страни улице, ~1,00м од ивице коловоза. Радни притисак у цевима се креће 
око 3,5 бара.  

Планира се релоцирање водомерног окна ради његовог смештања у зелену 
површину, на растојању од 1м од ивице парцеле. Из овог окна ће бити изведен прикључак 
управно на уличну водоводну мрежу. 

За потребе санитарне потрошње предвиђа се један огранак са водомером од ø 80 мм 
(3“) и други огранак од ø 100 мм за хидрантску мрежу. Ове две гране мреже морају бити у 
потпуности одвојене. Водомери су лоцирани у водомерном шахту унутар грађевинске 
парцеле, у складу са условима надлежног ЈКП-а. Овај тип прикључка испуњава и услове 
противпожарне заштите. 

Снабдевање објекта санитарном водом предвиђено је преко водоводних вертикала 
којим се допрема вода до свих санитарних чворова у објекту. У објекту унутрашњи развод 
санитарне водоводне мреже предвиђен је од ППР цеви пречника Ø25 , Ø20 и Ø15мм , а 
вертикале од ППР цеви пречника Ø50 , Ø40 и Ø32мм . 

На водоводној мрежи је предвиђен потребан број затварача, а које обавезно 
уградити како ће бити назначено у пројекту. Испред сваког точећег места уградити равни 
пропусни вентил са розетом и капом или ЕК вентил. На сваком одвојку од водоводне 
вертикале угради равни пропусни вентил са точком како би се сваки санитарни чвор могао 
засебно контролисати. Снабдевање топлом водом је решено постављањем бојлера. Развод 
у објекту је положен у поду и у зидовима. За деонице развода које се изводе у поду објекта 
потребно је извршити испитивање у трајању од 24 часа и стање констатовати записником са 
овером стручног надзора. Комплетну водоводну мрежу је потребно, пре пуштања у рад, 
испитати на пробни притисак  и дезинфиковати. 
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Фекална канализација 
 На предметној локацији постоји изграђена јавна фекална канализациона мрежа. Крак 
уличне канализације је израђен од ПВЦ цеви пречника Ø250мм и трасиран је на непарној 
страни улице, у зеленом појасу, ~1,00м од ивице коловоза. 
 Предвиђа се нови прикључак на мрежу фекалне канализације на јужној страни 
парцеле. Унутар парцеле ће бити изграђен канализациони шахт преко кога ће се извршити 
повезивање на уличну мрежу. 

Системом унутрашње фекалне канализације се одводе отпадне воде из санитарних 
чворова објекта. Вертикале се спуштају испод плоче приземља где се формира главни 
канализациони вод, који излази ван објекта до шахта фекалне канализације. Фекалне 
канализационе вертикале се вентилирају на крову објекта. На потребним местима на мрежи 
су предвиђени ревизиони фазонски комади. На местима скретања или укрштања трасе 
спољне канализације су предвиђена ревизиона окна. За комплетан развод фекалне 
канализације су предвиђене ПВЦ канализационе цеви, са одговарајућим фазонским 
комадима. 

Хоризонтални развод је предвиђен од ПВЦ канализационе цеви Ø 110 са падом 2 %, 
а вертикале Ø110 и  Ø75мм које се на врху завршавају вентилационим капама Ø160мм. 
Спољни мрежа фекалне канализације предвиђена је од ПВЦ канализационе цеви Ø 160 и 
Ø200 са падом 0,5 %.  

По завршетку монтаже канализационе мреже је потребно извршити испирање и 
хидрауличко испитивање (према важећим нормама и правилима).  
 
Атмосферска канализација 
 У коридору улице постоји мрежа отворених упијајућих канала, који служе за потребне 
одвођења атмосферских падавина са јавне површине. Атмосферске падавине на дворишном 
делу парцеле (интерна саобраћајница и паркинг) се одводе ка зеленим површинама унутар 
саме парцеле. Атмосферске падавине са крова стамбеног објекта се одводе олучним 
вертикалама ка јавној површини. 

 
Трасе водоводне мреже, фекалне канализационе мреже и атмосферске канализације 

су приказани у графичком прилогу бр. 3.4. Нивелационо решење као и начин решавања 
одвода атмосферске воде је приказано у графичком прилогу бр. 3.3. 
  
ГАСОВОД 
 
 На јавној површини испред предметне парцеле постоји изграђена гасно 
дистрибутивна полиетиленска мрежа.  
 Предвиђа се нови прикључни гасни вод дим 32мм, у квалитету ПЕ 100 сер С5, са 
уличног гасног вода у улици Димитрија Туцовића, дим 40мм сер С5 помоћу седластог 
електрофузијског комада дим40x32мм, електрофузијске спојнице дим 32мм, прелазног 
комада и гасном кугластом славином, све у складу са условима надлежног дистрибутера. 

МРС ће бити смештена у заштитном металном орману на фасади објекта на 
југозападној страни. Максимална капацитет износи 40 m3/h. Притисак у дистрибутивној 
мрежи на месту повезивања прикључног гасовода и санације истог иду на терет извођача 
радова, односно инвеститора.  

За сваки појединачни стан изводи се унутрашња гасна инсталација за потребе 
снабдевања гасом. Изводи се разводни гасовод од мерног сета до гасних трошила – гасног 
котла. За потребе грејања објекта предвиђен је систем радијаторског грејања. Као грејна 
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тела усвојени су алуминијумски радијатори 600/100мм. У објекту је предвиђено само 
загревање објекта. Хоризонтална цевна мрежа се води у поду, у кошуљици, хоризонтално.  
 
Саобраћајно решење са синхрон планом инсталација приказано је на граф. прилогу бр. 3.4. 
 
2.10. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Терен је благом паду од северо-истока ка југозападу. Разлика у висинским котама 
између регулационе линије и крајње међне линије са суседним парцелама се креће ~35 цм 
што у односу на дужину парцеле износи око 0,87%. Ужа и шира локација на којој је 
предвиђена изградња објекта, налази се на нивелисаном и хоризонталном терену, изграђен 
од глиновито-прашинастих седимената. На суседним објектима и на терену нису запажени, 
нити се очекују било какви егзогени геодинамички процеси и појаве (одроњавање, клижење 
итд), тако да је закључак да је терен стабилан и не угрожава стабилност објеката.  

Пројектовану конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним 
земљотресом јачине 7º МЦС (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година, 
Сеизмолошки завод Србије).  

Што се подземних вода тиче може се сматрати да се на овом подручју налазе 
релативно дубоко и не представљају ограничавајући фактор у просторној организацији.  
 Елаборат о геомеханичким условима изградње биће израђен за потребе 
пројектовања и изградње предметног објекта и биће саставни део пројектно-техничке 
документације за исходовање грађевинске дозволе. 
 
2.11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 Изградња објекта, односно извођење радова се може 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.  

Инвеститор изградње објекта, као и извођач радова су обавезни да приликом 
извођења радова на изградњи примене следеће мере заштите:  

 Обезбедити посебан простор за складиштење отпада 
Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 
материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, 
разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију  

 Секундарне сировине, опасан и други отпад, предавати лицу са којим је закључен 
уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, 
третман, одлагање и сл).  

 Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је 
прибављена сагласност надлежног органа 

 Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 
материјала током транспорта  

 Утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 
грађевинских машина и механизације  

 Санитарно-фекалне отпадне воде одводити у градску канализациону мрежу а у 
случају непостојања градске канализације, потребно је фекалне отпадне воде 
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упуштати у водонепропусну септичку јаму, до опремања локације канализационом 
инфраструктуром  

 По потреби, предвидети одговарајући третман технолошких отпадних вода, којим се 
обезбеђују прописани захтеви емисије, односно прописани услови за испуштање у 
јавну канализацију или одређени реципијент  

 Предвидети одговарајућу опрему и техничка решења, којима се обезбеђује да 
емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности  

 Постројења и машине приликом градње и коришћења одржавати тако да не 
испуштају загађујуће материје у ваздух у количини већим од дозвољених  

 Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 
88/10), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона  

 Уредити зелене површине и извршити озелењавање слободних површина (травњаци, 
жбунаста и висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења 

 
Објекат мора бити изграђен у складу са важећим законима и правилницима који 

регулишу област заштите животне средине. 
 
2.12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА  
 
 Према Плану генералне регулације насеља Инђија на простору предложеног обухвата 
се не налазе евидентирана непокретна културна добра, нити евидентирани археолошки 
локалитети. У складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 
52/11 - др. закони и 99/11 - др. закони) уколико се у току извођења радова наиђе на 
археолошка налазишта или на археолошке предмете обавеза је извођача радова да одмах 
прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме 
мере да се налази не уништи и оштете и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.  

У оквиру границе грађевинског подручја насеља Инђија се не налазе заштићена 
природна добра. Обавеза извођача радова је да, уколико у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла (за које 
се претпоставља да има својство природног споменика) обавести Покрајински завод за 
заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица. 
 
2.13. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
 Приликом пројектовања објекта потребно је придржавати се Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони), Правилника о 
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист 
СРЈ“ бр. 11/96), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ 
бр. 73/19), Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације 
(„Службени лист СРЈ“ бр. 20/92 и 33/92). 

Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити материјале чија 
ватроотпорност задовољава стандард ЈУС У. Ј1.240. 
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2.14. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
 
 Планира се изградња једног слободностојећег објекта вишепородичног становања, 
оквирних димензија основе 20,64 x 13,00м, спратности По+П+4, удаљеног 3,00м у односу на 
регулациону линију. Објекат је од међне линије са североисточне стране удаљен 3,53м, а од 
међне линије са југозападне стране 4,10м. Предметни објекат ће бити грађен једновремено 
тј. не планира се његова изградња у фазама. 

Објекат ће бити пројектован за вишепородично становање. Све надземне етаже су 
намењене за стамбени простор тј. станове различите структуре и површине. У објекту ће 
бити заступљени станови следеће структуре: гарсоњере, једнособни и двособни. Површине 
станова се крећу од 32м2 до 63м2. Већина станова има терасу или балкон. Објекат има један 
улаз, један лифт и степениште као вертикалну комуникацију. Подземна етажа намењена је 
паркирању возила са 10 паркинг места. Поред паркинг места у подземној етажи постоји и 
остава тј. простор за средства за одржавање хигијене и чишћење зграде. 
 Релативна нулта кота ±0.00м (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта) 
се поставља на коту терена од +111.46 мнв. На југозападној страни парцеле лоцира се 
колско-пешачки улаз ка дворишту, на североисточној страни се налази приступ подземној 
гаражи, а главном пешачком улазу у објекат се приступа са југозападне колско-пешачке 
рампе. 
 Приликом израде идејног решења потребно је придржавати се Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
("Службени гласник РС", бр. 22/2015) и других важећих правилника. 
 
  

ПОВРШИНА ОБЈЕКТА  бруто (м2) 

подземна гаража  275,72 

приземље  263,96 

1. спрат  263,96 

2. спрат  263,96 

3. спрат  263,96 

4. спрат  263,96 

УКУПНО  1595,52 

 
 Спратна висина стамбеног објекта је 3,06м. Светла висина приземља и спратова је 
2,76м. Светла висина подземне етаже је 2,30м. 

Кров је кос, четвороводан, са нагибом од 20о. Планира се загревање објекта тј. 
појединачних стамбених јединица на гас. Сваки стан има свој гасни котао. Основни 
конструктивни систем објекта је армиранобетонски, скелетни. Носећа конструкција се 
планира као комбинација носећих АБ стубова и АБ зидова. Фасадни зидови и зидови између 
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станова су дебљине д=20цм од термоблока и армиранобетонских вертикалних и 
хоризонталних серклажа и раде се на лицу места. Преградни зидови унутар станова се од 
преградног блока д=12цм. Фасада се материјализује у комбинацији демит фасаде и 
декоративних фасадних облога (клинкер цигла у виду листела или композитне плоче са 
подконструкцијом, у дезену дрвета). Објекат се налази у другој климатској зони и приликом 
израде Пројекта за грађевинску дозволу потребно је придржавати се Правилника о 
енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Р.С.“ бр. 61/11) као и урадити Елаборат 
о енергетској ефикасности. 

На захтев инвеститора за предметни објекат је урађено и идејно решење које је 
приказано у овом урбанистичком пројекту.  
 
2.15. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Овај Урбанистички пројекат на основу чланова 54. и 55. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) представља основ за издавање локацијских услова за 
изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+4, намењеног колективном 
становању у блоку 53 насеља Инђија, на катастарској парцели бр.2540 к.о. Инђија, у Инђији. 
 

 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 

Небојша Савић, дипл.инж.арх. 
лиценца ИКС 200 1447 14 

 
 

___________________________ 
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2.16. ФОТОГРАФИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 

 
слика 1 - Јавна површина у улици Димитрија Туцовића, испред предметне локације 
 
 
 

 
слика 2 - Јавна површина у улици Димитрија Туцовића, испред предметне локације 
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2.17. ПРИКАЗ ПОСТАВКЕ ОБЈЕКАТА У УЛИЦИ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 

 
слика 4 – Поставка објеката у непосредној близини 
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3. ГРАФИЧКИ ДЕО  
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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ПРОЈЕКТАНТ  САРАДНИК

Петра Драпшина II бр.9, Инђија
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MAKABEKC
MAKABEKC A.o.o. LtHhhja, Kparba fierpa r 6p.198, wutyja, maxauet<-@gmiiLiom-

l-l t/ 6: 111711 864, M E: 21i267 11, rexyh ra pa qyH: 20 0-31 b 568 0 10199 6 -zL

NYHOMOhJE

Ja, M u nu4a Ea H4yn aj a, ca n p e6 n Ba,fl r ureM y lta\ujn, y nu\a Luynn a4rajcxa L0,
ca .nhqHoM KaproM 6poj 00785437L usgara oA IIC y l4nf rjra, JMEF OLO7}8B7L5O41,
Kao oBnauheuo auqe - AupeKrop npuBpeAHor rqpyurBa MAKABEKC A.o.o. ca
ceAhureM y vlu\uju, ytu\a Kpana flerpa I 6p.L9g, MarhqHh 6poj:2L52G7LL,11146:
tLL7Lt864, oeaau.rhyjenn Mhausoja crannrah a nz va\nje, yanqa Hoaocagcx a 2t/L3,
ca rhqHoM KaproM 6poj 006057370 y,3,+ara oA tlc y tln\njra, JM6F 16019g0710146
Aa y uMe u 3a paqyH npuBpeAHor ApyrurBa MAKABEKC A.o.o. rc l4n\uje Moxe:
naaharu raKce h rqpyre rporuKoBe nocrynaKa, npeAaBarh 3axreBe aa yxrerx6y,
npeAaBaru h npey3rMaru nhcMeHa, peuelba, 3axreBe u .qpyra aKTa, cvqy,
onu.lruxcxoj ynpaBu, Karacrpy HenoxperHocru, 3eM.rbl4uHvtM KrbilraMa u Apytu6
AplKaBHhM OpraHuMa, noAHocl4rt4 3axreBe Kpo3 \l+c y oKBl4py o6je4rar+eHe
npoqeAype, a Be3aHo 3a il3paAy npojexra h h3rpaAlby BhuenopoAhqHor crann6enor
o6jexra y l(ufnju, Ha Karacrapcxoj napqeara 6poj 2540 H.o. lfin\uja, ynnqa
flnmwpuja Ty4oeraha 66.

Oeo nyuolrohje ce.xe o4Hocl,i Ha npoMer HenoKperHocrl,t.

Y lAa\njn,03. aerycr 202A. ro4uHe

l/3AABAIAI flYHOMOhJA:

sa MAKABEKC 4.o.o., Vla\nja

JMSr 0LO798871
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Crapa ffasosa
\*rprz.a.a rr Mer'o,4raj a L3fr

o@L475 029
E-mail. marjan.gagic@gmail.comMapjan farnh

aABOKaTffi
t.e$thupa,a:ru xod EfWbanke A.D. br.340-11419265-47, ilLLB 108112052lu9t/Ut tuu 6poj 57399546

YTOBOP O PACK]4AY YTOBOPA O 3AJEAH]4I{KOM I4HBECT]4PAI.bY H

h3rPAAlbl4

3or,rryreu AoHo 22.05.2020.ro.o,rne nrmefl y:

l. llpnapeAHor apyturBo ,,nPOAAHOBl4h IPAAI'bA" A.O.O. V1nl1ujo, yn.Caeroropo
Moproazho 6p.27 (y nncry HenorperHocrn 6p.9055 r.o. Znh.uig ynrcoH co
qApeco^t Zrih"rtjo, v,r. Caero:qpo Mqproshho 6p..l5), ,rnor.6p.20179538 nt B
,l045,l5809 roro 3ocryno 3oKoHCKh 3ocrynHzK AhpeKTop l-lpoaonoehh MrnoH co
JMEI- 0209956880013 (y ao,uean reKCTy hxaecrurop)

2. IPOAAHOBI4h (Heae,trol fvfhnAff w Aaflwje, yn. Bojaofloncro 6p.27 co JMBI-

02099568800,l3 (y ao,uem reKCTy Cyruaecrrrop)

3. nPOAAHOBhh (Mrpocaoa) JAIOAA rl AnTluje, yn. Arzvro 6p.8.co JMEf
1308962885.l 3a (y Ao/beM reKcry !,oeorrou rrjoae)r ro Ho cneAehz HorthH:

lrroN I

Vroaopne crpoHe roncroryjy Ao je r:nnefiy ncrvx AoHo 
.l3.06.2008. 

roAhHe
3oK/byeeH Vroaop o :ojeanzyKoM hHBecrhpoFby h h3rpoAr-.br4 rojz je oBepeH KoA

OnuJrrHcKor cyAo V1a\njo y npeAMery oa.6p.667712008 npeAMer roro je 6uno
HenoKperHocr ynzcoHo y Ahcry HenoKperHocrl,t 6p.9055 K.o. 14xfr,rJo,

ror.nopu.6p.

2540 3eM/bhLure y3 3rpoAy - o6jeror 0 6 o 79 t"t2

FbhBo l.rnoce 01 o 46 ra2

yKynHe noBpLUhHe 08 o 25 tvt2 (poHzje ynhcoHo y:r.yn.6p.3733 r.o.Vlnl1ujo) o no
rojoj je poHzje nocrojono ynhcoHo nph3eMno crort6eHo 3rpo Ao t/1 r-ro rojoj
nopuenh je ZHeecriarop no ocHoBy ror yroBopo hMoo o6oaery Ao h3rpoAt4
cro,rn6eHy 3rpoAy Cy+l-1+3 Co CToHoBhMo HoMeFbeHhM 30 npOaojy Ho TpxhLUTy
o oA rojzx croHoeo je Cyr,rr-reecrhrop rpe6oo Ao creKHe y caojrany croH



Ctapa flasosa
Tvrpralra u Merogwi a'1 3/7

o64L475 o.29
E-mai l. marjan.gagic@gmail. comMapjau faruh

ffi aABoKaT
.ffiffi"

noBpLUhHe

HOKHOAy 30

0265-47 1 0B I 1 2 0 5 2,aamuqHu 6ooi 5 7 3 99 S 4
74 m2 Kojt4 6t4 ce Hono3vo Ho rpeheM cnpoTy cToMoeHe 3rpoAe Koo
nopue^y Kojy je npeHeo ZHaecrzropy.

tlrrOU 2

C o6:r'rpoM Ao vlnaecurop Ht4 KoAo Hhje 3onoqeo h3rpoAr-by croM6ene 3rpoAe no
vroeopy o 3ojeaHhYKoM hHBeCThpOFby t4 h3rpoat+h oa l3.06.2oo8.ro^hHe,
oAHocHo Ao cBoiy yroBopHy o6oBe3y Hhje h3BpuJt4o Ht4 AeAVM4rHo, oaHocHo
KoKo Hhie aoLUAo Ao h3BpluoBot-bo yroBopHt4x o6oBe3o z3 3oKbyyeHor yroBopo,
ro yroBopHe crpoHe oBZM yroBopoM cnopA3yMHO PACKZA,AJV Vroaop o o
3ojeAHh'rKoM hHBecrhpoFby t4 t43tpout+t4 Kojtlje oaepeH KoA OnurrnncKor cyAo
Va\wjo y npeAMery oa.6p.6671/2OOg AoHo l3.O6.2OOg.roAhHe, re ncrv oA
AoHoluFber AoHo MeRy yroBopHhM crpoHoMo He npoh3BoAh npoBHo AejCreo.

Yrrox 3

Vuecrutop ,,npoAoHoBhh l-poArro,, A.O.O. je CAIAACAH ao Ho ocHoBy oBoro
vroaopo o pocKhAy yroBopo o 3ojeAHZeKoM hHBecrzpor-.y A h3rpoAFbh
Cyranaecrnrop nPoAAHoBI4h MilnAH noHoso vKl-bl,lXh caoje npoBo caojzHe Ho
HenoKperHocrh 6nraxe onhcoHoj y ,ln.l osoro yroBopo y nocrynKy roA pf3 - CKH
Vn\n1o, 6er 6rano KoKBe FberoBe HoKHoAe corlocHo ct4 t4 oao6pe$o (clousulo
intobulondi).

Aoaonou r,tjoee Koo cynpyro cyzHaecrhropo noraplyje ao npeaMerHo
HenoKperHocr npeAcToB/bo FberoBy noce6HY t4MoBt4Hy h corlocHo je Ao ce 2.cro
HoKoH cnpoaofieFbo oBoro yroBopo noHoBo y PI-3-CKH Vln\ujo yKtbuxt4 coMo Ho
FberoBo hMe.

Yron 4

Yroeopne crpoHe rorofle roncroryjy Ao z:rrtely ucrvtx HeMo HepelueHhx
oAHOCO, HeCOTAOCHOCTT4 AAt4 nOTpOXhBOt-SO 64no roje Bpcre o rojo cy
npoh3hlu^o h3 npeAMerHor Vroaopo o o :ojeAHrarroM zHBecrhpoFby t4 v3rpoyt1;4
oa I 3.05.2008.roazrne.

ffit,

I



Mapjan farnh

YrfOX 5

coe rpourKoBe Kojh ce oAHoce Ho co^eM uwtottuiy oBoro
cnpoeofteFbe y joanr.au KFbhroMo KOO 1,1 060ae:y nnohoruo
oncolyrHhx npoBo o6oee:yje ce cHochrz Cyranaecrhrop.

Ctapa flasopa
\upuna ll Mero.qr{i aL3/Z

oil1475029
E-mail, marjan.gagic@gmail,com

yroBopo h hberoBo
nope3o Ho npeHoc

Yrox 6

VroaopHe crpoHKe
r-bhxoBo cAo60AHO
nornhcyjy.

3o hHBECThTOPA

cy npoqzrole oBoj
h3poxeHo Bo/bo,

yroBop, no KoKO je y ruernty coApxoHo
Y 3HOK nphxBoTcil-bo ro cBojepyqHo

CYI4HBECT]4TOP

(nPoAAHOBhh MhnAH)

Aoaolou l,t3ioBe

(llpo4oxoar,rh Joroao)



FEIN'EJHKA CPEIIJA
J 4,3HI1 BEJ]EXHI4K
I c.B.{ IEAAJI4A
,il:u,pa fla:osa
3ma,i JoeuHa 6poj 8

OIIV:51I-2020.
C:rpaHa I (eaau)

__:::--::---Il1l;X###3ffiH#Xffi;r#fffill:-:::......:..:
-laanu 6elexuurc Caaa,{e4ajuh, ca clyN6eHr.u't ceAI4IxreM y Crapoj lla3oru, ynuua 3rr,raj Jonraua

6poj 8 (ocar,,r), noraplyje Aa cy AaHa 22.05.2020. (AsaAeccer Apyror uaja 4ne xI4JEaAe AsaAecere)

ro-tHHe, y I 1:00 (egauaecr) uacona, ca 3axreBoM Aa ce I43BpIxu coJleMHl4sauuja (uornpluname)
npHBaTHe ucnpaBe, y rreroBy jaenO6elexHl4r{Ky xauqenaprajy [pI4cTynllnu cy:------

I.DRUSTVO ZA GRADEvINARSTVo, PRoIzvODNJU, USLUGE I TROVINU
PRODANOVIC GRADNJA DOO INDIJA, crpaheno rocrloBHo HMe PRODANOVIC
GRADNJA DOO INDIJA, ca ceAr.rrure*r y l4:n\nju, yrrr4rla Caero:apa Mapxonuha 27 (guamcer

ce.larr), ME 20179538, nI4E 104515809, (y nucry HenoKperHocrra 6poj 9055 r<.o. I4u\uiaynlacaHa
alpeca .,Caero:apa Mapxouuha 15") :aroucKll 3acrynHl4x, AlrpeKrop MLIJIAH (Hegerxo)
IIPOAAHOBIIh, poleua y Mecry Jlonac, Xpnarcxa, rc:aa 02.09.1956. (apyror cenrelr6pa

xH-'baAy AeBercro reAecer ruec're) roAr.rHe, ca npe6uraJII4IrITeM y l4utluju, ynuqa Bojrolaucxa
6poj 27 (AsaAecer cegau), JMB| 0209956880013, uujn ugeurraret je yreplen yBHAoM y nl4qHy

Kapry 6poj 006190059, r,r3Aary lana 17.12.2014. roAI4He, oA clpaHe MyfI PC, fIC I4n\nja, ca

poKoM Baxerba rc 17.12.2024. roAr4He, a ceojcrao 3aKoHcKot 3acrynHl4Ka yBVAoM y jarHu

eneKrpoHcKH perr4crap AllP-a rclra22.05.2020. (AsaAecce'r Apyror H,laja ane xarsaAe AeaAecere)

ro,f, HHe, rcao llusecrurop (y aa-rsertr reKcry LIn secrurop) ; --'-------

2.MI,IJIAH (Hege.rrco) IIPOAAHOBIIh, polena y Mecry Jlonac, Xprarcxa, l;ana02.09.1956'
(apyror cenreu6pa xuJbaAy AeBercro rreAecer ruecre) toAI4He, ca npe6unaJllllrrreM y Vlu\uivt,

)'nrua Bojaolaucra 6poj 27 (gtaaecer ce4au), JMEI 0209956880013, uujra r'r4enrurer je
yreplen yBHAoM y nr4qHy Kapry 6poj 006190059, I43Aary lana 17.12.2014. roAlIHe, oA crpaHe

Myfl PC, I|IC l4n\1uja, ca poKoM Baxeba rc 17.12.2024. ro1lzine, xao CyuuBecTnrop (y Aa,'reu

re Kcry CYIIHBECTHTOP) ;-

3.JA[OAA (Mr.rpocran) IIPOIAHOBIIh, polena y Caucxon Mocty, EuX, 4ana 13.08.1962'

(rprEuaecror aBrycra xrJbaAy AeBercro rxe3Aecer apyre) roAI,IHe, ca npe6nnaJll4lureM y l4a\uiu,

),ngrra Jlu.{xa 8 (ocau), JMEI 1308962885134, .*rju u4eururer je yrnplen yBI4AoM y nHrIHy

Kapry 6poj 006792753, r,r3Aary mua 26.05.2015. roAuHe, oA crpaHe MyfI PC, fIC I/:e\uia, ca

poKoM BaxeH,a rc 26.05.2025. roArane, xao ,[anaraq nrjane cxoAuo 3axosa o nocryrlxy yfluca
y Karacrap HeroKperHocru (y AarbeM reKcry AABAIAII I43JABE);

CrpaHre cy janHou 6eflexHllry rIoAHeJre Ha rlorBpAy:
flpr.raaruy HcrrpaBy -Yronop o pacrcrrAy yroBopa o sajeguuurcoM I{HBecrI{paIby Ir lr3rpaArblr
(yronop o aajeguuuKoM r4HBecrrlpalLy u vstpa1t,pt oBepeH y OnmruncKoM cyAy y VIufluju, Oe.

6p. 667712008, Aasa 13.06.2008. ro4uue), xojn je 3a rpeAMer I{Mao HenoKperHocrl4 y Vlu\uiu,

i,

opr.rjenraquoHe BpeAHocl.r 25.100.000,00 (4narq:er nerr.II4JII4oHa 14 cro xursaAa) AI{Hapa.--------
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CrPaHa 2 (sua)

JaeHN 6elexunrc norrplyje aa je ncnpaBa oAIxTaMnaHa. na xaprujra ' Hafwrca]Ha y cKJIaAy ca

c-r1:x6euolr ynorpe6O1r jerurca H nHCMa, Aa HC[paBa nr'rje racnpaBJbeHa', npel'IHaqena' 6pwcaua'

npeupTaHa,yMeTHyTannHAOAaTa,puaiefiouenaHa,orurehesaultvHAApyruHar{I4HCyMrb}IBa
no c[oJ'ba[Irreu o6luxy.-----------

----.-..--.-.-
.lasHlr 6enexuux;e caApx,lHy l{cflpaBe [oTBp.U4o HaKoH I'I3BpIIIeHol yBI4Aa y AoKyMeHTaIIujy xojy

f6:::::.:fi::::i::y::11-l'*1-::l::-:.1L:::::l-:11-T'-:L:1l]:::l1lll1.1L-
IIP I4JIO 3I,t : --- ---- ---- --

-llraoA ca roAauoMa o rpI4BpeAHoM Apyru"y -PlgPjIovIC 
GRADNJA Doo INEIJA ug

jasuor 
"n"*rpon.*--p".r.rpu 

A[P; ol'22.05'2020' roAI4He' oAIIITaMnaH u oBepeH y

xanueplapuj, no"rynujynet.1uutot 6eneNsnra;-------------
_@ororonnju nrrr" *#a ,u ,*a Mulas flpo.4auonuh I{ ugsoA I,I3 tlurar{a;-

-(DororonrajarHr{He*up'"Hal4MeJaroAallponauoruhIaugeoAr43cvraqa;-
-@opoxonr,rja Yroeopa o sajeAnr.ruxoM I'IHBecTlIp al+:y pr ll3lpaArbl4 OBepeH y onru'ruucKoM cyAy y

r,rrtrrjr, Or. Op. Oeli tZoOi,aana 13'06'2008' roAuHe;----

-ooroxonuja Peruema oAersema sa yp6anra:1Y,- 
-*o*Y',aJIHo 

cTaM6eue nocloBe pI 3alIITI4Ty

xHBorHecpeAHHe6poj35l-1-912012'o116'01'2012'ro'qrHe;
-(Dororonr,rjafIpenucaJII,IcTaHe[oKpeTHocrrr6poj9055x.o.|4ut1*t1a7-.
_Hrso,q pr: fII4C-a (lr.rcr HerroKperrror* opoj'gdss r.o. kL"b"su) oA AaHa 22,A5'2020:_i:l:_:'

oBepeH oA crpaHe nocrynaj yhti;uu*ot !ereNHl<L:--:------ 
--"-------:

-H:soI ra: fIHC-a (uaruuua KILl4ra polerrrax I4 BeHqaHu.x sa Munarra flpoAauonuha) oA AaHa

22.0 5 .2020. roAI{He ;- --

-H:eol t{s 6a3e [oAaTaKa Ynpane 3a cnpeqaBarbe fiparLa HoBua u ([uHaucltparbe Tepop":.1l:ji

ce o.irHocH Ha Jrr4cre o3Har{eHr,rx rruu npa*u rcojurnla ce nprar're*"yjy caHKuLIje Yje'lnrreuux HauI,Ja

-fiopecxa n:jaurnserua;-------- ---;;- 
::;, ni ?o?0 r

-rlJran nau u rp uKa3 e KpaHa c a pe3vnrarl{Ma rp:lp-l: 
^1.119. :.1* ? : : :-"\ 

roA}IHe ; - --

-flo'rapaal'I3cyAcKolct'IcreMaperl{crpanpoMeraHeloKperHocr}I;-------

Jaeun 6eneNnux je yTBpAr4o Aa yIoBopHt4U[I loBope-cpncrcu jesuK, Aa cy rIl'IcMeHI',I n cnoco6uu Aa

npour.,,ajy , nornr,lry;;;p;"y;r..6o. rora uraje 6uno no'rpe6no npucycrBo cBeAoKa' ryMar{a H

np€BO.qHO q a.--- ------- -

.lanun 6enexHrar je yTBpAlIo Aa cy cTpaHXe cuoco6ue u osnaurheHe 3a 3aKJbyqelbe npaBHol flocJla

xoiu je rpeAMer npl4BarHe l4crpaBe I'I yBepl4o 
"",1 l:::-"'lame 

rbuxoBe os6lu;He u cro6oAHe eorbe

la 3aL,byqelLe ucTot, re Aa y IoTyHOCTII CXnarajy suavaj 14 npaBHe IIocJIeAI'IUe npaBHOf nocJla'---

.!asrin 6e,.IexHI4X je yrnpAno Aa ce [peAMeTHa HenoKpeTHoCT HaIa3I4 Ha rberoBou ClyN6eUOl't

no:p1 ujy.
Jasuu 6elexnux je yronoprulM cTpaHalla oojacHuo' [paBHe AoMeTe' cMI'Icao u [ocJIeA[Iqe

Il-rijb\q€r5a IIpaBHof IIOCJIa roiu je IIpeAMeT IIp[IBaTHe I4onpaBe', Te LX y[o3opl4o La

c,illrJ€$t H 1l 30 BaHa IIp I'IBaTHa uclpaBa rarrl a c noj c:rro j aeHe I'IC flpaBe'

J6nn 6"re*rr'rirrottpSy;" ga je npncyrHl{M yroBopHlrM crpa,aMa y H'eroBoM rlpucycrBy

rilpqHTaHa[pIIBaTHaI{c[paBaIITeKcTcoJIeMHH3auIIoHeKJIay3yJIe.-
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CrpaHa 3 (rpu)

JasHu 6e,rexusx nornp[yje Aa cy [pucyTHe CTpaHKe HaKoH Tora' a rrpe IIoTIII'IcHBaI*'a

rrcnpaBe y rpHcycTuy^;an*ror oenexrurrca ycMeHo usjannle Aa cy pa3yMeJle caApxaj

npoqyTaHe LIc[paBe, ga je rsuxoBa BoJba y cBeMy Bepgo yHeTa y [Ic[paBII' Aa cy pa3yMeJlu

*", ,"""uj u npeloueHe trpaBHe rrocJreAr.rqe H Aa cy ie y [pucycTBy jannor 6elexsuxa
caojepyuuo rIornIrcaJre. ---------

JaaHn oelexsux je ynosopno [pHcyTHe, Te IIM je npegoullo cleAehe:

floy,uuo caM H yro3opl,Io cTpaHKe Ha rpaBHe [ocneAl4Ue 3aKJbyqer6a oBor yroBopa o pacKI4Ay, Kao

lu.l,a HaKoH oBepe r"io. ro4jaauor 6elexnura, npelaurnI4 yroBop, Hehe npousBoAI4TlI HI4KaKBe

rrpaBHe flocJreAull,e

Ilpaeo cBojHHe ce cTl{qe yfiucoM y KaTacTap He[oKpeTHocTI4, Aa y ToM cMI'IcJIy, onaj yronop

npeAcTaBJba rpaBHu ocHoB 3a y[I4c flpaBa crojuue, y oOpHyToM cMepy, Te Aahejanuu 6elexsux

no clyx6euoj lyxHocrr4 AocraBr.rrr.r oeaj yroBop pal:pryrtvca flpaBa cBoj]IHe HaAnexHoM Karacrpy

HenoKpeTHocTH y poKy o1-24 caTa oA MoMeHTa uorepfltrarLa, y cKJIaAy ca qnaHorvr 23' 3aroHa o

fiocTynKy ynHca y Karacrap HenoKperHocrl{ I't BOAOBa.

JaaFrH 6elexsur je ynosopuo crpaHKe sa creAehe [paBHo peJIeBaHTHe qu]LeHHue: Aa I4MoB]IHa

rojy cy cynpyxHl4tll4 STeKJII4 paAoM y ToKy rpajarsa 3ajeAHI4Ue xllBora y 6pary npeAcraBJba

FbHxoBy sajelurauxy r4MoBr4Hy, cxoAHO qraHy 171. Ilopo4Hr{Hof 3aKOHa; Aa ce I4MoBI4Ha cTeqeHa

roKoM rpajama 3ajeAHHUe xI'IBora y 6paxy, y HaAnexHoM KaTacrpy HeIIoKpeTHocTI{, y rocrynKJ

\.rrHca oA crpaHe HaAiIexHe cnyx$e 3a KaTacTap HenoKpeTHocTI'I, ylucyje Kao 3aJeAHIrqKa cBoJLIHa

v KopHcr KynUa 14 FbetoBot cylpyxHl{Ka, yKoJII4Ko KylaU H ILeroB cylpyxHllK He l43jaBe Aa ce y

io"*p"r"oM cnyqajy paAI{ o roce6Hoj I4MoBl'lHI'l, oAHocHo cycnojrauu cynpyxHuKa, cxoAHo qnaHy

7. crae 5. 3axosa o fiocryrrKy ynr4ca y Karacrap He[oKperHocrl4 14 BOAOBa 14 Aa poK 3a AoHoII]e]La

peuerba KojHM ce oAny.ryje o yrr4cy Moxe 6uru 1yNIa oA rler AaHa yKonuxo Cnyx6a clpoBoAl4

rrocTynaK pagra yrepfe*u o4ryrHl4x r{uILeH:ltt\a h oKoJIHocTI4 Koje cy oA 3Harlaja 3a pa3pemerLe

oBe crBapH, cxAoHo r{naHy 36. cras 1., ulauy 37 . uwtauy 51. 3arona o [ocTyIIKy yiltaca y KaTacTap

HeroKperHocrv y BoAoBa. Haros qera cyuHBecrllTop-crutranau H AaBanau rasjane usjan$yjy aa

c), cy[pyxHl4tlt4 14 Aa Ky[aq [peAMeTHy He[oKpeTHocT cTI'Iqe Kao noce$Hy HMoBuHy' JanHn

Se.irexnurc je qurbeHuuy 6par<a yrBpAuo yBI4AoM y cajr ILI4C'

)'eHAONa y flpeTpafy r43 CHCTeMa 3a perr4cTpoBaILe [poMeTa HenoKpeTHOCTI4 AO AaHalrrter .[aHa'

jasHH 6elexrrrar je y.rrpar.ro Aa ca rpeAMerHoM HenoKperHouhy nr'rje 4nocrpyKo npoMeroBaHo'

re ce pe3ynTarl4 yBI4Aa rlpl4naxy cnI4cHMa.--

Ee: o6srapa urTo je npr4Ka3aH JrhcT HenoKpeTHocTr4 Houajer AaTyMa, noc'rojra ltoryhHocr Aa je' y

"rehr 
speMery, ,oaro Aohra Ao npoMeHe KaracrapcKol crarLa 3a HeKperHuHe, Kao u Ha uoryhuocr

i1*Car.-IaCHOCTI4 npHKa3aHOr JII'ICTa HeIIOKpeTHOCTI4 14 peluoTpa HenOKpeTHOCTH'-------

I:,rn{uo caM r.r yno3opr4o yroBopHe crpaHe na o.upel6e qn. 131. 3OO, oAHocHo Aa ce yroBop He

rm:,ffi. pacKraHyiu s6or HeuclyrLelba He3HarHor Aena o6ane3e, oAHocHo axo je HcilylbeH y qenocrH

ilk,iiid \ [pergxHoM Aeny Aa he ro npe4craBJbaru HoB npoMer He[oKperHocrl4, a He pacKVA

L

I

II
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Crpana 4 (uerr'rPr'r)

nocrojeher yroBopa. Haros oBor yro3operLa, yroBopHe crpaHe usjanryjy 4a yronop nrzje

H3BpueH c o6srapotr Aa HHBecrurop nuje H3Bprxuo croje yrouopne o6arese, oAHocHo o.uycraoje

of HHBecryqnje, re Aa y roM cMlrcJry cariracHo pacKI4AaJy yroBop Ao rluJer Ir3BpIIIeIba HI4Je

.lorrrJro, HHTH OHI4 Iartaajy LaJbkr rIpaBHI'I HHTepec Aa fa oApxe Ha cHa3l',t.

lloyuuo caM H yno3opr4o crpaHKe la he ce [peAMerHH yroBop o pacKplAy cMarparu Kao HoBlt

npoMer anr4 y cy[porHoM flpaBuy, Kao [poMer ca I,IHBecrI4Topa Ha cyuHBecrl4Topa, na jarura

6eleNuux je noyuuo n yflo3opuo crpaHKe na o,qpeA6e 3arosa o [ope3LIMa Ha uMoBt4IJ,y, a

Hapoqhro Aa rropecKa o6asega uacraje AaHoM 3aKJbyqerba yroBopa KoJI4 Je [peAMer oBor

noropfr,rna6a, Te Aa ce Ha ocHoBy Hcror He noAHoct4 rlopecKa npujana sa y'rnpfunalbe rlope3a Ha

fipeHoc a[conyrHr4x flpaBa H [ope3a Ha raMoBI,IHy (uanouena: o6sesHLIK rlope3a Ha HMoBIIHy xojra

BSAH rrocJroBHe Krbure rope3 Ha uMoBr4Hy yrnplyje caMoo[ope3l4BarLeM, Aox o6sesHzry roju ne

B9AH rrocJroBHe Kr6r.rre nope3 Ha rrMoBr.rHy yraplyje peuerLeM opraH jeAnnuqe JIoKarHe

caMoynpaBe na ur,rjoj'repllroprzjra ce HaJra3H HenoKperHocr 3a rojy ce yrnpfyje nopee), neh 1a je

jannu $elexHprx AyxaH Aa ucrpaBy roja je rpeAMer oBor norBptluearua y poKy ol24 cara oA

rpeHyrKa nornpluaarra :aje4no ca rroAaul4Ma vs urjalmerra o6sesHuxa o [I{TaIbI4Ma

npelralenuM Tar{KaMa l-4, craua 3, uraua 336 u rar{KaMa l-2, ctaaa 3, utaua 34, 3aroHa o

nope3r4Ma Ha HMoBr4Hy, a roja cy caApxaHay yr,ptrluxy roju je npe nornpluBarua ucnpare jauura

6elexunrc [peAao crpaHKaMa, Lr AoKa3r4Ma o4 suauaja aa yrnpluBarbe nopecre o6aeege, oAHocHo

3a ocrBapr4Barbe rpaBa Ha ropecxo ocno6olefbe uJILI ropecK]I KpeAI4T, xoje rrly je .4ocranuo

o6sesH6x 4o norapluBaFba r4c[paBe, AocraBI,I eneKTpoHcKHM nyreM, Ha 3aKoHoM npe4nr'rfeH

HaqHH, opraHy HaArexHoM 3a nocnoBe Karacrpa, oAHocHo HaAnexHoM rlopecKoM opraHy. JaeHu

6e,reNunr je noce6uo yno3opr4o crpaHKe Aa KaA o6segHur januorra 6enexuuxy tttlje 4oc'raeuo

nsjarume6e 11o cBr.rM HaBeAeH[M TaqKaMa, vnl4 KaA uzje 4ocraBl4o cBe HaBeAeHe AoKa3e, KoJe

HaAJrexHH [opecKr4 opr-aH He Moxe npn6ar;uru no cryx6eHoj AyxHocru, o6nesHrzr je 4yNan 4a

Te [oAarKe, oAHocHo AoKa3e AocraBr4 HaAnexHoM nopecKoM opraHy, sa yrepferre flope3a Ha

HM6BHHy y poKy oA 30 AaHa oA r.rcreKa poKa oA 24 qaca oA TpeHyrKa nornpluaalLa l4c[paBe, r4[7a

Ha 3axreB Tor opraHa y ocraBJbeHoM poKy y nopecKoM rlocrynKy, a:a yrnplemefiope3a Ha npeHoc

anconyTHHx rrpaBa, Ha 3axTeB rropecKof optaHa y ocTaBJbeHoM poKy y nopecKoM IIoCTynKy, Te Aa

yKonr41o o6eesHr,rr y HaBeAeHoM, oAHocHo ocraBJbeHoM poKy He AocraBH HaBeAeHe [oAarKe,

oAHocHo AOKa3e, Crraarpahe Ce Aa ILI4Ma He pacnonaxe, oAHOCHO Aa O6eegHHK HeMa IIpaBo Ha

rropecKo oclo6olerre vtv Ha tropecKn KpeAI4T, na ce nopecKa o6aee:a yrBpbyje Ha ocHoBy

rroAaraKa 14 AoKa3a rojuua paclonaxe ropecKl4 opraH. Harou HaBeAeHHx [oyKa H yno3operba.

crpaHKe rasjarrsyjy Aa cy r.rM ucrajactar4 Aa rlpey3nr'aajyhn [peAoqeHe pI43I4Ke raKBor [ocr]'rarba.
yrrsyvyjyhn H,roryhnocr Aa flopecKn opraH oAnyqu 6eg rrlaxosor uejaurraBarLa o peneBaHTHH\l

LrurbeHr4uaMa 14 AoKa3r4Ma, AocraB,rajy jaeuort 6eleNuuKy [onyrbeH I4 rlortll4can ynnruux xojlt

rar',{ je npe nornpf unaFr,a hcnpaBe 6eleNuux rpeAao.----

tlperparorr,1 6ase uo4arara Ynpane 3a cflper{aBarLe [parba HoBUa u Suuaucupame repopl'tsua xoja

ce oAHocH Ha Jrhcre o3Har{eHr4x nr4ua rrpeMa xojrarr,ta ce rpI{MeILyjy canrqraje Yje.4unenltx uaquja,

i.;epleHo je 4a ce crpaHKe He HaJra3e Ha HaBeAeHoj rucru, a y cKnaAy ca qraHoM 8. 3arcona o

.rper{aBarF,y pacflonararLa r4MoBr4HoM y rlr4Jby cflpeqaBarLa repopn3Ma [r u[perba opyxja sa

hflscoBHo yHr4uTerbe
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Jaenu 6enexnzx npeAoqaBa crpaHKaMa ga je 3axonoM o r4sBprrrelly r4 o6es6elerry (,,Cn. rJracHLrK

PC, 6p. 106120L5) y qnaHy 19 npe4nraleua ea6paua pacnonararra npeAMeroM kt3BprrIeusa vlwr
o6e:6eferra, Te 4a neuajy npaBHo 4ejcrno arru [paBHor urx Qax'rur{Kor pacfloJrararba

rrpeAMeroM r,r3Bpurer6a Hru o6es6efema u ro oA AaHa AoHolrrerLa peuerba o r43Bp[reby Ha ocHoBy

H3BprrrHe r.rnr4 BepoAoc'rojne r4crpaBe unr4 peuema o o6er6eferry. Taxofe, oBa aa6paua ce oAHocI,I

l.r Ha 3aKJbyvar jaenor H3BprulrreJta. Ha ocHoey peuerLa o r,r3BprJreny, oAHocHo saxrsyura jaBHot
r.{3BprrruTeJba, HaAJrexHr{ opraH ayNau je Aa u3BprII[ ynuc zaflpaHe pacnonazafta y o4roeapajyhu
perr4crap. CxoAno HaBeAeHoM, janHu 6e.neNnurje r43Bprrrt,to nperpary [oAaraKa o r4cnpaBaMa xoje
januu H3BpruprreJbu uo cryN6enoj ayNuocrr,r AocraBrajy ualrexHr.rM KaracrplrMa oA 01.1 1.2018.
(npror uonerra6pa ABe xr4JbaAe ocaMHaecre) ro4uue, npeMa rprareprajyrvry JME|/\4E rpoAaBlra,
Kpo3 annr4Kaur.rjy ,,flpoHeflo', re je yrnpleHo Aa HeMa perucrpoBaHlrx noAaraKa, a uraM[aHH
npr,rKan eKpaHa ca pe3ynraruMa [perpare rplrJraxe ce cnucy npeAMera. Haxos npeAoqeHor
yro3operba rpoAaBau nsjaarsyje Aa rpeAMerHe HeroKperHocrr{ He npeAcranrajy npeAMer
u3Bprrrerba u o6es6e!er6a, Te 4a nuje yqecHuK nu y jearrorvr r,r3BpruHoM rrocryrrKy.-

Crpanxa je yuosopeHa Ha oApe,q6e qJraHa 470. 3axona o npHBpeAHlrM ApyrurBlrMa no KoM ce
crHrlaH,e oAHocHo pac[onaraBe r4MoBLrHoM BeJrr4Ke BpeAHocTr,r Moxe cnpoBecTr4 aKo To cTl4qarbe,

oAHocHo pacnonarame nperxoAHo prJrr{ HaKHaAHo o4o6pn Cryuu'ruua ApyrrrrBa. Pacnolaramevt
HMoBHHoM BeJrHKe BpeAHocrr4 cMarpa ce pacrroJrararLe HMoBuuou uuja ua6anua u/u:l,u npo4ajHa
vtluttu rpxurrrHa BpeAHocr y MoMeHTy AoHourema oAnyKe o roMe [peAcraBJra 30o/o (rpu4ece'r
npoqeHa'ra) r4nr4 Br4[re oA KrLr.rroBolcrBeHe BpeAHocrr,r yKynHe r4MoBr4He ApyrnrBa r.rcKa3aue y
rrocneArleM roAr,rurbeM 6ranaucy crarLa. flonasehz oA HaBeAeHor crpaHKa je ynosopena .qa je
rryHoBaxHocr npeAMerHor npaBHor nocJra, y cryuajy Aa je y [r4Tarby pacnonararbe r4MoBLrHoM

BeJrr4Ke BpeAHocrr,r, ycnoBJreHa rrperxoAHr4M r4Jrr,r HaKHaAHr,rM.o4o6pemeu cKynrlrrr,rHe ApyrurBa. -

floyuuo caM crpaHKe Ha oApeA6e 3arona o rpvBpeAHr4M ApyrrrrBuua rojuua je ypefeu uHcrrrryr
,,llpo6njame [paBHe ru.{Hocrlroo (.lrau l8), re 4aje uponr.rcaHo Aa KoMaHAr.rrop, rrJraH ApylurBa c
orpaHur{eHoM oAroBopuourhy 14 aKrrr4oHap, Kao 14 3aKoHcKra 3acryrrHr,rK Tor Jruqa aro je ouo
rrocJroBHo necnoco6uo Qusuuro Jruqe, xoju snoynorpe6u [paBr.rno o orpaHr{qeHoj o4roeopHocrr,r
oAroBapa sa o6asese ApyrxrBa. Crvratpahe ce 4a uoc'rojLr 3noynorpe6a u axo ro Jrr,rqe: l) ynorpe6ra

ApyrrrrBo 3a rrocrr43arbe uraJra xoju rr,ty je uuaue sa6parreu; 2) rcoprEcrra HMoBHHy ApyrrrrBa r.rnpI

rroMe pacflonaxe rcao 4a je BeroBa Jrr4qHa HMoBuHa; 3) ropnc'rn ApyrrrrBo HJrH BeroBy HMoBHHy

y rIrrJEy ourreherra rroBepr.rJraua ApyurBa; 4) palu crr,ruama Kopr{crlr sa ce6e uru 'rpeha ruqa
yMarbr4 rrMoBrrHy ApyrrrrBa, zaro je 3Hano unr4 Mopalo 3Harr.r Aa ApyrxrBo sehe uohu Aa H3BpItraBa

iroje o6anese. flonepuJrarl ApyrrrrBa Moxe roAHerH ryx6y rporr4B Jrr.rrla H3 craBa l. osor qJIaHa

HaAnexHoM cyAy fipeMa ceAurrrTy ApyrrrTBa y poKy oA rrrecT MecerIH oA AaHa caIHaILa 3a

rnoynorpe6y, a uajracnuje y poKy oA rer roArrHa oA AaHa sroynorpe6e. Y cnyuajy xa
norpaxr4BarLe roBepr4oqa nlrje AocneJro y rpeHyrKy ca3HarLa 3a 3noy[orpe6y,'por oA mecr
Mecerrn noqr{Fbe Aa reqe oA AaHa Aocneha rrorpax}rBaria.---------

Yroaopue crpaHe cy nsjaerane Aa r,rM je npovraraHa npr4BarHa LrclpaBa, [a cy r,rM y flornyHocrr4
[peAor{eHe [paBHe rrocneAr.rue lr suavaj [paBHor rrocJra, noyKe r4 yno3opema januor 6elexnnra,
Aa cy ux pa3yMene, Aa npr,rBarHavcrtpaBa y flornyHocrr,r oAroBapa rsuxoeoj BoJbn, re 4a cy je
HaKOH TOta rroTrrHoane.-------
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OIIY:511-2020.
C'rpana 6 (ruecr)

I4cnpany crpaHara, janHra 6enexsur je no'rnplno HaKoH urto je yrnpfeno 4a je upanHpl rocao

Ao3BoJbeH, oAHocHo 4a nuje y cyflporHocl.I ca npI{HyAHLIM IrponuclrMa, januuu noperKoM 14

.qo6purr,r o6nvajuua rI HaKoH uro je yrnpleuo Aa oAroBapa BoJbI4 cTpaHaKa.--

klcnpayaje nornncaua y 4 (.re'rnpra) rpr4MepKa, o,q xojux ce I (e4an) npuvrepax ca npI'IJIo3I4Ma

uyna roAjansor 6eleNur,rKa, rro I (eaan) flpr,rMepaK 6ea npulora lodniacBaKa yroBopHa crpaHa.-

I,i.npuru ca Kray3ynoM o rorBplanamy IacnpaBe, cac'roju ce oA 9 (aenet) nrcroBa' flpunarua

r.rcnfana je sanusasaHa cpncKoM jesury hupuru.ruuM rII,IcMoM Ha 3 (tpra) Itvcra,je.4uocrpauo, a

*raysyna o no'rpapluBarby r{crpane je Ha[I4caHa na 6 (ruecr) lucrona, je4uoc'rpalro.--------------

OprajeHTaunoHa BpeAHocr npaBHor nocJra y'raplena je c o6:npoM Ha rpxlrlJrHy I'I yroBopeHy

BpeAHocr HeroKperHocrn rrpeMa npeAyroBopy xoju ce saxryuyje HenocpeAHo rlo nornpfunarry

oBor yroBopa u xoju [peAcraBJEajy nonesaue lpaBHe nocJloBe.---

JaeHo6erexHurrKa HarpaAa 3a coJreMHr4sallujy npuBarHe ncnpane je o6pauynata Ha ocHoBy qJIaHa

21. JasHo6enexHur{KetapuQe, TE 1, TE 9 (aeser), TE 18 u qJIaHa 14, y uauocy oa 20.100,00

(4enernaecr xlrJbaAa uecro ue4ecer) AlaHapa, u saulaheua ca f[[B-ovr (20%) y yKy[HoM l43Hocy

o124.120100 (AsaleceT qeTrlpu xlrJbaAe cro AsaAecer) Aunapa, 14 ro:-----
-HarpaAa 3a corevruusauzjy rpr.rBarHe HcrtpaBe je o6pavyna:ra Ha ocHoBy qJIaHa 21.

JanuooelexHurrKe rapu$e, TE 1 u TE 9, y r43Hocy ol 18.000,00 (ocaurnaecr xuna4a) Lt4napa, A

sanraheua ca fl,{B-ou (20%) y r,r3Hocy oA 21.600,00 (Xnalece'r je4na xilrbalLa rlrecro) Alz.Hapa;-'-

-HarpaAa 3a correMHlrsaurajy r4crpaBe yretuga je sa yveurhe rpehe crpaHKe (10 6oaoea) y u3Hocy

oA 1.500,00 (e4ua xa1la1a uetcro),(LrHapa; u uanrahesa ca ypaqyHarl,IM ft[B-otu y I43Hocy oA

1.800,00 (i"Anu xvlbaftaocaucro) AVHapa,cxoAHo TB 18 (ocaunaec'r) Jarso6enexHl{qKe'rapIE$e,

-HaKHaAa laarepujarur4x rporrrKoBa y Lr3Hocy og 4 ("retnpra) 6oaa o6pauyuaT a y I'I3Hocy oa 600,00

(ruec.r .rorrru) LHHapa, u sanlahesa ca lt[B-oM y u3Hocy o1,720,00 (ce4au crorllHa maAecer)

ru*apa, Ha ocHoBy tulaHa 14 (uerpuaec:r).---'----

Corerr4Hlisauuja npunarHe LrcrpaBe je usnpmeua y KaHuenapnju noc'rynajyher jannor 6eneNsuxa

y Crapoj fla3onu, ta11a 22.05.2020. (4na4ecer Apyror naaja 4ee xuJBaAe 4eagecete) roAI'IHe, y

I 1:30 (ieaaHaecr u rpulecet) qacoBa.----

DOO INDIJA
Hosuh

JABH}I EEJIEXH}IK
Cana Aeaajuh

rtrI

ANAII I43JAB

odou-tott c
JaroAa flpoaa
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NPEAYTOBOP O KYNONPOAAJI4 HENOKPETHOCTI4

3or,tyren ao Ho 22.0 5.202O.reAhHe, H3MeRy:

1. flPOAAHOB[4h (Heaeruxo) MI4AAH tfi l/rqnnie, y^. BojBoFloncro 6p.27 co JMEI
02099568800.l3 (y aoa"em reKCTy flpoa,onoq) co jeaHe crpaHe h

2. EAHAyAAJA (Pqae) MnnfUA w Vlnf1uje, y^. lljyMoAhcjKo 6p.10 co JMBT

0107988715041 (y aor"enn reKcTy Kynor*] co Apyre crpoHe h ro Ho c^eAehh
HOIhH:

thoH I

VroaopHe crpoHe xoHcroryjy Ao. je t-lpoaoBou no ocHoBy yroBopo pocKhAy
yroBopo o 3ojeAHHr{KoM tlHBecrklpaFby h h3rpoAFbr4 rojr je coAeMHh3oBqH AoHo
22.O5.202O.roAhHe y Cropoj flosoeh KoA JoBHor OelexHkrKo CoBe Aeaojrho noa
6p. Ol-1V:s.ll-2020 nocroo BAocHhK HenoKperHocrh rojo je ynhcoHo y Arcry
HenoKperHocrh 6p.9055 x.o. l,1xf1nJo, ror.nopu.6p.

2540 3eM/br4LUTe y3 3rpoA,y - O6jeXOr 06 A 79 m2

rthBo l rnoce 01 o 46 tnr2

yKynHe noBpLUr4He 08 o 25 m2, re lcry oBt4M yroBopoM npoAoje Kynuy :o
rueflycoOHo yroBopeHy ueHy oa 107.000,00 eypo (crorranyceAoMxu^'oAo eypo).

Hnox 2

Kynou rynyje HenoKperHocr 6nnxe onHCoHy y vn.1 oBoro yroBopo 30 yroBopeHy

ueHy oa 
,l07.000,00 eypo c rhM he rpojruu Kynou hcre 6urw oApeReH npr^hKoM

3oKleyqeFbo rnoBHor yroBopo, oAHocHo ro he 6ww ranr.r Kynou AhHHo nnu Tpehe
Ahu,e (nprepeaHo ApyLurBo) y KoMe Kynou 6yae hMoo BAocHhqKH y,A,eo.

Ma
ili;l;i:hfi

. _'E,)st4-



Mapjan farprh

.*nd#WB*' aAlloKar

Clapa fla:osa
'fiupvtn a z Me-ro,4rrj a 1,3fr

064 L4 75 029
E-ntai l, marjan.gagic@gmail.com

t a rv h u p lv.v u 1spQ E ryts_b q ake_ A. D bd!!: UlJ!264I_IlIi*C

Ynox 3

Oauox HoKoH 3oKbyeeFbo oBoro npeAyroBopo Kynou he Ho poqyH l-lpoaoauo
Kojh ce BoA,h KoA ,,Roffeisen bonk" A,D. 6p.poryno 265-o20ooooo34728_68
vcn\Qrt'fi'1 v131oc oA oA 10.000,00 eypo v ra y .A,r4HopcKoj nporzaope.AHocrh no
cpeAFbeM Kypcy HEC Ho AoH nlohoFbo Ho hMe yroBopeHe Konope h AeALlMr4qHe
hcn^ore KynonpoAojne ueHe, AoK he ocroroK KynonpoAojHe ueHe oA 9z.O0o,oo
eypo roKoRe no cpeAF'beM Kypcy HEC no a,oH n^oh a$a r,nrhyn^oheH HO poqyH
ilpoaoauo y poKy oA 24 coro oa AoHo 3oK/byqeFbo r^oBHor yroBopo o
rynonpoaoja.

C o6:,rpoM ao yroBopeHh h3Hoc oa 10.000,00 eypo yjea*o npeACToB bo t4
Konopy' To y c^ylojy ao [lpoaoeou h3 6zn0 Kor po3loro oaycroHe oA 30K/byqeFbo
lnoeHor yroBopo o6oae:yje ce Kynuy BpoThTh yaaojeHr,r z3Hoc Konope, oAHocHo
20'000,00 eypo, aoK y cnyrojy ao Kynog oAycroHe oA 3qK/oyqeF.bo l1osr-{or
yroBopo ry6r npoao Ao 3oxreBo noBpohoj aore Konope.

cae cooje oAHoce y nor^eay Konope, yroBopHe crpoHe pery^hluy y cMhc^yqn.B3 3oroHo o o6rrr.rrouhoHhM oAHochMo.

Kynou ce oOose:yje ao np,CTynh 3oK/Dyqehy [r,oeHor yroBopo HojxocHNje ao
0 I .Cenrera6po 2020. roarHe.

Aro ao 3oK^,yleFbo [rrosHor yroBopo He aofie v3 po3AOrO LUTO AO0l.09.2020.ToahHe pr3 cKH v1a\njo He A3BpLuu yrruvtxOy l-lpoaoouo Koo
BAocHhKo npeAMerHe nopuele o no ocHoBy Vroaopo pocKtzAy yroBopo o:ojean,rrou hHBecrzp.Fby t4 z3rpoA,Fbz rojra je coAeMHh30BOH AOHO22'05.2020'roahHe y cropoj llo:oslz roa JosHor 6enexnhro coee Aeaojrzho noa6p. ony:s11-2020, yroBopHe crpoHe cy cor^ocHe .^,a he por 3., 3oK/oyreFbo
lnoeuor yroBopo npoAyxl4Tt4 AO OKOHTIOFTCI ynpoBHOr nOcrynKo ynhco l-lpoaosuo.
ca, npeaer.r[enrz poKoBrl npeACToBruojy 6vtroH eAeMeHT yroBopo.
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Ynox 4

llpoaoaou je comocaH Ao je Ho ocHoBy oBoro Ipeayroaopo Kynou oBAoLUheH yFberoBO nMe L4 30 FberoB polyH Ao 3onolHe h3poay ypooHhcThqKor npojeKToh3rpoAFbe croMoeHe 3rpoAe * BhuJenopoAl,*Hor croHoBor-.bo Kojo he 6ttt^r:rpofieHo Hq npeAMeTHOj nopue^h, Te je corr,ocoH AO y Be3h co Tr4M KynouoHroxyje npojerroriro no cBoM r.tt6opy, noAHece oaroaopojyhe 3axreBeonurncroj ynpoar'r onLUThHe hn\nje, tro,mucwjvt 30 nAoHOBe, cBhM Joe*k^npeAy3eh h MQ rl ycToHOBOMO.

:;):?::::1,:t1:r;'5#npeaarreHv cr r oaoro r^oHo ,poaoaou he Kynuy

cae rpou'irooe oKo l43poAe h nphxaorol-bo ypooHhcr4LlKor npojeKTo cHochKynou, c TrlM Ao y c^yrojy ao AoRe Ao pocKhoo ouoro npeAyroBopo KphBhuoMh^rr nponycroM l-lpoaoeUo, ,1c14 ce oOose:yje ao KynUy HoAoKHoAt4 t4 c1eTpoL,KOBe roje je hM00 30 h3poA y yp,0nvtcrhLrKor npojerro.

YrrOn 5

KynoLl ie rr:apu:'ro npoBepy cpor,zvKor croFbo HenoKpeTHOCTh ,1 t4crynphxBCITo6e: npr..rnaea6rz 6r..rno roje apcre.

llpoaoeou ce o6ose:Yie ao fipeaa,rerHy HenoKperHocr Ao 3oKbyreFbo laoaHoryroBopo YyBO co noxFboM ao6por aoanohraHo, Te Ao Ao AoHo 3oK^ryqeF.bo laqsHoryroBopo v13Mr1pr4 cBe srzcror,ne h KOMyHOAH. TpoLUKOBe <oju Tepere

ffi:X"'Hy 
HenoKperHocr o AoKo3e o ncTOM croBh Ho yBhA Kynuy Ho t_.beroB

\noH 6
[ipoaoaou ce noTnHCoM oBoro npeAyroBop0 060ae:yjy ao npeAMerHyHenoKpeTHOCT h TO CBe ao r4creKo poKO rz: rl.3 cr .4 vt 5 0Boro npeAyroBopo, HeHYA'1 rpehrzu t'uL]'1N Ho npoaojy, re Aa 30 r.rcry Hehe y3qMor'*onopy, oBoHC
X:X"ffJi,T;:i"t' 6,no Kojv up.rv vroBopo rojo ,o np"o*., t4nno oBy
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br. J_ 4 n J J -rJgrJ *4rJr!! n J_QLJJ2 gJ 2,a a m u, u t u 6 p oj 5 7 3 s 9 w[lpoaoeou he Kynuy corn ocHocr 30 yKr-bzx6y ffiuo cBojzHe y joBHhM KFbhroMo

y Sop,rnr.t npeaBHReHoj 3oKoHoM Aorh nphlr4KoM 30K/byqeF6o r^oBHor yroBopo.

YnoN 7

llpoaoaou noa nyHoM KphBr..lriHoM h r,aorepr.rjonHoM oaroBopHoLuhy ntjoarcyje nropoHryie Kynuy Ao je hcK/oyyhBh BAocHhK HenoKpeTHocr4 onzcoHe y r^oHy
1(ieaor-r) oBor npeAyroBopo, .Ao He nocrojrz 3.K'HCKO npoBo npere KynoBZHe HoHenoKperHocrh' ao HenoKperHocr Hraje onrepeheno HhKoKBhM ynvlcoHvlM v1*t4
npehyrHrzaa TeperhMo (:onore,xhnoTeKe, npoBo cnyxoenocrh ,4 ap.) HV1rr4
npoBhMo rpehzx At4Lla, ao hcro Hrzje npeaMer cyac Kor nlh ynpoBHor nocrynKo,
ACI HeMo :o6poHe pocnonoroFbo kAA oryfieruo, Ao auje npeAMer ApyreKynonpoAclie' ao He nocToir c,rne*uo Ao ce k3BpLUh npeHoc BAocHhLUTBo hnpeaoio HenoKperHocrh y noceA, ao Hr.rje Aoro y 3oKyn vNA naKAoH, ao nrajenpeAMer yroBopo o po3MeHh Koo h Ao Hhje npeAMer 6uno Kor Apyror npoBHornoc^o r't o6oae:yje ce ao Kynr-ly npyxl4 KoMnAerHy 3oLUThry oA eBeHTyoAHor
npoBHor y3HeMhpoBot-bo_eBhKuhje noA nperh"boM HoKHoAe LUTere ,1 pocKh^,oyroBopo.

YrrOn 8

cae rpou-rrone rojr,r ce oAHoce Ho coAeMHrlrouraiy npeAyroBopo h rAoBHoryroBopo' Koo z rpolllKoBe yrr'urzxOe y josHr,r,r KFbhroMo z nnohoruo nope3o HonpeHoc oncoAyrHHX npoBo ce o6ose:yje cHocurr.r Kynou.

Ynon g

vrooopue cTpoHe cy npolhro^e oeoj npeayroBop no KoKo je y rzcroan cqApxoHoFbhxoBo cno6oaHo h3poxeHo Bo/oo y 3HoK nphxBoTorbo re caojepyrHo nornracyjy.

NPOAABAU
KynAq

Ma

,,**u*fg1K.8t"''

MnaoH Eonaynojo Mrnntto

-



PETIYEJIHKA CPEI{.IA
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OIIY:512-2020.
CrpaHa I (esaH)

.:::::::.:..:::::::IiiiSxf $"""fl8;ffi 3#xt#I#$fff3]_.::::::_,.-.-.-:.::
Jasun 6erex<Hur Casa flegajuh, ca c.uyx6eunr'r ceAHr]rreM y C"rapoj fla:onu, ynuua 3rvraj Jooraua
6po.i 8 (ocarvr), r"rolapl)y.ie Aa cy AaHa 22.05.2020. (ABarAecer Apyror rrraja Ane xHrbaAe 4nagecere)
to.r{HI-Ie, y 1 1:30 (eganaecr r.I TpnAecer) uacona, ca 3axreBoM Aa ce H3BpruH coleuuusaqlrja
(norap!urau,e) npnearHe HcnpaBe, y rr,eroey jasHo6ercxHHrrKy ranqenapujy npHCTynHnH cy:---

l. MHJIAII (Hele;urco) IIPO{AHOBI,Ih, pollena y Mec'ry Jloaac, Xpnarcrca, aaua 02.09.1956.
(rp1'rot cen't'cu6pa xHn,aAy AeucTcro Ilcrece'r urecre) to/lnrre, ca npe6neaJlrrrrJreM y Vfitl1u-iu,
\.rHua BojooliaHu<a 6poj 27 ([surccer ce4aln),.,MEf 020g9568g0013, vujn nleuru.rer.le
t lepfcrr )tsltAolt y lt4t{Hy Kap'ry 6po.i 006190059, H31aly Aaua 17.12.2014. roAune, oA c.r.paHe
\1\'I PC. flc 14rrf ra.ia, ca poKoM Bax(er.ba Ao 17.12.2024. r'oAuHe, ca jelHe crpaHe Kao
rpolaBau. (y aa:seur rer(c'r'y nPOAABAI{);----------

2. \{IIJI{IIA (Pa,re) BAHAyJIAJA, pollcua y Eeorpaly, Cancxu BeHau, aaua 01.07.19gg.
(rlpoor jr:ta xn,,tally rcBerct'o ocaMAecer: ocr,re) rollune, ca npe6lrrarurrreM y Vlafln)n, ynHrla
Lllyuaart.icxa 6poj l0 (4ecer), JMEI 010798tt715041, uuju u4enlarer je y.rnpfeH yBHAOM y
rrHtrrry Kapry 6poj 007854371, H3Aa'ra rct.; 29.02.2016. roAHHe, olt crparre Myl-l PC, nC
Vn\uja, xoja oaxcn no 28.02,2026. rolraue, ca Apyre crpaHe Kao Kyrrau, (y Aruteu reKc.r.y
KYtIArI);

Clpanxe cy jannorrr 6e.nexuurcy [oArre,'re Ha trorBpAy:
flpunatuy HcnpaBy *Ilpegyronop o KynonpoAaju HenorperHoc.ru, rcojr,r sa npeAMer uMa
rynonpoaajy HerroKperHocrn y l{ut1nju,3a Kyronpoaajny [eHy oA 107.000,00 EVp (cro ceAaM
xHJbaAa eopa).------

Jannn 6eneNuutt noraplyje aa je ucnpaBa oArlraMnaHa ua xaprujra, HanHcaHa y cKJraAy ca
clyx6euou ynorpe6ona jernxa r nlrcMa, Aa HcnpaBa nnje ncnpaBJbeHa, npeuHaqeHa, 6pr,lcana,
rpeupraHa, yMerHyra HrH AoAara,4a uuje noqenaHa, ourehena uilv Ha Apyrn Haqr4H cyMrLuBa
no cno.rl)aulmerr,I o6,nu rcy. -----------

.lasr rr.r 6e.nerxrrr.rrr .ie ca4p>rr.ruy
xo.jy .je crpar{Ka y opnrhrrany

HcnpaBe noTBpAHo
noAHeJIa Ha yBHA, a

HaKOH r43BprxeHor- yBHAa
xoje ce y rpororconujar*ra

y AoKyMeHrar-tujy
npHJralKy y3 oBy

r{cnpaBy.---

IIPI{JIO3}I:----
-0ororonuja Jrr.rrrHe Kapre Ha
-Ooroxonuja irnqHe Kapre Ha

une Mulau flpogauonrah n
nue Muruqa 6aH4ylaja;

H3BOA H3 ql,ITatIa;



OfIY:512-2020.
Crpaua 2 (ma)-(Dopoxonu'ia Yronopa o-pacK,Ay yroBopa (o :aie:tHlr.rKoM HlrBecr upafi,y ,t u3rpa*tr,HoBepeH yonurrnucxou cyny y vnr1u.in,' os. ap. aslit:zaog, ;ouu r3.06.200g. roAnne) nornpfeu(co,reuHu:oBaH oA_crparre rrocrynajyher jaerror Orrfirrnu ttaua 22.05.2020. roAHHe, noA6poj ena O I-l V : 5 I I -2020 ; - - -----________--:-___-_--_-_--

-@o,oronnja llpen,ca r]uc'ra HeroKperrrocr.n 6po.i 9055 x.o. r4u\ta.ia;-----tr4:rnol n: fIHC-a (.rrnc.r.HerroKpe.rHoc.r,u 6poj 
'qdSS 

x.o. L4tfiaja) on paa22.05.2020.rollHHe,
o Bepe r{ oll crpaHe noc.ry n a.j yh er .i a a no r 6ereriu ra ra; _-_-__-_--___
-h:nol a: fll'lc-a (uaraurra KFbHra BeHqarrHx ga MH,,ra'a llpo4auonnha) oa lm^a 22.05.2020.r'0/lHHe;----

;f;::, ::- lll_: lla.rulrHa 
Kr$Hr.o Belrrar{Hx :a Munzqy BaHayra.ia) oA AaHa 22.0s.?020.roAUHg;---- ' "--"'3J ,-s"AJJtslal uA AdHi{ zz.u),lulu.

;ffiifrti:'ffilJ';:J;x#: ':,::f".::.1:'...:li*- HoBqa u QuHaHcaparbe repopa:ua xojace oAHo,4 Ha r,rHcr.e o3HaqeHHX nlrua npeMo nojrra ;'*;#r" #1iii:XTi#r##:naquja:a flpo4anqa r.r l(ynua;
-lUlaunaHu npHKa3 eKpaHa ca pe3ynraruMa nperpare e-3HO, oa22.A5,2020. rogrue;_-_-___-___---llornpla Hs cyAcKor cHcreMa perncrpa npoMera HenoKpeTHocrH;--------

JaBHIa 6eleNuurc je yrnpaao Aa yroBopHuuu roaope cpncKr4 jesux, /ra cy flHcMeHy n cnoco6nuAa rpoqurajy ra nornr4fity ucnpaBy, Te s60r.rora nr;.-orro norpeouo rp,cycrBo cBeAoKa,TyMaqa L,I npeBoIHOUa.-___-_-___
Jansu oelerxuptx je yrnp4r'ro Aa cy orpalrKe cnocooHe n ouaurheHe 3a 3aKr,yqerbe npaBHorrlocJ'la xqu je ilpeAMer npl4BarHe ncnpaBe H yBep,o ce y nocrojan e rLr4xoBe o:6umne uc'qo6oAue BoJbe 3a 3aKJLyqer'e Hc,ot, r'e Aa y ,,o..yHocr, cxnarajy :nauaj H [paBHe nocJreruuer rpaBHOr nocJla.___-__

'lasHH .elerrHux je y'repaao /ra oe [pelMerHa HerroKperr-rocr HaJra3H Ha H,eroBorra clyN6eHovnoApy,{jy.

Januu oenexuulc je yro.opll,M crpaHan'ra o6jacn[o, [paBHe AoMere, cMrrcao H rrocJreA,rle3*Kfty'1gH'a fipaBlror [oc,'ra xojH je npeAMel, ,rlrruurrra HCnpaBe, Te Hx yno3,p,O AacoJreMHn3oBaua rlpHBarHa ucnpaBa HMa cnojcrno juuna ,".rpaBe. __-_--__
'Ian,u oe'rexHurc nornpl)yje ga'je upucy,rr*M yroBopHHM crpaHaMa y r,'eroBoM np,cycrBynpoq u'ra,a np,BAT'rra Hc,,paBa H Ter(cr coJreMrirr3au HOrre KJray3yJre._Jansu 6e'nexsnx nornpSyje Aa cy [p[cy"r'He crpnH*e rra*oH Tora, a fipe norrrucr.rBaH,aH.rrpaBe y rrp,cycl'ny janHor oerexunxa ycMe'o ,:janure Aa cy pury**n. carpxajrrporr,TaHe HcnpaBe,4a je rsuxoBa BOJLa y cBeMy BepHO yHera y ucrpaB,, .qa cy pa3yMeJr,,*'err 3Haqaj u upego'reHe fipaB'e nocJreAuue H Aa cy je y ,,p,cycrBy januor 6elexuuxacuoj epy.1s6 noTnHcaJre

Jasulr 
'elexuurc 

je yno:opuo rrp,ncyrtre, .[e ,,nr jc npegovuo c,rreAehe:

:; =* 
; ;;il;' ;;;;;;; ;;;;;;;;;" *;; ;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;*"- ;;;21aua, janun oerexnnr je yTBpAH. Aa ca rpeAMerr,roM HenoKperHourhy uaje rsocrpyrconpoMeroBaHo, Te ce pe3ynraTH yBHAa [pHJrar(y cnHCHMa.--



OfIY:512-2020.
Crpaua 3 (rpz)

2'Ees.o6snpa rur:o je npHKa3aH JlHcr HenoKperHocrH Honujer AaryMa, nocroju rraoryhuocr ga je,y n'relyapeMeHy, Morro Aohn lo npoMeHe KaracrapcKor cra16a sa HeKpeTHr,rHe, Kao rd Hauoryhuocr HecarraoHocrt4 nplIKa3auor Jlprcra HetroKperHocru H perucrpa HenogperHocl,r.-------
3'floyuuo caM H yno3opHo crpaHKe 4a je npe4",.rm flpeAyrorop H3Bop r're[yco6Hux rrpaBa H
o6asesa 3a crpaHKe, ycMepeH,x Ka npe,ocy BJracHHrurBa Ha HenoKpernocrH KaAa ce 3a ro
creKHy ycJloBH, raro je npe4rulleuo flpelyroBopoM, Te Aa canr tlpe.uyrogop He npeAcraBJ6a
IIpaBHll ocHoB 3a crHuarbe BJIa0HHITITBa Ha Henorpertrocrn. floyuuo canr crpaHne Aa ce npaBo
BracHHl'lITBa cruqe reK ynHcoM y perucrap HerroKperHocrH, Ha OCr{OBy BaJbaHor npaBHor
ocr-r0Ba

lri;;;;; ;; ; ;;;;;;;; ;;;;;; ;; ;;;;;;;;;j;';;;;; ;; ;;;;; ;**; ;;npeiluerrtoj HenoKpellocl'll, Aa je nc'ra npocrtclJeH nu ynttr*6y c,ryxcoeuHM nyTeM oA crpaHettocryna.iyher.iannor Oe.rterxntlra. alv Aa y rpeHyrKa rrolopluearsa oBor rrpeAyroBopa.joru Huje
l'r3BprJrerr ynrrc y iauunn KrsHfaMa. tu,r.o ttperxcraBJba HaqLrH c.r.r.ruar_ba .rojrna rru
lre no KpeT'HOCTHMa

5.lloy'vuo car\{ t4 ytro3opxo crparrKe Ha olperr6e Ilopoauqrrot 3aKoHa xoje ce olHoce Hal'lIloBHll) creqeLI\1 y 6parcy, Kao 14 /la TaKBa HMonHrra nperxcraBJba gajeaurzqr(y HMoBhHy
cynpy''t(Hi'lKa n Aa je :a rueno o'rylerr,e trolpe6Ha oarracHocl Apyr-or cynpy)r(u6Ka, re je y roM
cltlHcJiy Ilpolanua u:janno 4a .ie c'rero Kao rtoce6ny HMonhHy oc[roBoM pacKHAa yroBopa o
:aje;lrtuuxol\'l cyHHBecrHparr,y rtornpllerrol o/l crpaH. ,,o.rynulyher jaaHor. 6ererrunKa AaHa2l'05'2020' roAI'rHe, noa 6pojeu oflY:5 ll-2020.rnju nornucunx.ie H 

'beroBa 
cynpyra Kao

AaBanall tt:l.iane, HaKoH qera cy crpattKe u:tjannrrc 4a ocrajy npil coireM wusa11wjt,t noAHe.r.or
npeAyroBopa.-----------_

-- --t------------'-
6.vno:opno oaM c'rpaHKe Aa cy ,qy)KHe ,1a rrourry.iy Haqero je4nar<e BpeArrocrg y:ajauuax
[oBolba, Te cxoAllo roMe Ila npu6are u:neutraj oa.ilau]fieHor nHua o rpxHuHoj apeguocru
HerloKperrlocru roja -ie rrpertr''rer npoaa.ie. Ynosopr.ro caM Hx la du MorJro aohr.r 4,, ayga*o.
cnopa pa/lH llollHLura.ia yrouopa:16or fipeKoMcpr{or clunehena. 14 nope.u yno3ope}ba c.rpaHKe cy
3ax'[cBaJrre Aa ce rroru'ry.ie HaqeJro ayTorrolruje BoJbe c.fpar{aKa rrpH 3aKJbyrrerby yroBopa Ha:janule Aa c.rto6oAt{e BoJbe nprac'rajy I{a 3aKJbyqeFbe yroRopa rroA rraBe/IeHHM ycJroBr4Ma.---------

7'l(yrrau je rloylleH H yno3ope.r aa .ie Ay)r(.Ir Aa y'rBpAH {rarclnurco crarbe npeAMerHe
HelloKperHocrn Herlocpe/ll'lHM yBHAOM lla nHrly Mec'ta, Ha roja [raqHH he y,rapaarH, /,ia He
Ittrc'roje 6ecnpartro nsrpaleuu o6jexrn, ,rorornnj uef uux tnanji, eBaHTyanno saysehe orHocHo
oecnpauno rclplluheme oA crpalle 'rpehux iu.rr[a, Kao H Apyre oKoJrHocrH xoje nnory 6urn oil:ttauaja 3a BHcHlly caMe LleHe HJIH qar 3a Morur r(yroBr.lr{c rrpeAMerHe HenoKperHocru. Harorr
oBol'yllo3opel-r'a Kynalt u:januo la.ie n:lapLUl'Jo uenocpeAar{ yBHA Ha jrnue Mecra r,r gaocraje npra
:riiK.rbyLleH)y frpe/lM e.t.l{or yfoBopa._

[J.Janun 6e:rexrrnx.je, avajyhr.r y BuAy Aa crpauKe :ar,r,y.ryjy reperarr rrpaBHH nocao, yno3op[.ro
KYnua ua c,re4ehe llpaBHo peJletlattrlle qIIHreH14uc: ttu ,n our*,a rco.iy cy cynpyxr,rHuH creKJrH
paAoM y roKy 'rpa.jan,a :ajeAHurte xnBora y 6parcy rrpeAc.r.aBrba rtrhxoBy .uj.irrrny HMoBhrry,
cxoAllo tlJliuty I 7l ' llopoaHqllot 3aKol{a; Ail cc HMoBHT{a c'reqerra roKoM rpajarra :ajexurarle-----' 

'



OIIY:512-2020.
Crpaua 4 (uerupn)

)l(HBo'la y 6paxy, )/ Ha/IJlexHoM Karacrpy HenoKpernocrH, y nocrynKy yn1ea oA crpaHe
I{aIJIe)KI{e c:ty>x6e 3a Karac'rap HenorperHocrr4, ynuoyje xao sa.ie4nuura cnojnrra y KopHcr
Kyn(a H I.I'eloBor cynpyxnHKa, yr(oJlnKo Kynaq 14 lberoB cynpy)r(HuK ue a:jaae Aa ce y
KollKperHoM c,ryuaiy paAH o rroce6uo.i t4MonHnH, oAHoct"ro cycnojnun cynpyx(Hr.rKa, cxoAHo
qraHy 7. cras 5. 3axoua o nocrynKy yt:lr,ca y Kal'acrap HerroKperuocrlr 14 BoAoBa H Aa poK 3a
AoHoluerba peuerba xojnrrr ce oA,ry.ry.ie o ynHcy Mo)r(e 6urw gyxu oA ner AaHa yKorHrco Cny>r6a
cnpoBoAH [ocrynaK paau y'r'op!ena oAnyqHHx trH]beHHr.la 14 oKoJrHocru rcoje cy o4 sHauaja :a
pa3peuer-be oBe c'rBapH, cxAoHo rtJrarjy 36, cr.as I., ulauy 37. w qtany 51. 3axoHa o nocrynKy
ynHca y Ka1'acTap HenoKpeTlroc'r.H H BoAOBa. -------__-
I-laxoH uera Kynarl u:ljau,,ry.ie /la je y 6parcy u aa lie ce no .roM rrnTalr,y u:jacnurn npH,rrHKoM
3aK,,t yqetba KyuorrpoAaj Ilor yroBopa. --

9.1-loyuao car,,t H yn<l3opHo c'rpar.rKe Aa y cnyLra.iy ria4a roroBHr.rcKa .npaHcarcqr.rja H3HocH
l0'000,00 (aecer xranaga) eBpa HnH BHUre y .uuuapcxo.j nporuBBpeAHoc'rH Aa ey y o6ane:n 4a-rpaltcaxqujy H3Bpllle, oAIIoclto HoBau ynnare Ha oAroBapajyhH paqyrr KoA 6aHrce vtrvl
apyre$uHarlcujcre rtlcrntyqH.ie, y cKna/ry ca 3axouou o onpeqaBarby npana HoBrla v
tp nnaricnpar"ba repopLr3M a.----------

I0.JaeHil 6elexnur npeAorlaBa crpar{KaMa .ta je 3aroHoM o H3Bpuerry ra o6e:6eferuy (,,Cr.
rrracHHK PC, 6p. 10612015) y qnaHy 19 npe4nufeua :a6paHa pacronararla npeAMeroM
H3Bpuelba unu o6e:6efema, Te Aa Herraajy npaBHo lejcrao aKTr4 [paBHor HJrr4 tfaxruuror
pacnonamrLa npeAMeToM H3Bpuefi,a AJIH o6ea6eferra 14'ro oA AaHa AoHoruelLa peuerba o
H3Bpuerby Ha ocHoBy H3BpIUHe HnH BepoAocrojue HcnpaBe HnH pettreu,a o o6es6eferry. Tarofe,
ona sa6pana ce oAHoct4 t4 Ha 3aKJbyLraK janHor H3Bprrru'reJr,a, Ha ocuoBy peuen,a o r,r3Bp[remy,
oAIlocHo 3aKj'bytil(a.iaauot' H3BptrHTeJba, r{a/lJrre)KHt4 opraH .x,yxaH je 4a rzsnpu,u ynuc eaflpane
pacnotaearDo y o/IroBapajyhu perhcrap.--
CxoAHo HaBeAeHoM, jaaHn 6ereNuptt< je u:npuluo nperpary no.rlaraKa o HcnpaBaMa roje jaanr.r
H3BptuhTeibH llo cJIyr(6eHoj AyNI-locrH 4oc'raanajy HaAJTexHHM r(arac.rpuMa oA 01.11.2018.
(npnor Honerrl6pa ABe xHJbaAe ocaMHaec're) ro4uHe, npeMa rpnrepnjynay JMEI-/MB npoAasua,
Kpo3 annhKauHjy ,,flpoHe[", re .ie ytnpleHo Aa HeMa perncrpoBaliux no.qaraKa, a [rraMrlaHu
npHKa3 eKpaHa ca pe3ynrarnMa fiperpare rrpHnar(e ce cnr.{cy npeAMera. I{axoH fipeAoqeHor
yllo3opeFba npoAaBau rasjan,r,yje Aa npeAMerHe rrenoKpe'rHoc'rr4 He npeAcrar6ajy npeAMer
H3BpueFba u o6e:6el1erba, Te aa Hnje yqecr-rHK Hu y je4rrov H3BpruHoM nocrynKy.-

ll.Ctpaurce cy noyqeHe o npaBHoM sHauajy H nocfleAHrlaMa yroBaparta Kanape H Kanape Kao
oAycraHHUe, ollHocHo oAPel6e 3axoHao o o6ruraquoHnM oArrocr4Ma rcojurua cy ypefeHr.r rr.r
rrpaBr{t4 HHc'rH-ry'rn (ulaH 79-83).-----
Clpanre cy noceOno yno3opeHe Ha trocneArrue HeH3Bplilen,a yroBopa y c.rryuajy ,rraBarba Kanape,
na aKo .ie :a uen:rpuerbe yroBopa oAroBopFra crpaHa xoja je Aana Karrapy, Apyra crpar{a Moxe
Ilo cBoM ur6opy rpax(HTH H3BpueFbe yroBopa, axo .je ro joru naoryhe HJru rpaxlrrn HaKHaAy
urere, a Kafiapy ypaqyHarH y HaKHa/{y HJ]H BparHTVt,vlJltd Ce 3a.qoBotbHTH npHMJbeHOM KArrapOM,
axo.ie 3a lleu3Bplnen,e yroBopa oAroBopr.ra crpaHa ro.ia je npHMHna Karrapy, Apyra crpaHa Moxe,
no cBoM rz:l6opy, Tpa)t(HTH H3Bplxerbe yroBopa, ar<o je ro jou moryhe, nilu rpaloytrn HaKHaAy
rlTere u npahame Kanape, HnH Tp)t(HTIa apaharue y,luojerre Kaflape, y cBaKoM cnyuajy, KaA Apyra-

, .]::



OIIY:512-2020
CrpaHa 5 (ner)crpaHa rpaxu H3BpLrler-t,e yroBopa, o[{a HMa rrpaBo H Ha HaKHaAy rxrere xo.jy rpnn'sOor3arouBelba' cy/1 uox<e lla 3axreB 3aHH'repecoBaHe crpaHe cMariHTH nperepaHo BeJrHKy Kanapy.-cnopa:ylttllll yroBopH,x c'rpaFla Mo)Ke ce oB,rac'rH'rlr jerlua hJrH cBarca crpaHa Aa oAyc,raHe oAyroBopa AaBaH'eM ollycraHHlle. Kal crpaHa y qn.iy je rcopacr yroBopeHa oAycrar{Hrla uzjaawapyroj c'rpulH, .rra he Aa'lH ollycrat'I,uy, ora B,rre He Molr(e 3axreBaTH H3Bprxe*"e yroBopa.Clpalla os.uauhcrra Aa oAycran. gyui,ru je ,raru oAycraH,uy t4croBpeMelro ca as.iaoovr ooAyc'raja}{'y' At<o yronapaqn IIHcy ogp.arru poK /ro Kor-a oBJrarqheHa crpa}{a Mo)Ke oAycrar, oAyl'oBopa' oLIa ro Mo)Kc ytlHIIH'rl4 cBe AoK He fiporeKlle poK o.{Peben 3a HcnyFbeH,e H,ene o6ase:e,ouo Lrparo o.nycrajafr,a o/l yroBopa npecra.je v Kar\.r.po"u y qHjy je xopracr yroBopeHo noqHeHcnyn,aBaru cnoje o6ane':e H3.ror yronopa vJu4 tTplMarpr Hcnyrrert,e o/l Apyre crpaHe. Kaa je yrKallapy )/t'oBopeHo npaBo Aa ce oAycTaHe oA yr'oBopa, oH/ra ce Karrapa oMarpa Kao oAycrar{Hua HcBaKa crpar{a Mo)r(e o.rlycral.H oA ytoBopa. y onor,r clyua.iy, aKo oAycrarre crpaHa xoja je aanaKarrapy' olra-ie ry6u, a aKo oAycraHe crpaHa roJa jc nunrpy np, Mktta,ona je y4nojeHo upaha,----

:,------- 
----

ylotlopHe c]'palle cy n:l.iaaule Aa HM je npo.rr.rraHa npHtsarHa l,cnpala, Aa cy HM y rro1nyHocr,
npeAoqeHe llpaBlie nocneAl4uc u :uauaj npaBltot ttocJla, floyxe H yno3opeFba'januor 6ererrHaxa,
/la cy ux pa3yMene, Aa flpHl]a'ftla HcnpaBa y nornyHocrH oAroBapu *r*oooj BoJbH, te 4a cy jeI-laKOIt'fofa noTrI HCZIr'le.____-_-

:.------------
14cllpaB) cTpallal(a' jaarlr'r 6e,rer(HHr( jc lro'r'np,tuo HaKorl ru.ro je yrapferro la je npanrrh nocao
Ao3uoJbcH' ol(Hocllo 71a rrnje y cynpo'rHocl'H ca npuHyAHHM nponHcnMa, jaaHnru noperKoM H
;1o6pr.rn o6nuajHn,ta H HaKorr utro je 1,.rap!euo ,,0 oornnnpa B,J'H crparraKa.__

,; 
--- - --.--

rtcrpaBa-le ilo'rnHcaHa y 3 (rpn) rrpravepKa, oA r<ojrax ce I (eaarl) npunaepar ca npgno3gMa qyBa
Ko^'i.iaslror 6errexunrca, no r (e21arr) rrpnucpar 6e,: rrpu,rori ao6nja llpoAaaaq u Kynaq.___
:,- - ----
l4cuPaBa ca KJIa)'3yJloM o no'l'Bpfurau,y HcttpaBe, cacrojn ce oA l0 (lecer) JrHcroBa. flpnaarHaucttpana je HanHCalla Ha cpllcKoM .ie:rary hupurrn.rHaiu nHcMoM Ha 4 (ue.rrapr.r) racra,
-ie'qttocTpauo, a Knay3yJla o rorpnpfNnau,y ucnpane je HanHcarra Ha 6 (ruecf JrHc.roBa,j e4noclpau0.-----------

l;;;;;;;;;;;;';;;.;;';;;;;**;;';;;;;.' j;;il;;;;-;;;;;
qraHa 2l' (asaaecerjeaau) Januo6erex<HnqKe rapu$e, TE I 6eaau), rn g (g*r.r) u qrasa 14(uerpuaecr), y asHocy oA 13.200,00 (rpnnaecr xr4JbaAa gaecra) Lu1apa,u uanlaheua ca ll.{B_on (200/o) y yKynHoM H3Hocy oa 15.8i0,00 (ne'rHaecr x,rbaAa ocaMcro uerp4ecer) Ar.r,apa, 14

-FlarpaAa 3a coreMl{H3auHjy lrpuBarHe Hcnp.aBe je o6pauynaTa Ha ocnoBy qJraHa 21. (4na4ecerjeaau) JasHo6ereNHHqKe rapu(re, TE l'(ieaarr) u'rs 91geeer1, y H3Hocy oa 12.600,00(4nanaecr xr4,'bara urecro) .u,auipu, u nan.iaheHa ca rI!B- ovr (20%) y yKyrHoM rd3Hocy oA
I 5. I 20,00 (ne.rHaecr xnrbaAa cro ABaAecer) .ar.ruapa;_----__--_---
-HaKHaAa uarepnjanHux rporrrKoBa y r43Hocy oL4 (uerr.rpn) 6oaa o6patryHara y HSHocy oA600,00 (ruecr croruua) rr.rHapa, H sanraheua ca llrli-o, y ,r"o. y or,720,00 (ceaan,t croruHa
ABa,rlsser; )\nHapa, Ha ocHoBy qnaHa l4 (uerpuaecr)._-_____-:__--__--_-_-_
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Crpaua 6 (u.lecr)

conerrlnu:aquja npHBaTHe ncnpaee .le H3BpreHa y l(aHUenapnju jaenor 6elexut{xa caee

,lle4a;raha y Cr.apoj fla3ooH, rcin 22.,05.202,0. (AsaAecer Apytot n,raja ane xlirbaAe lsaAecere)

ro/luHe, y l2:00 (lnanaecr) qacoBa'

KYIIAI{:
it ,./".' t.i,!'-n ' 1

Mrah'raua 6aH4Ynaja

.IABHII EEJTE)KHLIK

Mrairan flpoaaH

3r"raj joanua 8
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Pemcrap rrpHtpenrrHx cy6j erca'ra

BIJ 142449t20r9

!aua, 24.10.20 I 9. ro,lu.rse

6eorpaa

s000 1 62838867

Pet'ucrparop Perucqra ilpHBpc/Irrrx cy6.ierca'la xoju soAu Arerrqnja sa rrpuBpeAr{e perrrcrpe, Ha
ocHouy qJIaIIa 1-5. clar i.3axoua o rrooryrrKy perucrpauuje y Aleuur.rju 3a rrpnBpe/Irie perr4crpe
(..C:ryxt6errlr rrAcrlliK PC", 6p. 9912011, 83 2014 u 31/2019), ol;ryuyjyhu o .lelr.iucrreuoj
perutc'rpauuoHoj npH.lanu ocHlrnarba ilpaBHr.{x -rrHrra H Apyrlrx cy6jexala H perr.rcrpauuje y
jegnuc'rneuu perucrap rropecr(HX o6re:Hura, Ko.iy.le rtogueo/:ra:

tr4ne n rrpe3HMe: lv{apjau I'aruli

J_(OHOCr.l

PElll EI{rIl

Ycraja ce jeruHcrBel{a perrc'[par{Horla npujana ocHnBarra npatsHux Jruua H ApyrHX cy6jexara u
perucrpaunje yielnuc't'neFlH peruc'rap ropecr(Hx o6negsuxa, na ce y Peruo'rap nprlBpeAHr{x cy6jer<ara
pemcrpyje:

M AKAIIEI{C A.O.O. [,lu[u.ja

ca c,reAehnM rrorarlr.rMa:

flocrosno nrvre: MAKABEKC A.O.O. I4u!u.ia

Cmpaheuo rociroBlr o n*rc: MAI{All lrlic lI.O.O

Peruclapcrur 6poj/Ma'mqrru 6po,i: 2 1 5261 1 1

IItr{R (loaerbeH o.rr llopecxe yilpaBe PCI): 1 I 171 1864

flp a nrla Qo pnr a : flpyurr:ro ca orpaH r.r qeH oNr oltro Bopr.rotir hy

Ce,lr,rurre: 14Hl1uja,I(pa,'ra IIe'rpa IIpnor 198 ,14rrljr.r.ia,2Z32O tr4u11uja, Cp6lrja

llpelcxrra AeJrarrrocr : 5621 - I{ercpnrrr

Bperuc'rpajarna: lrcorpaHH Ltcuo



OcsoRuu KanlrraJr:
I{oe.{aHrl KaflHTaJI

Ynucau: 1,000,00 RSD
YrrralieH: 1.000,00 RSI)

O IIflAIIOI]H]!IA:

|vre H npe3r.rtue: Multuua 6alrlt)r;ra.ia

f:010798871504i
rj{fl(H O ynory TIJIaI{a

ynor
Vuncau: 1.000,00 RSD
Yn.naheu: 1,000,00 RSD

Y,reo: 100,007o

3axoncxn (cla'ly'I'apun) Iac'rynrItrI{u:
q)u3u.rxa .rIuua:
. tr4ve !r npe3rlNre: Muluqa Eallaylaja

.IMBI': 0107988715041
Oynnrrprja y ilpLIBpeAHorul cy6jer<ry: .4uperrop
Haqi.ru 3acl'yrtaH,it: caMo crilJl IIo

Aaryrrr ocH I.{BaqKo r aKTa : 22.1 0.20 1 9 rorn t te

Aapeca :a npujeru eJleKTpoIIcxe troul're: makaveks@ grnail.com

PerH c.rptrlr.rj a,1orcy iu eH'I'a :

Ynucyje ce:
. Ocut{saq(I{ at(r oi\22.10.2019 l-o.rli}1lJe.

O6pa3JIolKerre

floc,rynajyhu y crla/Iy ca o/ipel6or'r rrrralra 17. clas 3.3axoua o nocryttxy perHc'rpauuje y

Areuquju 3a gpr.rBpejlrre perllc'r'pe, rroirlr-roruefleM ieluuc'rtet{e perlIcrpaulloHe npujane ocHHBaIba

rrpaRlrHx J,rhua u Ap,yrrx cy6jercara H pen.{c'rpauu.je y.jerluttcrneltu perizc'tap ropecKllx o6sesHi4xa

6poj 611 1,42441)12019, ilaila 23.10.2019. r'cljurHc, iloAHou,rrau.ie crexao npaBo ua tuahame yMarbeHor

lr3rroca HaKrraAe, 3acHoBar.ro no/tHourerbcn npuiaile r<oja .je peuelLeM Peruc'rparopa EA 12948312019

o/-l 16.10.2019. ro.qulre oA6a.rcua,jep je yrapfeno ;ta HHCy Hcnytber{Li ycnoB}i H3 qllaHa 14, cras 1.

rarlxa 5) u 6) Hcror 3axoHa.

flponepata.ivhu ucrryri,eHoct' ]/cJloBa 3a per t{crpauujy, npofiucaHl{x tupea6orur r{JIaHa 14. 3axona

o noc.rypr(y peruorpaqHje y Al'eurtuiu ja upnBpclttle pelucrpe, Peruc'ryarop je yrnpguo Aa cy

Hgny1ber1g ycnoBu 3a petnolpaur.rjy, ua je o.qlryttuo I(ao y II'IcIIo3H'tHBy peulelba, y cKna.(y ca

o.upe,t6olr qJIaHa 16. 3axorra.
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IJncnua Har(HaAe :a uo!eri,e rroclvrKa penuclpauuje y'rnpl1ena jc OllyroM o I{aKHarIaMa 3a

rrociroBe perncrpaqnje u 4py're )rcjryrc ico.je npyxa Areurtuia 3a IlpHBpeItHc perHcTpe (,,C.u. I'JracHIaI(

PC", 6p. 11912013, 138/201 4,4512015, 106/2015, 32/2016,6012016 n1512018),

CTBO O ilPABHOM CPEIICTIIY:
B oBe orn,vKe Mox(e ce lt:l.jann'r'H xa"u6zr y poKy o.rr 30

,tan a o6j aal r) r.r Bar I)a oriryr(e Ha LI HTepHel' c'rpaH Ir

je :a npunpe.qHe perncrpe, N{I.II{Hclpy [taAre)KFIoM 3a

[pHBpelte, a I]peKo Arentiu.ie 3a [pI{IJpeIIHe
AAprurruc'rparr{BHa raxca :a xta,r6y y LI3}tocy oA

480,00 Ai4r.rapa H peurelte uo xa,r6u y u3llocy ol 550,00

/rlrHapa, yruraliyje ce y 6yuer Peny6rurce Cp6rje. Xar6a ce

ivroxe u:.janulu lr ycMeHo Ha 3anH0}Ilrr< y AreHqujrl ra
ilpr{BpeA}re pef HC'rpe.

o6ABIimTEtllt!:

O6aseullanaMo Bac Aa cle y o6ane:u ga ce o6parn're llopecxoj ynpatu, yKo,'lI4Ko ce y ilplirory oBor

peilIeH,a He Hara3ll IlorBpAa o AoAeJIH tropecKor li,teHrurllrarauuoHor 6poja (IIl'16), paAu AoAerIe

r.rcror l(ito r.r no,rlrrecere jeAuuclnerrl, rrpujany ua o6ase:Ho ooquja,'ltlo ocl4ryparse, OIMAX no

rrpujeuy oBor oOanerurcma, Ha je,trrorv or ttreulrepa 6n:ro xo.le opraHl43aql4oHe jeluuuue

opi'alru3auuje 'ta o6aBesrro ooqrl.izurno ocrrr"ypatr,c (Perry6.'llt,ttttl rfoHn :a netl:njcxo I'l HHBaJIIIAcI(o

ocHryparbe, Peny6,ruur(H 3anoA 3a 3.rlpaBcrrleHo ocHr'),pan)e, I-Iaunoualtta clyx<6a 3a 3alo[IJbaname)

Hnlr flper(o nopr&,[a L{elrlparnor per}rc'rpa o6aBe:]lrol coqujzurnolocnrypatla {]t!ly,l.):-\r.1\ -Lri)r\} I'./').
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\. ONUJTI4HA I4HbI4JA

PENY6IIt4KA CP6I4JA

An BOJBOAI,IHA
ONU.ITI4HA LlHEI4JA
ONIUTI4HCKA YNPABA

OAeruerue sa yp6aHusau,
KoMyHanHo-crau6ene nocroBe h
3a[lTHry XilBOTHe CpeflHHe

6poj : 3 5-2-4 29 I 2OL9 -tV -Oz
flaryu: 08.01.2020.
t4H6l4JA .

H.3.

Ha ocnoey qnaHa 53. 3axona o nnaHrpaFby r.{ rcrpaAH,r.r ('Cnpx6enh I-nacHxK Peny6lrre Cp6mje" 6p. 72109,

81/09 - hcnpaBKa, 641t0 - yC,24lt1, 12U12, 4U13 - Osnyra yC, 50/13 - OAnyxa yC, 98/13 - Onnyxa YC,

732114, 83/18, 3U19 w 37PAn) H qraHa 18. Onnyxe o opraHr3auujw onutwuct(e ynpaBe oflurrHe Vlnfivja (,,U.
. nvc-r onurrrHe l4uf r.rja" 6p.23/17), a y Best4 3axreBa l-lpoAaHoehh rpaAFbe A.O.O. wVln\uje, aa napqeny 6poj

2540 K.O. Vla\uja, Aaje ce:

14 HOOPMAUI4JA O flOKAUI/J 14

(,,Cn. nucr onurLlHa Cper,ra" 6poj 14/06 n 30lLl vl "Cn. nuct onurmHe V1nT1uia", 6p' 18/19)

Yer4ou y ycsojeur nflaHcKt4 AoKyMeHT - flnan reHepanHe perynaUraje Hacerba Vlabuia (,,Cn, nncl, onuruHe
CpeMa" 6poj 14106 vi SAfit), KoHcraroBaHo je na ce npegraenra napuefla 6poj 2540 K.O. tz'lnf;nja Ha.fla3i.l y

rpaHuqaMa rpafeemncxor no4pyuja HaceJba Vla\nja, y 6nory 6poj 53 rcojm je HaMeFbeH MerrQBt4ToM craHoBarby.

flarueype!erueepu:uhecenpeMao4roeapajyh[t'1oApeA6aI',laoBorl-lnana.

', Hau6na ierqruniura

!

Karacrapcxa napqena 2540 K.O. Vlnfiuja HaMeFbeHa je sa+4euioeilro craHoeaFbe.

I-lperua uraHy 2.3axoua o nnaHilpaFby t4tatpa$bra ("Cn1ox6eut4 macHilK Peny6lrxe'Cp6raje" 6p:.72109,BLlOg-
rcnpaBKa, 64ln - yC, 2417L., L21lt2, 421L3 - Ogryxa yC, 50/13 - O4nyra yC, 99lt3 - Onryxa yC, 132114,

83i18, 3U79 vt 3712019) peQNnrcaHo je aa rpaneanucra nap\ena jecre Aeo rpafearncror 3eMrbt4ura, ca

nprcrynoM jaenoj cao6pahajr-roj noBprxr4HH, rcoja je rasrpafena ilnh nnaHoM npe4enfeHa sa H3rpaAFby

unu crau6eHo-nocnoBHt4 o6jerar MilHHManHa uilprHa

rpafeeuncra napllena je mNnruanHe noBptxhHe

3a rerpagruy crau6enor, crau6eno-nocltoBHor o6jerra nopoAt4qHor rtat y 3aB[cHocrl4 oA Bpcre/ ycnoBH 3a

o6pasoearse rpaflearucrce napr.lene cy cre4ehr: ;'
- 3a cno6oAHocrojehr crala6enu nnu craqleHo-nocltoaHm o6jexar MrHltManHa i.r.rlrprar-ra napqene je 10,0 u,

MhHilMaflHa noBptuHHa napuene je 300,0 t'42,

saAeojHr4 crau6enr mra'crau6lno-nocl'ro,BHt1 o6jer<ar t''tt4l.{hMarHa wnplta napqene je 16,0u (2 x B,0u),

Mr4HhMarHa noBpnlfiHa napqefle je 500,0 uz (2x'275,0 t"t'1,

sa craM6eHN nnN crau6eno-nocnoBHr4 o6jexir y npeKnHfroM Ht13y Mt4HNManHa uiHphHa napqeae je 12,0 t"t,

uunruajina noBpr.lhHa napllene je275,O m2.

Usfuopuaquja o noxauuiu, 6poi 35'2-429,201 I-IV'02



O4eruere aa yp6anrasanlt, KoMyHanHo-crarra6eHe nocrroae
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ONUT!1HA I4HENJA xr4BoTHe cpe.quHe

Bpcra H HaMeHa oSjexara
.- \/ ^,,^r,6ir.nu6 rrdtttnol,:PTJ-#ilrt::r"":';ffi::r4ror craHoBaba Aoaeo/beHa je rcrpaAFba rnaBHor o6jer<ra: BLlrlenopoAhqHor

o6je"rra,' erauenbpoflilqHor crau6euo-nocnoBHor o6jgrra, nopoAl4L{Hor o6jercra, craM6eHo-nocnoeHor

o6ierra nopogrqHor rnna A nouohuor o6jerra ya crau6eur o6jerar: rapaxa r orpa4a.-Y 3aBHCHocrH oA

eelilqhpe napqqle; y oKBr4py oBe 3oHe, Ao3BorbeHa je raarpagrua _.r nocnoBnor o6jerra. I1o1n9sH1

.r.4elal}rocrfi'Koje 'ce Mory Ao3BOnnTn cy h3 AoMeHa TproBHHe Ha MaIo, yrocTHTeJbcTBa 14 ycnp{iHe

r ,v orarapy rnaenorro6jeKTa ,qeo nprceMJba HnH L{ena npr4seMHa eraxa Moxe Aa ce HaMeHI4 3a nocJloBH}4

,0"#[1.u no.ourgruqru xoie ceojor'l genarHou.rhy uehe yrposNrn npilMapHy 4yHrurajY - craHoaarue.. ,[eo

obj"'.ru xojr ce Harveruyje sj nocnoeHe HaueHe He Moxe npehra rpehraHy 6pyro noeprLLilHe ilaBHor o6jerra.

MaKcnMarHo 4 craNa6eHe jeaNHrue'

ffi ipaberNHcro-1 napL1er,, Aor"orueHa je rsrpaAFba caMo jeAuor rflaBHor cram6eHor o6jerra, jeAsor

nonroh*o. o6jex* fi aKo ro yclroBr4 napuene Ao3Bo;i,aBajy jeAuor nocJloBHor o6jerra.
y orerapy oBe 3oHe Huje poseorueHa h3rpagFba: npousBogxnx o6jexara/ eKoHoMcKrax o6jexara r nouohnrr

o6jerara Y3 eKoHoMcKe o6jerre,
larofe, uraje 4osaorueri ,r.paAFba nocfloBHor o6jerra, aKo Ha rpafeeNncroj napqenh ue nocrojlt

rru*6un, o6ierur, oAHocHo/ aKo Ht4cy geSNnrcanr ycnoBil 3a rcrpaAFby crau6enor o6jerra.

Ilonoxaj o6jexara ra naPqerll

eicrojarue rpafeerucrce nnnnje og beryraqfioHe nrnuje ea cno6oAnocrojehe BhuenopoAl4qne crau6eHe rnu

crarq6iHo-nocnoene o6jerre je unuruanHo 3,0 t"t a MaKcHMarHo 5,0 u.

f-lpe4ruou $acaaor,t o6jerar ce Mopa nocraBhrl4 Ha rpafeeruool nwuiy.

pacrojarse ocHoBHor ra6aprra (6es hcnaAa) et4rxenopoArqnor crau6eHo-nocroBHor o6jerra'u rpaHnqe cyceAHe

rpaleerHcrce naPqene jb:

E) 3a o6jexre noPogmtlHor rrna ..

B; crau6eno-nocnoeie. o6jerre nopoAr4r{Hor THna cBux Bpcra rpafenuucra nuania ce noKflana cd

perynauroHom nrHujou ochM aKo ce y nprceunoj e'raxr nnaHilpa t4 rapaxa. f ,.rou_ cnyuajy pactojarue

rpafeenncre nnnuje ofl perynaqhoue nuHrje je 5,0 u' ...:,, .-., - .,- --. .' -

rip"ir'o,Qaca6ouo6jerarceMopanocTaBhTl4Harpa|eerHcr<ynurrrajy.:::.".:,--;-:'.:

Haneua: euuenooofruquo crauoeawe v 6noxv 53
Creneu nsrpafieuocru: uax. 50%o

lrlugexc ucxopuaheuocru: uax. 1,6
Cnparuocr o6jexra: Max. l7+3+l7K
(npuseune + rph eraxe + norxPoane)
hnil Max. I7+4 (npuseune + qeruph eraxe),

YxynHa BAcvHa Bt4uenopoArt{Hor crau6eHo-

nocfloBHoF oOieKTa He Moxe

Haueua: noooauquo crauoeame v 6nory 53 :.

Creneu usrPafieHocrh: nax, 40o/a

inaeKc,ac;oiuuheHocrn: uax' 7,2
Cnparuocr o6iexra: tiax. t7+2+f7x '

(npnsenne + gae erixe + norxPoane).

Bucuna cra u6esor unn crau6eHo-nocrloBHor o6jer.ra

nopoAr4r{Hor He Moxe 6wtu euwa oA 12,0 t'1.

aKo He nocroje cMerFbe

opujeuraqrje.
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( onurl4HA l4H-bt4JA O4eneue 3a yp6aHu3aM, KoMyHafiHo-craM6eHe nocnoBe
u 3arrTury xrBoTHe

vnaJbeHocr Br4[xenopoAt4qHo-r iraMoeHor unv craM6eHo-nocnoBHor o6jercra oA Apyroro6je+oa Etano-roje

,rrpuA*" je hondferacuHe Bruer o6jeKra, a MilHhManHo 4,0 M. Mefyco6na yAaJbeHocr Moxe Aa cgcMaFb[

Ha r{erBprrHy BHcHHe Brlrer o6jerra c rmM-.aa ce Ha cyceAHHM. crpal={aMa He Mory npeABhbaril orBopu

srauOer-rhx npocTopl4ja r Aa ra ruefyCo6ua yAarbeHocT Hhje MaH,a oA 4/0 M:" ' - " .-rr-

Melyco6na ygarbeHocr nnaHilpaHfix crar.{6eHhx HIH cra}46eHo'nocnqeuHx o6jeraTa nopoahqHorrHna je: . ,

, -l-lefyco6naryparuenocr" 
rer'lefly cno6oAHosrojehux, ABojHt4x o6jeKara h o6jeKara y npeKl4nfroM Hh3y je- -

MhHilManHo4,0M,oAHoCHonoJIoBHHaBhchHeBfi[Iero6jeKTa,.
- r':ygaruiiHdcr'cra&t6eFt6r'Hnh craM6e*o:nocroeHor o6jeKra oA o6jeKra HecraM6eHe HaMeHe je M?lHhManHo 4,0 '
r:i-:': ii rbAHgcno, ill1bxe ce cMaFbLlTI4 yAaJbeHoCT Ha -qeTBpTtlHy bHCfHe Bquler O$jeKra'aKd :o6jeRaT Ha' - '

' - HaenpaMHfirq 6oqHrr'l Sacagalaa He caApxe orBope'Ha npocropiljaMa 3alcraHoBafbe,: 
...-: ;: ''-:-.:" .'':- :-' . "

peKoHcrpyKltr4jy He Mory ce Ha cyceAHilM crpaHaMa npegerafarr orBopt4 fi'aM6eHt41 npocropxja, : . , :

Ycroer 3a HsrpaAlby Apyrnx oGjerari'na rcroj rpa[enuncxoj napuenr ' - -

- Ha rpabeBt4HcKoj napqenm y 3oHr,t MeuoBr4ror crairoBaFba Ao3BoibeHa je ra:rpagrua noMohHOr O6jeKra y3

craM6eHfi o6jeKar - rapaxa/ orpaga h eBeHryanHo nocnoBHor o6jetcra, aKo ycnoBh Ha napqerH To

goseoruaeajY

r-ra rpaDeeilt-tcxoj napqenr Hanaersenoj r3rpaAtbr4 Bt4r.lenopoAt4qnor crau6eaor inu 'cIaM6eHo-nocrloBHor

o6jerra uopajy ce o6es6e4rru ycrloBl4 3a rcrpaAFby nor'lohHor o6jerra - rapaxa ca o6es6e[rBarbeM

MI4HHMaflHO rapaxHilx r'4ec-ra Il2 6poja y oAHocy na 6poj craHoBa nnaHhpaHrx y rnaBHoM o6jerry. YcnoeN

sa Lr3rpaAtry norqohHor o6jerra - rapaxa ne r'lopajy Aa ce o6$6eAe aKo ce y oKBl4py cfrepeHcKe Hnil

nprceMHe eraxe maBHor o6jerra o6ea6efyje npocropuja 3a rapaxilpaFbe Bo3l4rla MhHilManHo 112 6p$a y

o4Hocy ua 6poj nraHhpaHhx craHoBa;

- rcrpaAFba nocfloBHor o6jerra Ha rpafeeNHcxoj napLierr naruemeuoj H3rpaAlbH Bi4uenopoAl4qnor qrau6enor

rlr crau6eno-nocnoBHor o6jel$a ce Moxe Ao3Bolr4l4 aKo cy o6es6efenr npocropHtl ycnoBta HaBeAeHH y

npeAXOAHr4M CraBKaMa y3 CarnacHocT BnacHfiKa craHoBa/ oAHocHo nocjtoBHor np9cropa y oKBl4py rflaBHor

r sraN,t6eHo-nocrloBHor o6jerra nopoAt4qHor- :3:[?j"BHHcKoj napr]enh HaverueHoj rcpaAFbt4 crau6enor rnr
Txna Ao3BoibeHa je rcrpagFba nouohnor o6jerra - rapaxa 3a rapaxupaFbe nfrHrqKor Bo3rra H nocaoBHor

o6jerra axo ycnoaN Ha napqenr ro oruoryhaeajy Kao il fi3rpaAFba orpaAe;

- nolaohnr o6jerar - rapaxa ce rpaAil Ha MhHhMaflno 4,0 M oA rnaeHor o6jerra h Ha MI4HhManno 0,5 u oA

rpaHfiqe napqeae y3 ycnoB Aa ce o6jerar rpaA,4 y3 rpaHhqy napqeae nperexnq ceBepHe (oAnocno

3anaAHe) oprajenrar$aje; :

: y oKBl4py o6jerra rapaxe Mory ce nnaHuparil r npocropuje 3a ocraBy;

noNonnm o6jexar - rapaxa je uaxcuuarHe cnparHocrn Fl (npxsei'rrue). O6asesua ie r:rpaghba Kocor KpoBa

narr6a KpoBHe xoHcrpyrqraje MaKc 350. KpoaHr noKpHBaL{ je y saaucHoc-tw oA Harfi6a KpoBHe roncrpyrqrje.
OAeoAFba aruocSepcrilx naAaBhHa Mopa ce peuurt4 y oKBr4py ipafear,rucxe napuene na xojoj ce rpaAh

o6jexar;

- rasipagFba nocfloBHoF o6jer;a Moxe ce Ao3lonnrn aKo ce Mory.hcnyHLlTnYcnoBV l4s oBor [llaHa, c rHM Aa

je 1,1arcNuanna cnpalrocr o$jeKra l-l (npnaeurue) N aa o6jexar npeAFboM QacaAoN'l. ue uopa 6rrr
nocraBlbeH na rpafeerHcxY nvaujY;

- o6aaesHa je rsrpa4Fba Kocor xpoea uaru6a KpoBHe xoHcrpyrcrlNje MaKc 350. Kpoenr norpueau je y
3aBficHoc14 oA nar76a KpoBHe roncrpyrLlraje. O4eo/lFba aruocSepcx*x nagaarua Mopa ce peurrh y oKBt4py

rpafeerHcre napqene na xojoj ce rpaAh o6jerar'

- OrpaAe Ha perynaqh o{oj nvHWA vtory 6vttw rpaHcnapeHTHe Hfll4 xot"t6rHalluja 3ilAaHe il rpaHcnapeHrHe

' ,.orpa4e, c n4M Aa yKynHa BilcNHa orpaAe oA Kore rpQr-oapa He cr'le npeht 
^Bt4ct4HY 

op h=1,4_u.

TpancnapeurHa orpaAa ce nocraB1ba Ha noA3tlA',ruSa1,lt9varctiMa.nHo 0,2 M, a roA rcotq6NtraqNje 3vAaHL4

O6es6eDltsarbe npllcryna flapqenx H npocropa
, ' ,. | ,... |+ ,,1

= * y oKB.Hpyor" ,on" ,u it.*v rpafeeraHcxy,n',?rc
3,0 u.
3a naprupaFbe Bo3t4ra 3a concrBeHei nc

BHUenopofll4'ilior cra r"l6eHo-nocroeHor'' o(

BO3H'IA
KO,l CKO- ne U a'{ Kr4' :n pE{lp3

,.:
pa[esrancxe napqene HaMeFbeHe

H napKfiHr npocTop 3a

r.rJhphHe

Bo3r4ra no npaBxny -jeaas crar-l jegnq

nwrrhie. i '-'- r'

s6or nperneliHocrl4 pacKpcHfi ue.



onulTl4HA 14H'bt4JA O4eruerr,e sa yp6anuaau, KoMyHatHo-crau6exe noc,DBe
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3a napxrpaFbe Bo3hna 3a concrBeHe norpe6e BaacHuur craM6eHor r craM6eHo-nocJloBHor o6jelra

n"p"a[*Ho. rrna o6$6eDyjy npo.,'op y oKBt4py rpaDeBhHcKe napqene il ro no npaBilny MhHilManHo je'qHo

napKHHr Mecro Ha-jeAaH cr;H, c rt4M Aa HajNarue je6Ho eo:nno 6yge cMeureHo y rapaxy'

3auJrhra cYceAHHx o6jerara
-: vlcnaun Ha o6jeKry He Mory npena3Hrl4 rpafeauHcxy nuuniy BI4Ue oA !,2 tt u To Ha Aeny o6jerra BHUeM OA

2,5 t"t. Axo je xoph3oHranHa npojexqraju ,tnanu eeha ofl 1,2 u onAa ce oHa nocraBJba Ha rpabeBfiHcKy

nunujy.

l-pafeeNHcxn ereMenrx Ha HHBoy npr:errua uory npehlr rpafeerHcxy nvtnnjy (pavyr-rajyhra oA ocHoBHor

ra6apNm o6jexra Ao xopl43oHrartte npojerquje ucna6a) N ro:

o TpaHcnapeHrHe 6paeapcxe KoH3ofiHe HagfipelxHr4qe y 3oHt4 npil3eMHe eraxe Marbe oA 2,0 u no qenoj
- 

*rapunuo6jerra ca Bilcl4lloM t'.eHap2,S v, ,
o nflarHeHe HaAcrpelxHHue ca Macr4BHoM 6paaapcxou roncrpyrqNjoM MaFbe op 1,0 M oA cno'bHe HBhue

Tporoapa Ha Bilct4HY uznag2,5 t't,

o KOH3OnHe peKnaMe Ma!-be oA 1,2 lt na BnctAHtA rSHag 2r5U'

I-pafeerHcrn eleMeHrr Kao epKeph/ [oKcaril/ 6anxoun, yna3He HaAcTpeUHfiUe 6es Cry6oBa' Ha HhBoy

npBor cnpara Mory 4a npefy rpafesrHcxy nnuttjy (pavynajyh4 oA ocHoBHor ra6aprra o6jerra Ao

xoplt3oHranHe npojerrlraje ucnaga) N ro:
o HQ Aeiiy o6jeKTa npeMa npeAFbeM EBOpI/ujry MaFbe oA 1,2 M' anx yKynHa noBpuluHa rpafeefiHcrrx

eneMeHara He Moxe npehra 50Yo ynNvHe oacaAe il3HaA npil3eM/ba,

o Ha geny o6jexra npeMa 6oqHor',t ABopt4LUry nperexHo ceBepHe (oAnocHo eanague) oprajeHraqrje MaFbe

og 0,6 Mr a)n1yKynHa noBpuLrua rpafeB[HcKrix ereMeHara He Moxe npehra 307o 6oqHe OacaAe hsHaA

. XSXTff,iireKra npeMa 6oqHou ABopr4ury npeiexno jpxHe (osHocHo r4crolrHe).opNjeHrarlrje uame oA

0,9 lr, un, yoyn*u noBprrJHHa ipaSesraHcxrx eneMeHara He Moxe npehr,l 30%o 6oqHe oacaAe HsFlaA

npil3eMJba,
o Ha Aeny o6jerra npeMa saAFbeM ABopl4ury (najuarser pacrojarua oE crpax6e lnurje cyceAHe

rpafeerucxe napqerie o4 5,0 ru) uarue op L,2 Mt anv yKynHa noBpLxHHa rpafesrncrnx eneMeHara He

Iroxe npehn 307o crpaxrue oacaae H3Ha,4 nprceM'ba'

l-pafeerncrr ereMeHril l4cnoA Kore rporoapa - noApyMcKe eTaxe r"rory npehra rpafesraucxy (ogt-tocno

perynaqhoHy nuwajy) puuy*uiy1* oA ocHoBHor ra6apnra o6jerra Ao xopH3oHranHe npojerquje Ncnaga r
TO:

o crone reMeJba I noApyMcKr4 3t11oBn MaFbe oA 0i15 r'a Ao Ay6r,rue op2,6 M HcnoA noBpLx[He rporoapa/ a

ucnoA re Ay6raue uarue og 0,5 t"t,

o uaxroBr4 noApyMcKt4x npocroprja Ao Ht4BOa KOTe rpoToapa MaFbe oA 1,0 u.

- oraopeHe cnoJbHe creneHhue Mory ce nocraBlbari4 Ha npeAFbl4 Eeo o6jerra axo je rpafesrHcra nvtttnla

yByLreHa y oAHocy na peryraqrony nraHrajy sa 5,0 M r aKo re creneHrlle caslafajy BVcnHy oA 0,9 tq'

t lnu*ru" xole iaeiraSyly B'Act Hy Bt/tlry oA 0,9 tu yra:e y ocHoBHl4 ra6aprr o6jerra'

lzlsrpaAruou creneH'a,la-Ao ducuie oA 0,9 M He cMe ce oMerarl4 npona3 h Apyre QyHrunje ABoprlLxra'

_ Bt4uecnparum CnO6OgHOcrojehu crau6esr o6jexar He Moxe 3aKraFbarr Al'lpeKrHo ocyHqal-be ApyroM

o6jerry Bhue oA noroBllHe rpajarua AHpeKrHor ocyHqal-ba'

Oreaparse orBopa Ha npocroprniaMa sa craHoqaFbe Kao il arerbehMa fi nocnoBHHM npocropujarua sa 6oquupt

Sacagar.1a Moxe ce Eo3Bonilrr4 axo je r"refyco6au pasuax rar"refy o6jexara (yxynHo ca Hcna,4hMa) je4Har

vnvt eehvt op 4,a ,. R*o je r'/lefyco-6Hl4 pa3MaK o4 3,0 n/| 4O 4,0 M AO3BOJbeHo je oreapa$e oTBopa Ha

npoc|opmjaMa Hecrau6eHe HaIaeHe y3 ycrloB Aa AoFba Kora Ha xojy ce ocraBlba orsop 6yAe jegHara rrr
sNua og 1r8 t't.
l4arpa6ruor,r KpoBa He cMe ce HapyuHrh Ba3AyIUHa nvtnvtja cyceAHe napuene/ a oABoAFba aruoc$epcxltx

naAaBHHa ca KpoBHl4X noBptxhHa Mopa ce peuqrt4 y oKBt'lpy rpafeerHcre napqene na xojoj ce rpa4fi

o6jexar.

ApxurexroHcKo, oAHocH o ecrercxo o6n H roea tbe nojegt't H t{x efl eM enara o6je xra

oaca4e o6iercara ltory 6rarr ManrephcaHe y 6ojn no xeJbt4 l4HBecrhropa vnv oA QacaAHe oneKe,

npHpoAHOr Hrfi BeuTaliKor KaMeHa, HTA.

- o6ae*Ha je r4spaga Kocor KpoBa ca narra6or,r rfioaue KoHcrpyKqllje og 20-350. Kpoenr noKphBaq y

' ':"'



ONUTL1HA 
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Ogeruene sa yp6anueann, (oMyHarHo-craiq:!: l-oTo*il 3ar.lTlrTy XtirBOTHe CpeAHHe

Ycroau 3a o6HoBy H pexo{crpyKqujy o6jexara
O6Hoea il peKoHcrpyrcrlyrja nocrojehux o6jexara Moxe ce'p.oseonrrm noA cJtegehnu ycnoenua:

3aMeHa nocrojeher o6jerra HoBr4M o6jerrou Moxe ce Ao3Borlr4rkr y oKBt4py ycnoBa Aarnx oBt4M [1naHou,
peroHrrpyrqraja nocrojehrx o6jerara Moxe ce Ao3Bonilrh aKo ce useoferueu paAoBa Ha o6jerry nehe

HapyuJt4Tt4ycnoBil.AaTiloeNltIhanoM,..,.'....:'.:
aro rpafearlHcKa.napuena caojou usrpa$eHouhy He saAoeolbaBa ycnoBe Ns osor nnaHg peKo..Ftcrpyrct1hjoM,.,

ce ne Noxe Ao3Bonrrr Aorpaghba nocrojeher-o6jexra, . ": :..

aAanrar-lnja nocrojehnx o6jexara ce Mcixe AosBoll4r!,r y oKBrpy HaMeHa AarHX oBt4M [naHoFI. . :

Ycrrogn adrrrrnfe'r(iieorie cpegnHe, Tcjar{riqke; xni*jeaCitb, iaurrr,rie og:noxahar 6eg6etrnocne u I ,

[pyreycJIoBe,.,.,.',...,.?*.,.l" npi npoj.*ru*y ia rpaferuy o6aeesHo je npraApxaaarki ce 3aroHa o 3aurkm4 og noxapa h ceraigpyrnx
nponhca il 3aKoHa xojr perynruLy KoHKperHyo6naqr. -

l4arpapma o6jerbra, oanocno useoferue paAoBa Moxe ce Bpqvln nog ycJloBoM Aa ce He rca3oBy rpajHa

ou:reheruaT sirafnearue Ann Ha Apyrh Haq[H AeFpAAupaFbe xhBorHe gpeArar-re. 3aurHra xl4BorHe cpeAilHe

o6p<eara uepe rojrva he ce sautrrvrvt BoAat Ba3Ayx H seMrbl4tilre oA AerpaAarlnje.
Ha ceaxoj r[afeeraHcroi napqenh Mopa ce o6es6eAfiril 6eronupanm npocrop 3a nocraBrbarue xorrejHepa
(rcanl,r) sa KoMyHaaHfi ornaA. floqrparue 6erourpauor npocropa sa xourejnepe Ha napqenh Mopa aa 6yge

TaKo Aa ce ouoryhr flaK nphcryn HaAflexHe KoMyHaflHe cnyrr6e.
OAeobeFbe @exanHnx Bo.qa pelxmrh 3arBopeHilM KaHaril3aquoHl,lM cucreMoM rojm he ce nprKlbyqvffn Ha

Hacerbqry KaHanrcaqiloHy Mpexy. Kao npenasno peuerier Ao rcrpaAFbe Hace.rbcKe xahtarilsaqHoHe Mpexe,
gosBoibeHa je nsrpa4rua 6eroncrnx BoAoHenponycHhx cenrrvxrx jaua xoje na napqenh.rpe6a noqnparn

MHHHMaflHo 3,0 t',t og o6jercara r rpakuqe napqene.
Ha caaxoj rpafearncxoj napqenr Mopa ce sfie$e4lrr MhHHManHo 30o/o oseneFbeHhx noBptuHHa.

Cen o6jerrr r,topajy 6wn uzrpa\enu (pexoncrpyrcarrra) y cKnaAy ca eaxehhl4 3aronnua u [lpaemnuquua
rojra perynNuy KoHKperny o6nacr. l-lpra npojerroBalby 14 raseoleruy paAoBa na o6jerruua hMarH y BnAy

cneqrQrvnocr QynrrlmoHarHe HaMeHe o6jerra (npocropa) ca craHoBt4tllra ropnu:hel'ba, oApxaBaFba,

oAHocHo o6ea6efraeat+a caHrrapHo-xrrrjencrcrxycnoBa. .

tls6oporv uarepmjana Bo$t4rn paliyHa o runxoeoj ornopHocl4 Ea acneKl" rexHhqKe h nporfiBnoxapHe

3auryre. I-lpN npojerroBaFby tA .zr;tpa1tbv Br4uenepoAr4qnux srau6enmx o6jerara' udpajy ce o6es6eArru
ycaoBrr 3a cnrypHy eearyaqrajy r".yAA y cnyuajy noxapa n ypelgifi n cpeAcrBa 3a raueFbe noxapa.

BruLenopogrqnN crau6enr o6jeru, nocloBHr4 o6jgrna (o6xocno notloeuu npocropu) HaMeFbeHr jaeHou

ropruLheruy Kao h nphraz1 Ao AC-nAx uopajy 6rala ypalenx y cKnaAy ca [lpaemHTKoM o ycJloBrtMa 3a

nnaHqpar-be n npojerroaarue o6jerara y Besr4 ca HeeMeraHhM KperaFbeM Aeqe, crapilx, xe#AhKenrpa4nx v

I4HBaI'I,4E,HVX nl,14a.

Ycroer npuKrbyqerba xa HH$pacrpyxrypy ' '

Y cuagy ca ycnoBhMa HaArexHHX t4Maolia jaeHrx oeraulheFba,

I-lpra npojerroBarby nphMeFbmBart4 oApeA6e ilpaennnurca o eHeprercxoj eQmxacHocril 3rpaAa ("Cap*6enu

macHHK pC", 6p. 6L12ALL on 19.8.2011.) xojru ce 6nNx.e. nponHcyjy. eHeprercKa ceojcrsa u HaqNH

t6paqyHaBaFba ronrorHt4x ceojcraea o6jerara BilcoKqrpaArue, Kao u eHeprercKil 3axreBh 3a HoBe ra nocrojefig

3axreBn 3a HoBe n nocrojehe

Kor-rcrpyxqrajy o6jerra npilnaroAhTvt oct)vnauuiaMa fi3a3BaHHM_3eMJborpecon jauuue 70 MCS (Ceusuolotuxa

KapTa3anoBpaTHilnepHoAoA50roAraHa,Censllolol.1lKr3aBoACp6uje)'-
paAr saulTre oA laoryher 3eMrborpeca norpe6Ho je, KoA il3rpaAFbe HoBI4x 14 pexoucrpyxLtrje nocrojehNx

o6jexara, crpora npHMeHa eaxehyx 3aKoHCKr4x nponrca sa npojerroeaFbe h ipagruy o6jerara Ha cercMh-LiKhM.

no4pyujnua.

-429/2019-tV-02
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flarue ypeferue y 6nory 53 apu:Nhe Ce npqMa

l,1nf nja.
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O4erueue aa yp6anr,tsau, KoMyHatHo-cratt6ene nocnbBe
OfiUlTU.HA LlHTrt4JA

XMBOTHe CpeAHHe

Y 6noxoehlaa 3a Koje- HLlje npeABklDena AeraruHa yp6aHilcTl4qKa pa3paAa Kpo3 ,BpaAy nnaHoBa Hxxer pega, sa
.^i^.,^--

i:.\.a GNMa h-ie Onrl*e AeoilHficarh npaBraa rpabeFba, Mepe 3arrrhre, ycnoBn npfiK'byqeFba

ran6picrpyrrypy, Kao V ycnoBn yganaFba apxhreKroHcKor peueFba y nocrojehe oKpy)Kebe'

' 
Ye,,rAor.4 y feHepanHh i,p6anucrruKil nflaH Vlaluje Kojt4 je Crynurrua onurrHe \y\y:l4ol.eT .1980' 

roarne

' (,,$.-injc.- on*iNrr'cp9uq" 6poj 1/81), yrepf;eHo je Aa ce KaracrapcKa napuena 2540 K.o. l4Hfmja Hana3hna y

'i'pi*r'...r, rpaq-eeuH';Ko. noopyuju rui"^u- V1nf1nja, o,qHocHo Aa je 6nna'.y,rpafeaNrycrom no4pyujy,,npe

t5,7.1992. roAhHe.

y ciqagt ca q.rlaHoM BB. crae 6. 3axoHa o nnaHklpaFby 14 rcrpaAFbra aro je npoMeHa HaueHe, oAHocHo Bpcre

selajbilrra rc noJbonpt/Bpc^Hor y rpafeerHcro r3BpueHa Ha ocHoBy 3aKoHa, naaHcKor AoKyMeHra t4nil 
9Aly](e

HaAflexHor opraHa go i5. jyna naz, roA[He/ oAHocHo Ao AaHa crynaba Ha cHary 3aroHa o no.IbonphBpeAHoM

, ,urrrr*ry 1"'CnyxOer-rN inl.rr"pC', 6poj +SISZ), He nraha ce HaKHaAa 3a npoMeHy HaMeHe 3eurunura' 6es

o6supa Luro je Kao HaqrH roprulherua ror 3eMjbr4txra yrlHcaHa lbn3a, nu1a$a, naujFbaK v Apyro'

Jlora4ujcxtt Ycnoll.caApxe cee yp6aHracrht{Ke, rexHllqKe r4 Apyre ycnoPe il noAarKe norpe6He 3a rcpagy

rAejnoi npojercra, npojerra sa rpafeemncxy 4oseony r.1 npojema sa mseoflerre, y cKnagy ca oBilM 3aKoHoM 14

,ffiy." aa-raracrapctry napliefiy roja ucnyruaBa ycflooe sa rpafeenHcKy napqeny'

Jlorcauujcxn ycnoBr ce Mory v3Aarv H 3a Bhrue KaTacrapcKl4i napqena, ys o6aaesy rHBecrnropa Aa npe

H3AaBatba ynorpe6ne Ao3Bone u3Bprlh cnajaue Tux napqena y cKnaAy ca oBhM 3aKoHoM'

ys gaxree 3a il3AaBaFbe noxaurjcxr4x ycroBa no.qHocl4 ce ragejuo peueFbe 6ygyher o6jerra, oAHocHo Aena

o6jerra (cxrqa, Uprex, rpa$r,rvxN nprKa3 v u.), uapalieno y cKnaAy ca npaBrflHilxou rojmu ce 6lnxe ypebyje

caApxr4Ha rexHrq Ke Aorylaerra qxje'

floraqrjcrnU ycnoBuMa Moxe ce npegBrAeTh r @asna, oAHocHo eranHa rcrpa4Fba.

Haqennnua

uu4op""uri, o norruuil 6pol@4"/'?0 1 9-tv-92,,...
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O6paruaa cre ce BaxreBoM oA o8.o7.2o2o. roALrHe y rtMe uHBecTrdropa
"MAKABEKC"AOO vrl I,,Irfiluje y qlrJby r;ra,qaBarba rexHrrrrKlrx ycJroBa Ba r{BpaAy
yp6anractnqror rrpojerTa Ba r{Brpa,4rby crara6enor o6jercra Br4rrre[opoAraqHor crauoBarba y
Hacersy Zn[uja, yY"nnqu .{nvrnrpnja Tyrlonuha 6poj 66, uar.rr. 2S4o K.O. I4nf uja a y cKrraAy
ca AocTaBJbeHPrM cr4Tyarlr4oHr4M rrJraHoM.

Yronuro Konnzczja yrBpAra rvroryhnocr Hopa,4e rexHuqxe AoKyMeHTarluje ea oBaKBy
upcry o6jexara Ha upe4uernoj roxaqlljz, ono J.fI. y oxBprpy cnojnx Ha,4Jrexuocrn je carnacuo
Aa ce Mox(e rpr4cryrr{Tktkrsp4ptyp6anuuuvxor upojeKTa Ba r.rarpaArby rrpeAMernor o6jerra
BraueropoAr.rqHor crauoBarba y HaceJby I4la\uja, y Yauqu .{nrvrurpzja Tyqoruha 6poj 66, ua
K.rr. 2540 K.O. I,Iu$raja a y cxraly ca AocraBJbeur,rM clrryarlr{our.rM rrnaHoM yB Lrcryrber6e
c.ueAehrx ycJroBa:

1. flpzruryuerre rpeAMernor o6jerra na cao6pahajuy unQpacrpyrrypy unaur.rparlr ca
KonoBosa us Ynuqe fiarvrrrpuja Tyqonuha [yreM flpunasuLrx paMn]r Ha Haqlrn
[pI{KaBaH yAocraBJbeHoM cr{ryaqrroHoM rrnaHy. Jasua [oBprrrrzHa - rrprznaoHa paMrra
ce Moxce ypeAl{Tr,r y qpaHuqaMa ,rclpeA ynasa y KoMrrJreKc raxo urro 6u je uouova.nn
6eroncrrau utw 6exaroH flrorraMa v.ru 6eronrzpa.ru. flpurasrry paMfly fipocropHo
opujenrucarv t4 Ar,rMeHauor.V.carv. TaKo Aa Baysr,rMa npocrop r,rclpeA ynaaHe xannje
uuplrHe MaKc. Ao rxrapurre caMor ynaaa y rraprleJry-uzpr{He xauuje.

flpunasna paMla Mopa 6uru \osvtrlproHlrpaua raro Aa He BayarrMa jaeny rroBprrrr4Hy
vcrlpeA cyceAHlax rraprleJra tj o6jerara r{ He cMe,qa ylposr,r uocrojehe KoncKe rrprrJraae
cyceAHlIM o6jextnrvra. Hnserere rprJrasHe paMrre vropajy 6nru ycx-na[eHe ca
HLrBeJIeroM nocrojeher rporoapa, Kao r,r ca HfiBeJreroM oxoJruor repeua ca [o[perrHuM
rraAoM wurt. 2,5%o y cMepy o6apama Hr.rBeJreTe oKoJrHor repeHa.

I4cnoA [p]rJIaBHe paMrre [ocraBr.rrrr rleBacra, 6eroucxu rrpolycr [perrur.rKa A4ootttw
ca [oAyxtuprM rraAoM y cMepy o6apama Hr4BeJrere oxoJruor repeHa, ca o,qroBapajyhuvr
uagcnojeu u cJIIzBHIITIT4Ma Ba o4noferre atnocQepcxe BoAe vlrvt 6eroucrulr
peruerKaMa KaKo 6uce crtpeqfino orr,rqarbe BoAe Ha KonoBoB.

flocrojehu Kauiur Ba rrpfixBar lr eBaxyaqujy arrvroc$epcrnx uo4a je uorpe6no
orIIacrLITrI u oAMyJbI4TI4, oAHocHo craBI,ITlr y Qynrqnjy rrpe [orrerra ueno[erra pa,qoBa
Ha pexoHcrpyrrlrdu KoJrcxor fiprrnaaa.

Tpotoap ce Molr(e lrarpa,4lrrr4 - pexoucrppcarv raxo Aa HrrBenere r{ uuplrHa
rrpeAMerHor rporoapa 6yly ycxrafeue ca cyceAur,rvr. flonxoqaBarbe rporoapa ce
Mox(e lrsBprrrlrrr.r o4ronapajyhraM Mareprjanorvr upe4nu[eur4M Ba oBaKBe Bpcre
rro,4Jrora (6eroucxe rrJroqe nau 6exaron).

Pa4onv Ha pexoHcrpyxqrjw/usrpalrrra KoncKor rpanaoa nropajy ce ycrnaAr{Trr ca
HrIBeJraqI4oHI4M pexcvMoM yJrr.rqe Kao r4 rro Bpcrrr n rvrarepujarry uomojehe rroAJrore Ha
oKonHoM TepeHy.

3.

4.

5.

6.

IlTexHvqnli yc.uoEr.i 3 5 3 -50/?02i)
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7. 3eaenra fiojac y rpaHrrrlaMa ucfipeA fipe,{MerHrrx flaprlena ersMeby KoJrcxrrx rpuJraaa
SarpaBHTrr.

8. .(enacrupare BeJreHe floBprrruue Bparrrrlr y fipeTxo,quo ucflpaBno cra6e.

g. Hraje 4osnoJ6eHo flperBaparbe seJreu?rx rroBprrrlrHa y flapKlrur Irpocrop y KopLtAopy
yJrraqe.

10. yxorprxo ce y AeJry [peAMerue yJrrarle o.4Bo4rba arMo+epcrrrx BoAa oABI,Ija lryreM
OTBOPCHIIX II}ITHLIX KAIIAJIA, HA TTPEAMCTHOJ JIOKAqTJZ OTTOPCHII YIrITIHII KAHIUI

fisBecTu y ilopetrHoM npoor{Jry TpaIIe3Hor o6rzxa y Ay]rfl.rHrr r4sMeby ,(Ba KoJrcKa
yJrasa:

u. M[HuManHa rrrlrpuua 6aHKlrHa je o,5 M oA rpaHr4rle flyra rroA Haru6 ov-oAS%;

tz. Hatw6 KocuHa KaHaJra rpe6a Aa lraHocu oA 1 : 1,S Ao t: 2;

13. ruupr4Ha KaHana yArry oA o.2 Ao o.5 M;

14. IIIupuHa KaHaJra y Kpynrr saBr4cr.r oA ycJroBa Ha repeHy re jy je rorpe6Ho rrpunaro,qprrll
yKnafiarbeM y oKoJTHII TepeH;

15. Tpacy KaHaJra Bo,4!rrr{ y BaBlrcHocrra oA rouQurypaquje repeHa y rrorpe6uou
(o4ronapajyhevr) uo,4yxuroM uarra6y, a ilpaBarl oApeAilTu HacrrpaM rpe,qxo,qHor
KaHaJra u uonoxaja flpofiycra [rcrroA KoJrcrr.rx yr.aaa1,

t6. fly6uuy KaHaJra naBecrrr Ao Kore AHa rleBrr yBBoAHor ra HprBBoAHor qeBnor [po[ycra
Ha KOJTCKI4M ynaSilMa; 

.

t7. iFraxpyulr uBBeAeHor KaHaJIa yrpa,qr4Tra cJrr,rBHy pelrerry Ba nplrxBar atuocQepcxnx
BOAa;

18. I,Insecrr,rrop r.rgrpagrre je ApKaH Aa o6es6eArr aAerBarau 6poj rrapruur Mecra Ba

norpe6e Kopr4cufiKa -BJIacHraKa crawr6enax ra [ocJIoBHwx jegvuwrtra y [peAMerHoM
KoMneKcy a cBe y cK/rqy ca o4pe46aua Yraua 36. flpawunrara o orrrrrrrM
rpaBlrJrr.rMa Ba napqeJlaqujy, perynarlujy r raa{paArby (,,Crqarc6eur,r rJracHlrr PC", 6p.
zzlzot5) rojurvr cy o4pe[enrl HarraHrr r.r ycJroBrr o6es6efnraba rraprrHr Mecra Ba

cravr6ene, flopoArtrne r,r flocJroBrre o6jerre Ha rpalenuncxoj rapqenu lrBBaH
p eryraquj e j annor n7n a I y nuqe.

19. Ko,{ rrarpa,4}be rroABeMHe erilKe sa crarluoHapHv cao6pahaj(rapaxe), uprlJraorry
paMly rapaxe HrrBeJrarl[oHo yKnoIIr4Tu Ha Kory KoJroBosa TaKo Aa ce BLrcr4HcKa
paanvKa Kora rapalre lr Kore ynuqe caBna,qa HerrocpeAuo flpe peryJraq[oue rururzje
KaKo ce te 6w ytpoar,rJra QynrquouaJlHocr rporoapa u octa.rrnx jaBHLtx rroBprrruHa Ba
KoMyrrr.rKarlujy a y rpaHrrrlaMa AoBBoJbeHor rroAyxHoi narr.r6a paMrle.

zo. Tarofe o6aseeua je fiprlMeHa ogronopajyhe cao6pahajne crzrna-uraeaqnje vr

oupevre(cQepna orae4ala).

zr. Taxo[e, noqre6no je o6ea6e4vrrkt vr Br{Byexuy [peureAHocr flpuxJbfrerba rp]rnaane
paMle Ha KoJroBoB (cQepna oureAaJla, rpoyrao npeme4noctv ).

22. CBe ocruule rroBplrrlrHe eaje4nuure EaMeHe Ba olrc[)DKllBarbe craM6enux u rlocJroBHux
je4nnnqa KoMrrrrexca rrJlaHapatr r.{cxJ6frraBo Ha coflcrBeuoj napqeau rrsBan uojaca
peryraquje yJrlrqe.
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23. flpojertoM [p]InagHe paMrle I4 cno6oAH]Ix uoBpruuua pe[rr4Tpr u urrrarre [prrxBararba
I,I oABoberba arMoc0epcrltx BoAa ca cJro6oAHux cao6pahajunx floBprrrrrHa(c-uunnnqu,
cJruBHe pe[reTKe).

24. O4no[elbe arMocQepcrlax BoAa ca cro6oAHnx fioBprrrr,rHa(unarou, [euraqxe craae,
uapxunsu) eBaKyl,Icarlr cJruBHrrrlrrMa lra pacrepcKr,rM rroBprrruHaMa AaJbe y fiocrojehLt
peqfirr4jeHr;.

25. fpauuqne Hr.IBeJraqlrone r.r ocriure ycnoBe Ha repeHy yrBpAr4Tr,r Ha Jrrrqy Mecra
MeperbeM ys o6aBeBHo rrpzcycrBo cJryx6eHor Jrlrqa oBor J.fI.

26. flpurryraK Ha ocraJry KoMynaJrrry unQpacrpyxrypy r.rsBpurrahe ce rpeMa rexHprrrxtlM
ycnoBr.rMa HaAJrexHr4x KoMyuiurnzx j annzx upe4yeeha.

27.l4uuecrl4rop ?IsrpaArre je 4yxcan 4a ourreheHy, ypebeuy r.r BeJreHy jaruy rroBprrrraHy y
ruro KpaheM poKy Bparra y rrpBo6r4Tuo crarbe.

28. Hzje AoBBoJbeHo rrpr{BpeMeHo cxJraAr4rxrerbe rpabeBfiHcxor r4 ocriuror vlarepraja.ua y
Kopl4Aopy yJrr{qe.

29.l4HBecrLITop I4orpanrre je AyxmH Aa Ba cBe BpeMe r4srpaArbe o6es6egu HecMeraH u
6ee6eAau KoJrcKr4 lr reruarrxlr cao6pahaj.

go. Y cryuajy Aa Ha rrpeAMeruoj noraquju yuteg usroferna HaBeAeHr.rx pa,4oBa, y roxy
paAoBa TIJILI IIO saBprueTKy r/rcTr{x, AObe AO HeKrrx Orurehema rvratepnja"nuux 4o6apa
IIJIT4 rroBpe,4a nuqa ycJreA HeaAeKBaTHe SarrrTrrTe rpaAuJrLrruTa [JrIr Jrorue rrSBe,qeHr4x
pa,4oBa, cBe rpolxKoBe vr eBeHTy:uIHy HaKHaAy rurere cuocprhe HHBecrurop
iIpeAMeTHr4x paAoBa.

31. flpeAMerHe paAoBe Mox(e rIsBoAI,rrrI LIcKJryrruBo rrpaBHo nuqe - osramhegra rasno[au
paAoBa perrrclpoBaH 3a oBy BpcryAenaTHocTrr;

32.I4HBecrntop je AyxmH ,qa o6ea6e,q[ ycnoBe Ba HeoMerano o4nnjarbe rreruaqxor u
KoJIcKor cao6pahaja, oAHocHo Aa rrponvcno o6ee6eAt vt olurcxu lpa,q[rJrr{rrrre Ba
BpeMe zenoferra pa,4oBa;

33. floce6rry [il]Krby H Ar.rHaMr4Ky rasno[ema paAoBa rrpunaroAr4Tvr Afi:aav,:aqr.{ }r pe?Kr{My
o4uajarra cao6pahaja na cao6pahajnuqn y.rujevr ce KoprrAopy uBBoAe pa,4oBr.r;

34. Hzje AoBBoJbeHo Baceqarbe, [uruqoBarbe Hlrrrr pacxorraBa]be KonoBoea :rru"tu 6uJto
KaKBa Apyra LIHrepBeHIIuja na KorIoBoBy Hra Ha Apyroj ypefeuoj jaruoj noBprrrrHr.r;

35. Yxoluro roroM Lrsno[erra paAoBa 4o[e 4o ourreherra rroAseMnlrx vrv. HaABeMHr,rx
nncra-uaqzja, oroJrr{Lrx o6jexara rrJrrr BeJreu}rJra, rrHBecrrrrop je 4yrran Aa vx y
najrpahervr poKy orxJroHtr o cBoM TporrrKy;

36.y cnyvajy Aa Ha npe4rvretuoj aoxaquju ycJreA r.rano[erra HaBe,qeulrx paAoBa, y roKy
paAoBa firrut ilo BaBprxerKy ncrvtx y rory ercrrnoararluje ao[e Ao Hexr,rx orureherra
rvrarepnja-unux 4o6apavilpt rroBpeAa JII{qa ycJreA HeaAeKBarHe Barrrr}rre rpa,qprJrrrrrrra
vrvt norue vBBeAeHux paAoBa, cBe rporuKoBe v rrrrere cnocnhe rruBecrr4Top
rrpeAMeTHr.rx pa,4oBa;
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BZ. y cJryqajy zsno[erba paAoBa Ha peroHcrpyrrluju rpeAMerHe yrruqe, HHBecrfirop je y
odaeesu Aa Haqun rprlxrbf{ema flapqerre Ha janny cao6pahajnmly rpraJraroAra
HoBorrpojeKToBauoM crarby.

Oso J.fI. BaAplKaBa rpaBo Aa rrsBprrrr{ KoHTpor}r HBBeAeHT{x pa,4oBa Ha ypeberby janne
rroBprrrilHe r4 Haqr{Ha [prrJbyirerra na janu[ [yr;

4jTexnrro* yor*n, 3i3-5 atztzts
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Pery6,uuxa Cp6r{a
MI4HI,{CTAPCTBO YHYTPAIU}bI4X IIOC]IO BA
Cerrop 3a BaHpeAHe czn arlu-ie

OAe,uerse 3a BaupenHe cnryauuje y Cpenlcxo.j MHrponr.rrtn
Orcex 3a [peBeH'r'r.rBHy 3a[rrr{Ty
09.29 Bpoj 2 1 7 -10033 120

laua 1 3.07 .2020.roAr{ue
CPEMCKA M14TPOBI,IUA

APXI,]|IPOJEKT 14H

Wa\nja
flerpa f{panrunua II 6p.9

MuHucrapcreo yHyrparmrlx roc.roBa Penl'Sluxe C'p6nje. Cercrop 3a BaHperHe cnryaquje,
OAe,neme 3a BaHpeIHe ull'yauuje y Cpencxoj Mu lpourrrlr.r. O;1cex 3a npeReFrrr.rBHy 3arrrrrrry . Ha

ocHoBy q,r. 60, 6l,62.63 u 64 3axosa o nnaHl.{palb\ Il r{ltpa,qrbr.r (..C1,1. r-JracnHK PC", 6p. l2l\9,
8l/09. 24111, 121112,42113,50/13, 98/13, l32ll4. I45,'14. 83/18, 31/19, 31119 i 9/20). pemasajyhr.r no
3axreBy APXI4ilPOJEKT 14H. rz: I4ufuje, flerpa lpanuruna II 6p.9 ol 10.07.2020.roa. y ilocrynxy
rl,:pa\e yp6aHucrruxor npojexra 3a u3rpaAruy clarrSerror o6jercra B[rxenopoAlrLrHot craHoBaH,a,
crparHocrl4 flo+fl+4, y I4u\wju, ynl4qa fiurvlrrpu.ja Tvltoeuha 66. r"ra Kar.rapqenre 6p. 2540 rc.o.

I4uT1qa, r.r:gaje:

I/CIOBE y IIOIIEA]/ MEPA3AIIITHTE OA IIO)I(APA

3a i,i3rpaArr,y craH,t6eHor oSjexra BplrrienoporiirrHor- crirHoBaFl,a ,,,-' Hrrl1i{u. cnparrrocru fIo+II+4,
ynlzua fluunrprzja Tyuonuha 66. Ha Kal.naprteru 5p.2540 K.o. L4a\u.ia, HitBr.crr{ropa

,.MAI{ABEI{C " 4oo u:l I4ulJu.ie. y-rr. Kpana flerpa I6p.l98 y Be3H H3pare oeor yp6aunc'rurrKor
npojexra, o6aeeurraeanto Bac rra onaj opraH HE\{A noce6unr vc.:roBa \'1rr)rne,qy Nrepa 3atrrlure
oA no)Kapa, Kao H Aa ie y Qa;rl npojexronarr,a n rr3r'palrbe lrpcnN,rerHor o6jexra ca cBHM

npunala.iyhllN,{ HHcraraqr.rjaura. onpeMoM u .vpel1ajnnra. norpe6Ho rrpuMeHHTH Mepe 3attrrr.rre oA
[oxapa yrnp[eue saxehuN{ 3aKoHIrMa, TexHrrrrr(u}r rlporrucliltrir, craHAapArrMA u Apyrr.rM
aKTuMa nojlrua je ypc!eHa o6,racr 3arrrrr.rre o;tl ttoxapa.

3a noc:roeHlr o6jexar y nocrynKy H3AaBarla :loxaqujcxrlx ycnoBa. Ha ocHony xo.fux ce r.r:4aje
petlreme o rpaleeuucxoj go:uo,rn no'rpe6Ho.je nprrSiinr.iru \c-rloBe 3a[rrure oA noxapacxoA]ro qJr.

543arouaonnaHrlpalbvnH3rpagr+u(.,C,r. r-racrnrr( I']C".5p. 12.109,81/09,24111.121112.42113.
50/13, 98/13, 132111. 115114.83/18,31119,3111()i c)/20), .r"'r. 16 crae 2 Vpea6e o ,roxauujuoru
ycroeur,ta (,,C,r. macHult PC", 6p. 35/2015. 1l4i 1,5 I ll7lll) u flpaeu,rHHKa o rroc'r.\rrrKv
cuponofema o6je4un ege rrpoueAype eJreKrpoHcr{tr\t rry'reN{ (..C,r. r,racHun PC''. 6p.68/19).

Taxca y LI3Hocy oA 1120,00 xl{Hapa yrepfena .je cxolHo rapn(tuou 6p. 46a 3arosa o
peuy6:rr.rur<I4N4 aAMHHHCTpa'ruBHr.rN{ raKCaMa (..C,-r. r:racnux PC".6p.43/03.51/03.53/0r+, 42105.
61/05. 101/05. 42106.41101.54/08. 5/09. 35/10" -r0,'11. 70'11. -5,5,112.93 12.41113. 65/13.57114"
45/15, 83/15, 112115,50/16. 61117.50/18. 95/1 8 ir 18i19).

HATIEIIHI4K O,

VKOBHIIK II
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