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А) ОПШТИ ДЕО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



На основу члана 38, 62, 126 i 128. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 
72/09, 81/09 и  - исправка 64/10 и "Одлуке УС "  24/11, 121/2012, 42/13, 50/13 i 98/13)  
доносим следеће 
 

 

РЕШЕЊЕ 
 

О одређивању одговорног урбанисте за израду Урбанистичког пројекта за изградњу 
ОБЈЕКТА ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО - СУПЕРМАРКЕТ П+0 И  

ТРАФОСТАНИЦЕ МБТС, тип Ц 1х630 (1000) kVA 
на катастарској парцели број 4925/9 К.О. Бечеј 

улици Данила Киша бр.10 у Бечеју 
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ИНВЕСТИТОР:   "БЕЧЕЈПРЕВОЗ" доо 
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A.    ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА   
 
   
 
 
 
    Одређује се:                                         Елеонора Апро, дипл.инж.арх.        
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      директор  КаSa  д.о.о. Земун 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       

                                                           Мишо Симоновски  
 

 
 

 







REPUBLIKA SRBIJA
AP VO'VODINA
Opitina Betej
Op5tinska uprava
Odeljenje za urbanizam, gradevinarswo,
komunalne poslove, saobra6aj
i inspekcijski nadzor
Brojr IV 02 351-3171201,8
Datum: 14,02,2018.
Beiej" Trg oslobotlenja br,2

-..&ln"c-' 
!)("

OPSINSKA UPMVA BEdEJ, oDEUENJE ZA URBANIZAM, GMoEVINARSTVo, KoMUNALNE
PosLovE' sAoBMcAl I INSPEKCIJSKI NADzoR, na osnovu dlana 53. Zakona o planiranju i
f9r.!qnji, ('SluZbeni glasnik Republike Srbije", br. 72|ZOO9, B1/2009 - ispr. i 6412010 - odtuka US,
2412017 ,tZLl2O72, 421t3, 50173,54173, 98lli, I3Z|I4 i I4Sl14), na osnovu dtana 18. Odluke o
opstinskoj upravi Bedei ("sluzbeni list opdtine Bedef, broj zuzot6), dlana 46. pravilnika o
unutrasnjoj organizaciji isistematizacui radnih mesta u organima islu)bama opstine Betej broj III
031-43120L7 od 24.04.2017. i na osnovu ovtaSdenja Nadetnika opgtinske uprave Beiej nroj tv o:t-a8/20t7 od 27.o6.2ot7.9. u sktadu sa planom generalne regulacije naselja Bedej i izmenama rdopunama Plana generalne regulacije naselja Bedei (sl,list opbtine Beiej br.i4l2015-i zoAl2olT) nazahtev stranke :

Naziv pravnoE lica: Beiejprevoz doo BeEej
lgrega : Danila Kisa lO
Matiini broj : 081U314
izdaje se :

INFORMACIJA O TOKACIJI

Mesto : BECU
Ulica ibroj : ulica Danila KiSa
K.O. : BEEEJ Br.kat.parcele : 4925/9
Potes (Zvano mesto) : ulica Danila KiSa Br. lista nepokretnosti : 14732
Povrsina parcele '. }ha 77a 7Om2
Bruto povrsina pod objektima : 0 ha 77a 70m2
Vrsta zemljiSta : GMDSKO GMPEVINSKO ZEMUISiE
Nadin koriSdenja zemliiSta ikatastarska klasa : ZEMLIISTE pOD zcRADoM ILI DRUGIM oBJEtcrOM
Postojeia namena parcele : oBJEKAT DRUMSKoG SAoBRACAJA - autobusko staialiSte sa Deronima
Imaoci prava na parceli: Bedejprevoz doo Beiei

Mesto : BECEJ
Ulica ibroi : ulica Danila KiSa 10
K.O. : BECEJ Br.kat.oarcele : 4925 / 7O
Potes (Zvano mesto) : ulica Danila KiSa Br, lista neDokretnosti i 14732
Povrsina oarcele : oha 13a 09m2
Bruto povriina pod objektima : 0 ha 03a 79m2
Vrsta zemliista :. GRIOSKO.GMDEVINSKO ZEMUISTE
Nadin koriSienia zemliiSta i katastarska klasa : ZEMUISTE POD ZGMDOM ILI DRUGIM OBJEKTOM
Postoieaa namena parcele : ZGRADA DRUMSKOG SAOBRACAJA
Imaoci prava na parceli: Befejprevoz doo Bbiei



PRAVILA GRADENIA za ZONU CENTRA

Zona centra obuhvata prostorne celine i blokove u kojima su koncentrisane delatnosti uprave I
aJminisiraci;e, kulture, informisanja, obrazovanja, zdravstvene i socUalne zastite, . trgovine'
utostiteqswi, turizma, snabdevanja i sl. Porodieno iviseporodi6no stanovanje zadr2ava se kao jedna
od namena.

U ovoj zoni se nalazi i zona ambijentalne za5tite nepokretnih kuliurnih dobara. Uslovi za za5titu
prosioi*-fiuf t*no-istoruske celine su definisani u sklopu mera za5tite nepokretnih kulturnih dobara i
imUiientatnin celina i u'pravilima i uslovima za formiranje urbanog pejzaza naselia, a definisani.su u
iifj,iu ." specifidnostima, valorizacijom i zna6ajem odredenih za5ti6enih prostornih celina i
pojedinaenih objekata.

Porodieno stanovanje podrazumeva izgradnju jednog objekta sa jednim stanom na gradevinskoj
parceli. Pod poroditnim stanovanjem smatra se istambeni objekat sa maksimalno tri. stana, a
irpgova izgradnla je uslovljena vllioinom parcele i dozvoljenim urbanisti6kim parametrima. Kod
zitEeenog 

-stanji 
gbe su dva stambena objekta na jednoj parceli i nije mogu6e izvr5iti parcelaciju

ovakav tiI stan6vanja se zadrZava kao porodi6no. Pod viSeporodi6nim stanovanjem podrazumeva se
stambeni, stamben6-poslovni, poslovn6-stambeni objekat sa minimum 4 stambene jedinice. Obim
delatnosti u objektu treba da je usaglasen sa prostornim i funkcionalno-tehni6kim uslovima
organizacije posiovnih sadrzaja u objektu, i da se uklapa u kapacitete lokacije - parcele. U ovoj zoni
nif dozvo-ljena izgradnja proizvodnih objekata, odnosno proizvodnih pogona i proizvodnog zanatstva.
zZ izgradryu objekaia javne namene vaze pravila definisana Planom Generalne Regulacije naselja
Bedej (3.2.8). Za pojedine javne objekte gde nisu definisani syi urbanistieki parametri moraju se
poitovati parametri propisani za ovu zonu.

1 vrsta i namena objekata

U okviru ove zone, u delu porodicnog stanoavnja, u zavisnosti od velidine parcele moZe se dozvoliti
izgradnja slededih objekata:

Glavnog objeKa kao:
- porodi6ni stambeni objekat;
- porodidni stambeno - poslovni ili poslovno - stambeni objekat;
- poslovni objekat.

Objekat moze da se gradi kao slobodnostoje6i, objekat u neprekinutom nizu i objekat u prekinutom
nizu.

Drugog objekta - poslovni.

Pomo6nog objekta (uz glavni ili prateei objekat: garaza, ostava. ograda i eventualno vodonepropusna
betonska iabirna jama kao prelazno regenje do izgradnje naseljske kanalizacione mreze samo za
porodi6ne stambene objekte).

Na delu viseporodienog stanovanja, pored glavnog objekta, dozvdljena je izgradnja garaze i Supe za
ogrev.

Gradevinska parcela namenjena za gradenje nezavisno od namene mora da'ima oblik paralelograma
ili trapeza. Svaka grqdevinska parcela mora biti naslonjena na javnu povrsinu - ulicu sa koje ie
obeibeden priituip, lzuzetno iod zatecenog stanja parcele koie nemaju obezbeden ovaj uslov,
indirektan pristup. mora se obezbediti u Sirini od minimum 3'0m.

U pogledu velidine iSjrine parcele uslovi su utvrdeni u sledeeoj tabeli:



slobodnostojeCi
objekti

- poslovni
- porodi6ni stambeni objekat
- porodi6ni stambeno-poslovni
- viseporodi6ni stambeni,
stambeno-poslovni

400

400
400

600

12

l z
12

16

u neprekinutom nizu
- porodidni stambeni objekat
- porodidni stambeno-poslovni
- vigeporodieni stambeni,
stambeno-poslovni
- poslovni

300

300

600

300

Y.O

1 a

u prekinutom nizu

- porodieni stambeni objekat
- porodieni stambeno-poslovni
- viseporodieni stambeni,
stambeno-poslovni
- poslovni

300

400

800

400 .

12
12
16

12

_. . Glavni objekat.se.mora graditi na regulacionoj liniji u zoni ividne gradnje, odnosno iamo gde je
,51t11. nojasu regulacije postignuta prema minimatnim merama odrecrenim ptanom regilacije(2.3.2).

slobodnostojeci objekti kao glavni objekti grade se na minimalnom odstojanju od 1,0m odpretezno severne odnosno zapadne mede; na minimum 3,0 m od granice preteziroluZne odnosno
istoene mede.

objekti u prekinutom nizu grade se na pretezno severnoj ili zapadnoj medi gradevinske
parcele, a minimum 4,0 m od pretezno juzne odnosno istodne mede.

. Kod objekata javne namene moguCe je odstupiti od propisanih parametara ukoliko je
konkursnim resenjem za pojedine objekte to drugacije usvojeno radi opsteg interesa grada.

Maksimalni indeksi za ovu zonu iznose:

Za objekte poslovanja, u izuzetnim slu6ajevima, dozvoljava se zauzetost do 90%, a na osnovu
uradenog urbanistidkog projekta i sagledavanja uticaja na okolne sadrZaje.

Spratnost glavnog objekta ,na parceli iznosi od P (prizemlje) do P+2 (prizemlje i dva sprata) za'porodidno stanovanje (i .sa poslovanjem), a za vi6eporodidno stanovanjel (i sa poslovanjgm) i
poslovaflje od P do P+4, sa tim da je dozvoljena izgradnja podrumske ili"suterenske etaze ako ne
postoje smetnje geotehnidke ili hidrotehnicke prirode. Kod objekata javne namene moguce je
odstupiti od propisanih parametara ukoliko je za pojedine objekte to drugadue uslovljeno karakterom
objekta ili opstim interesom grada.



Visina glavnog objekta za objekte porodicnog stanovanja i stanovanja sa poslovanjem (rastojanje od
kote tritoara-do slemena) le 15,0m, odnosno do strehe 12,0m. Maksimalna spratnost drugih
objekata na parceli je ista ili manja u odnosu na glavni objekat uz zadovoljenje propisanih uslova.

visina glavnog objekta za objekte viseporodidnog stanovanja, stanovanja sa poslovanjem i
poslovai.la - iastojanje od kotL kotoara do slemena je 25,0 m, odnosno do strehe 20,0 m.
Maksimalna spratn6st'drugih objekata na parceli je ista ili manja u odnosu na glavni objekata uz
zadovoljenje propisanih uslova.

Namena etaza u ovoj zoni utvrduje se u odnosu na funkciju i nadin korisdenja objekta i to:
- oodrum - .za pomo6ne, irate6e i eventualno radne prostorije. U podrumu ne smeju biti
smestene stambene prostorije;
- suteren - za pomo6ne, prateCe i eventualno radne prostorije. U suterenu ne smeju biti smestene
stambene prostorije viseporodienog stanovanja;
- prizemlje - za stambene, poslovne, prate6e i pomo6ne prostorije;
- sprat - za stambene, poslovne, pratede i pomoone prostorue;
- potkrovlje - za stambene prostorije.

Minimalna kota prizemlja je +0,45 m za objekte stanovanja u kojima je stanovanje u prizemlju, kod
objekata sa podrumskom etazom +0,9 m, a kod objekata sa suterenom +1,2 m, kod poslovnih
orostoriia minimalna kota iznosi +0,2 m.

Za svaku gradevinsku parcelu u okviru ove zone mora se obezbediti kolskg-peSaeki prilaz Sirine min
3,0 m.

za parkiranje vbzila za sop-swene potrebe, vlasnici porodi6nih stambenih objekata.svih vrsta
obezbeduju prostor na sopstvenoj parceli, izvan povrsine javnog puta, i to po pravilu - jedno parking /

Pored glavnog na parceli se mogu graditi idrugi objekti ito:
- prateei objekti - garaza, letnja kuhinja, nadstresnice i sl.;
- pomo6ni objektLbunari, ograde, lnfrastrukturni objekti (kotlarnice, trafostanice idr.), isl.

Prate6i ipomocni objekat mogu da se grade na medusobnom razmaku od 0,0 m, ako su zadovoljeni
sanitarni, protivpozarni idrugi tehnidki uslovi, odnosno medusobni razmak ne moze biti manji od 3,0 m
ako pratedi i pomodni objekat ima otvore sa te strane.

Na parceli porodi6nog stambenog objekta (stambeno-poslovnog ili poslovnog objekta) se mogu graditi
prate6i i pomo6ni objekti.

Na parceli viseporodienog stambenog objekta (stambeno-poslovnog) ili poslovnog objekta, u izuzetnim
slueajevima na parceli se mogu kao slobodnostojedi graditi iskljueivo pratedi/pomo6ni objekti: garaze,
kotlarnice, trafostanice i nadstresnice,

Na zidu kojije lociran na zajednidkoj medi ne mogu se postavljati otuori prema susednoj parceli.

Gradevinske parcele mogu se ogradivati funkcionalnom i estetskom ogradom 6ija visina moze biti
' najvise do 2,0 m. Ograde se postavljaju na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ikapue budu na
gradevinskoj parceli koja se ograduje.

Gradevinske parcele mogu se ogradivati Zivom zelenom ogradom koja se sadi na min 0,5 m od
granice parcela ili transparentnom ogradom ili od dvrstog materiiala do visine 2,0 m, koja se postavlja
tako da stubovi ograde, budu na zemljistu vlasnika ograde.

Vrata i kapije na ulienoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.
Svaki vlasnik parcele duzan je da napravi ulicnu ogradu, kao iogradu prema pretezno severnol lll
zapadnoj (sopstvenoj) medi i do polovine zadnje mede parcele.

Vodonepropusne sabirne jame za odlaganje fekalnih iotpadnih voda kao prelazno resenje (samP kod
porodienih ltambenih objekata isamo iko nema gradske kanalizacione mreze do njene realizacije)
inogu se graditi na minimum 3,0m od objekata igranica parcele na kojoj se grade'



gaEzno mesto na jedan stan. Pristup zadnjem dvoriitu parcele se iznimno moZe osfuariti kroz
prolaznu garazu u okviru porodidnog stambenog objekta.

Za parkiranje vozila za viseporodi6no stanovanje, stanovanje sa poslovanjem i poslovanje potrebno Jeobezbediti za jedan stan jedno parking / garaZno mesto od dega polovina vozila mora biti smestena u
gatazi, a za svakih 70m2 poslovnog prostora jedno parking mesto.

Postoji mogu6nost prikljuienja na vodovod, kanalizaciju, elektroenergetsku i
infrastru kturu ,
2.1 Saobra€aj : postojeai kolsko peiaiki prilazi parceli sa saobratajnice iz
2.2 Vodovod :  postoj i  moguanost pr ik l ju ienja
2,3 Fekalna kanal izaci ja:  postoj i  moguinost pr ikUutenja
2.5 Elektro instalaci je:  postoj i  moguinost pr ik l juaenja
2.6 PTT: postoji moguinost prikljuienja
2.7 Toplovod: postoj i  mogu(nost pr ik l ju ienja
2.8 Gasovod: postoji moguanost prikljui€nja

telekomunikacionu

u l ice Danila KiSa

OBAVEZNA IZRADA URBANISTIdKOG PROJEKTA

Pri projektovanju ilzYgdelju, konstrukcija objekata mora bii prilagoclena oscilacg-ama izazvanim
zemUotresom jaeine 8' MSC.

obavezna je primena Pravilnika o tehnidkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnjuobjekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje I pristup osobama-sa invaliditetom, deci istarimosobama (Sl glasnik RS 2Zl2015).

Zagtita susednih obiekata

Gradevinski elementi ispod kote uliinog trotoara - podzemne etaZe - mogu preci gradevinsku odnosnoregulacionu liniju (radunajudi od osnovnog gabarita objekta do horizontal-ne projelicije ispada), ito:. stope temeua izidovi podzemnih etaza max 0,15 m do dubine od 2,6 m ispod povrSine trotoara, aispod te dubine do 0,5 m;
' Sahtovi podrumskih prostorua do nivoa kote trotoara do 1,0 m, uz uslov mimimalne Sirine trotoara2,0.
Stope temelja ni ivica strehe ne mogu prelaziti granicu susedne parcere.
Gradenje novih objekata svih vrsta i namena..planirati na udaljenostima od susednih objekata kojima
se ne_ugrcZava njihova funkcija, zatedeni nadin i uslovi koriScenja, kao ni dnevno owetijenje proitorila
postojedih objekata putem owora oruentisanih prema parceli nJ koiol je planirana graania'i dr.
Polozaj novih objekata u odnosu na postoje6e u neposrednom okruzenlu treba oa j-e takiv da
susednim objektima ne zaklanja direktno dnevno osunianje duZe od dozvoljenog propisanog
vremenskog intervala (polovina trajanja direktnog osundanja).
Kod graalenja objekata u tradicionalnom nizu, kada se gradenje novoplaniranog objekta na
gradevinskoj parceli planira naslanjanjem na jednu ili obe bodne granice susednih parcela do kojih su
izgraaleni objekti na susednim parcelama (interpolacija), potrebno Je obezbediti zaStitu susednog ili
susednih objekata.
Gradenju novog objeKa u smislu dogradnje uz postojeti objekat ili objekte realizovane.na susednoj ili
obe susedne parcele na zajedniikoj medi (interpolacua), treba da prethodi geomehanidko ispitivanje
tla na kojem se gradi objekat, kao i obaveza provere stabilnosti temelja objekta ili objekata uz koje se
planirani objekdt dograduje, u skladu sa dim po pohebi izvrsiti podzidivanje temelja postojeiih
objekata u cilju postizanja sigurnosti istabilnosti objekata,

Ispadi ha objektima ne mogu prelaziti gradgvinsku liniju vi6e od 1,6 m, odnosno regulacionu liniju vise
od 1,2 m ito na delq objelga vi5em od 3.0 m.



za gratlenje objekata svih namena gradevinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstersnice
su it"i U"t rlrnouu, nadstreSnice isl.i na nivou prvog sprata mogu da predu granevidsku, odnosno
,"gufi.ionu liniju (raiunajuii od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) ito:
. na delu objekta prema prednjem dvoriStu - 1'6 m.
. ;;;;i; oujetta brema bodnom dvoriStu preteZno severne odnosno zapadne orijentacue,(najmanjeg
rastoian.la oi Z,O *; - 0,6 m, ali ukupna povriina gradevinskih elemenata ne moie preii 300/o bodne
fasade iznad prizemlja'
. na delu oblekta prema boEnom dvoriStu preteino juZne odnosno istodne orijentacue (najmanjeg-
rastojanja oJ f,O m) - 0,9 m, ali ukupna povriina giadevinskih elemenata ne moie pre6i 30% bodne
fasade iznad prizemlja;
. na delu objekta prema zadnjem dvoristu (najmanjeg rastojanja od straznje linije susedne-
giud&inrL.iu..je od 5,0 mi - 1,6 m, ali ut<upna povrSina gradevinskih etemenata ne moie preft
300/0 stra:nje fasade iznad prizemlja.
ia gratlenle objekata sa poslovnom namenom - lokalima u prizemlju, gradevinski elementi u nivou
prizlemlja mogu predi gradevinsku, odnosno regulacionu lin;iu (radunaju6i od osnovnog gabarita
objekta do horizontalne projekcije ispada) i to:
. izlozi lokala do 0,30 m po celoj visini, kada najmanja ;irina trotoara iznosi 3,0m, a ispod te Sirine
trotoara nije dozvoljena izgradnja ispada izloga lokala u prizemlju
. izlozi lokala do 0,90 m po celoj visini u peiaikim zonama
. transoarentne bravarske konzole nadstreinice u zonama prizemne etaZe do 2,0m po celoj Sirini
objekta sa visinom iznad 3,0 m.
. flatnene nadstreSnice sa masivnom bravarskom konstrukc|om do 1,0 m od spoljne ivice trotoara na
visini iznad 3,0 m, a u peiaikim zonama prema konkretnim uslo-vima lokacije
. konzolne reklame do 1,20 m na visini iznad 3,0 m'
Oworene spoljne stepenice mogu se postavUati na objekat (prednji deo) ako je gradevinska linija 3,0
m uvudena u odnosu na regulacionu liniju iako savladuju visinu do 0,9 m. Stepenice kojima se
savladava visina preko 0,90 m treba da ulaze u gabarit objekta. Oworene spoljne stepenice koje se
postavljaju na boini ili zadnji deo objekta ne mogu ometati prolaz idruge funkcije dvoriSta'..
otvori koji se nalaze na delu zida koji je na rastojanju od granice susedne parcele 4,0 m ivise, mogu
se predvideti sa ni:im ili standardnim parapetom.
Gradenje objekata u pogledu arhitektonskog oblikovanja vrSiti u skladu sa planiranom namelom, uz
primenu boii, arhitektonskih idekorativnih elemenata u oblikovanju fasada na nadin kojim 6e objekat
u prostoru iokruZenju obrazovati usaglasenu, estetski oblikovanu celinu.
Za gradenje objekata koristiti proverene iatestirane gradevinske materuale, s tim da se preporucuje
primena autohtonih materijala sa ovog podrudja.
kose krovne ravni oblikovati u skladu sa proporcijama objekta. Krovni pokrivad odabrati u zavisnosti od
nagiba krovnih ravni. Preporuduje se upotreba crepa, tegole, eternit ploda.
Za osvetljenje prostorija u potkrovlju mogu se izvesti lezeii ili stojeii krovni prozori, proporcijama I
oblikom usaglaSeni sa objektom. Arhitektonski sklop i oblik objekta, primenjeni materuali i boje
utvrduju se idejnimarhitektonskim projektom.

Uslovi zaStite iivotne sredine. tehnidke, higijenske. zastite.od Dozara, bezbednosni idrugi uslovi

IZgradnja Objekata, Odnosno izvodenje radova moie se vrSiti pod uslovom da se ne izazovu trajna
oileienja, zigatiivanje ili na drugi naiin degradiranje iivotne sredine. ZaStita Zivotne sredine obuhvata
mere kojima 6e se zaitititi voda, vazduh I zemljiSte od degradacue.
Odvotlenje fekalnih voda resiti zaworenim kanilizacionim sistemom koji ie se prikljuiiti na naseljsku
kanalizacionu mreiu, Kao prelazno reienje, do izgradnju naseUske kanalizacione mreZe dozvoljena je
izgradnja betonskih vodonepropusnih seitidt<itr iama koje na parceli treba locirati minimalno 3,0m od
objekta i granice Parcele.
Na svakoj graCfevinskoj parceti mora se obezbediti minimalno 300/0 ozelenjenih povr5iri-a, .
svi objefti-moraju bitiizgradeni (rekonstruisani) u skladu sa vaZe6im Zakonima I Pravilnicima koji
reguliiu konkretnu oblaJt. pri prolektovanlu iizvodenju radova na objektima mater1';ali koji ge biti
up-otrebljeni moraju biti u skladu sa specifiinostima funkcionalne namene objekta (prostora) sa
stanoviSla koriSienja, odrZavanja, odnosno obezbenivanja sanitarno-higijenskih uslova.
1i iuutoi grua.uiniskoi parceli mora se obezbediti betonirani prostor za postavljanje kontejnera (kanti)
za komuna'ini otpad. Lociranje betoniranog prostora za kontejnere na parceli mora da bude tako da se
omogudi lak pristup nadleine komunalne sluibe'
izboiom materSali za izgradnju objekata Voditi raduna o njihovoj otpornosti sa aspekta tehnidke i
protivpo7arne.z;5tite. pri-projektovanju iizgradnji.viSeporodidnih stambenih objekata moraju se
obezbediti uslovi za sigurnu evakuaciju 1;udl u sludaju poiara i urenaji isredswa za ga5enie poZara.



Poslovni objekti (odnosno poslovni prostori) namenjeni javnom koriSdenju kao I prilazi do istih moraju
biti uradeni u skladu sa Pravilnikom o tehnidkim uslovima pristupainosti (Sluibeni glasnik RS, broj
46173). Pri projektovanju i izgradnji novih glavnih objekata neophodno je obezbediti I izgradnju
skloniSta dopunske za5tite, obima zagtite 30 kPa, prema odluci o stepenu ugroienosti naseljenih
mesta za opstinu Beiej.

MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I AMBIJENTALNIH CELINA

S obzirom na uturdene graditeljsko-urbanisti6ke, arhitektonske, istoruske, kulturoloske i arheoloske
vrednosti graditeljskog nasleda Beieja posebno centralne zone, utvrduju se mere za5tite nepokretnih
kulturnih dobara prema Prostorno planskoj osnovi za5tite spomenika kulture za teritoriju op5tine
Beeej od 28.11.2007. godine pod brojem 03 309/2-2007, koju je izradio Pokrajinski zavod za zastitu
spomenika kulture iz Novog Sada:
- Bedej, kao naselje koje je medu prvima u Vojvodini dobilo zaSti6enu prostornu celinu centra,
treba da dobije pre svega sredenu pravnu osnovu za sprovodenje Zakona o kulturnim dobrima, Sto
znadi da se mora jasno utvrditi granica zastiiene celine te evidentirati objekti sa spomenidkim
svojstvima za koje jos nije sproveden postupak zastite. Osnov za navedenu aktivnost je izrada
Studije zastite nepokretnih kulturnih dobara koja za cilj ima oduvanje Bedeja, kao aglomeracija
visokih urbanih iprostornih vrednosti, u kontekstu prlrodnog, geomorfoloskog iistorijskog okvira, koji
su bitno uticali na urbanu konflguraciju iizgled naselja; utvrdivanje lvrednovanje elemenata kojj su
formirali okruzenje kao mentalni prostor - okvir za koji se vezuje kolektivna svest, istorijska i
simbolidka znadenja pojedinih lokacUa ili delova naselja; utvrdivanje i vrednovanje stanja i obima
graditeljskog nasleda; uspostavljanje celovitog urbanistidko - konzervatorskog sistema pravne i
tehnicke zastite i nadzora;
- nadelno oeuvanje zateaene urbane matrice, blokova (osim perifernih blokova uz magistralne
puteve ionih koji su nastali u 20. veku), ulica, trgova, parkova;
- postoje6e parcelacije (osim u perifernim blokovima iz oduvanje prethodnog stava, u kojima je
moguee usitnjavanje ili ukrupnjavanje parcela radi nove izgradnje); parcele se mogu pove6avati
spajanjem samo u slucaju kada se radi o znaeajnijem javnom naseljskom sadrzaju, ito samo uz
pribavljanje saglasnosti nadleZnog zavoda za zastitu spomenika kulture;
- oduvanje urbano-graditeljskih simbola (monumentalne, sakralne i profane gradevine, koje imaju
arhitektonsko-urbanistiake i isto!'Uske vrednosti) u jedinsfuu.sa ambuentom njihovog neposrednog
okruzenja i ve6ih celina;
- oduvanje regulacionih elemenata stare urbane matrice (regulacione i ulidne linije);
- oeuvanje ivicne blokovske izgradnje na parceli, sa nasledenim nadinima postavljanja objekata;- oeuvanje vertikalne regulacije, odnosno postojeCe linije potkrovnih venaca i kota slemena
KTOVOVA;
- oduvanje proprocijskih odnosa;
- u zastidenoj zoni mogu se planirati i preduzimati radovi na konzervacui, restauraciji, adaptaciji,
sanaciji, revitalizaciji, rekonstrukciji i rekopompoziciji objekata na osnovu pribavtjenih posebnih
konzervatorskih uslova i odobrenja za obnovu kulturnih dobara izdatih od strane nadleznog Zavoda
za zastitu spomenika kulture;

svi zemljani radovi na teritorijr zone zastite starog centra, kao iu ufurdenim zonama arheoloskih
lokaliteta, uslovljavaju se arheolo5kim pra6enjem i dokumentovanjem;
- ako se u toku izvodenja gradevinskih i drugih radova na podrucju starog centra
arheoloske nalaze, odmah se moraju obustaviti radovi i obavestiti nadlezni Zavod
spomenika kulture kako bi se obavili zaStitni arheoloski radovi.

PRAVILA I USLOVI ZA FORMIRANJE URBANOG PEJZAZ-A NASELJA

U svim fazama izrade ovog plana naselja Beeej, problemhtika formiranja Zeljenog urbanog
pejsaZa naselja je bila uvek prisutna, kao jedan od osnovnih ciljeva koji treba da bude dostignut. To
je postignuto postovanjem prirodnih faktora istvorenih uslova, odredivanjern pravaca Sirenja naselja,
odredivanjem nove namene povrSina sa harmonicnim odnosima izgratlenog islobodnog progtora,
odredivanjem stambenih, radnih irekreacionih zona, gradskog zelenila imreze komunalnih objekata,
definisanjem saobradajnih kapaciteta za sve vidove saobradaja, zastitom nepokretnih kulturnih
dobara i posebno vrednih objekata i zastitom prirode.

Uslovi oblikovanja oradskih celina, pravaca i znadajnih lokacija osim zastite prirode, nepokretnih
kulturnlh dobara i ambijentalnih celina odnose se i na:
- usloye za organiziciju i na6in gradnje na parceli, u bloku, u okviru ulice;
- uslove za uredenje znadajnih saobra6alnih pravaca, posebno njihovih ukrstanja (skverova);
- uslove za znaeejne slobodne povrsine trgova i delove zelenih povrsina;
- uslove visinske regulacijg - ogranieenja i usmerenja spratnosti objekata prema zonama na
nivou orada. .

naide na
za zastitu
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Organizacija i naein izgradnje objekata

lzgradnja objekata na parceli, u zbijenom ulidnom nizu iu zatvorenom bloku, ili izgradnja
stoUoAriostoj6ein objekata bez definisanih parcela u otvorenom ili poluotvorenom bloku veoma je
bitna za oblii<ovanje grada, odnosno njihovih delova iveoma je znaeajna za doZiv\4 grada iz vizure i
perspektive pesaka, odnosno za oblikovanja grada kao celine.

Ovim planom se, kroz pravila gradenja, odreduje vracanje izgradnji objekata na parceli, kako u
prekinutom i neprekinutom nizu gradnji na ulienom frontu za nasledene urbane matrice grada, tako i
kod slobodnostojecih objekata u delovima prostora gde je to preovladujudi naain gradenja. Ovim
smernicama se ieZi ka vra6anju na osnovne oblikovne vrednosti grada, ulice, bloka, trga, odnosno
gradenju i oblikovanju grada po merilima eoveka.

Uredenje znabajnih saobra6ajnih pravaca

Uredenje glavnih saobraoa.jnih pravaca bitno uti6e na sticanje vizuelne slike grada od strane
posetilrca i stanovnika koji kroz pozitivni utisak sti6u i pozitivnu sliku o gradu. Planom se odreduje,
pored propisanih regulacionih uslova i infrastrukturne opremljenosti unutar ovih saobra6ajnih
pravaca, i obezbedenje znatnog u6e56a zelenih povrgina, posebno realizaclje drvoreda i primena
adekvatne i kvalitetne opreme - mobilijara. Na ukrstanjima/skverovima obezbediti dobro vizuelno
sagledavanje ulica koje ih obrazuju, gde ugaoni objekti trba da poseduju visoke etestsko - oblikovne
vrednosti.

Trgovi i zelene povrsine

Parkovi i trgovi su od izuzetnog znadala za oblikovanje grada. Zelenilo je sastavni deo ambijenta
grada, istice i obogaduje arhitekturu objekata, doprinosi raznolikosti oblikovnih gradskih motiva I
naglasava specifienost odretlenih prostornih celina. Ovo su mesta za relaksaciju i druzenje po pravilu
su uredena mobilijarom visoke estetske vrednosti koji eine identitet prostora u kom se nalaze.

Planoi'i) se odreduje zadi':avan.ie postoje0ih trgova izelenih pcvriina i uslovljava planiranje novih
zelenih povrSina u svim delovima naselja. lu postojedim iplaniranim zelenim povrsinama predvideti
uredenje iozelenjavanje u skladu sa namenom kako bi postali istinski estetski, humani ioblikovni
prate6i elementi stanovanja, poslovanja, rada idrugih namena u okviru kojih se nalaze.Svi postojeci
parkovi i zelene povr$ine zahtevaju rekonstrukciju, nadogradnju zelenog fonda i opremanje
adekvatnim urbanim mobilijarom.







KOtl/JA
PENYSIII4KA CP6I/JApt|-ty5ftt4r.tKtl t-EOIltTCt0t 3ABoll

Cnyx6o so kcrccrop HenokperHocrr Sevej
spoj 956-o,r-% /2017
ilotyu .29..%.,29.17.

II|AHA BOI]CBA
Korocropcko onurilHo ...hevg.....
Posuepo...:!.i.-4.9.99

6poj neronxor ....!22.........nilcT0

Konrju nncHo bogobo cy uncromqrlje
Konnooo...fi$p&Pa..C.,

Iloryu... l.{.4G.,2e[...-.

t5.l2.zotq.
tge E eS4g$r,@rre uo onory ka7.bqobo go

;.  . - ' .&4pekT9n;r |

i:.t, f:1.,,.;rl..W
"  

' ;  
- .  ) " ' :  , ' : ' , {  

1-

"t i-oil.,



PENYFIIVKA CPEhJR
PET{ETI4qXI4 I-EONETCKI,I 3RBON
CJIYXER 3R KRTRCTRP HEIIOKfuTHOCTI4 6E1.IEJ O
Epo j  :952-1 /2@1?-36A8
f la t rym :05 ,12 .2A17
Bperne :@8:51 :48

\ J 3

HtsBOI I
rr u e [i e- r+ e Ci o k e e E'r+ o c [i tr

K .O. :  EEqEJ

6po  j : 44?32

Canpxaj

H rl lcul
b Jlucl l l
b rucl l l  -

B nucB -
I nucul

rucula HeilokpeulHocUu

culpaHa
curPaHa
cruPaHa
clrpaHa
culpaHa

1 neo
2 aeo

1
1
1
HEINA
1



R - Ill4CT II0lRI]t{ 0 3tl'1lil4|]lTv

a'
Kairacilapcka olq[ura: SEI1EJ

Xalacurapcku
upuxon

flolec unu ynuua
u kyhnu 6poj

Fnn i

Iapuene
HavuH kopu_uhena u
kafiac[apcka kraca

SEMIll4lrlTE fl 0n 3f PRI0M-0EJE}(T0}'4

3E}'4IIII|jITE ilON 3IPRNOI'{-OIJE](TOM

3il1il,{ilTt y3 SfPfny - 0EJE}(RT

fpancko rpafebuucko senvuq[e

f pancko rpaf ebuHclo serr,'uq[e

fpancko rpafeburcko semnuqure

4925n

4925/lfl

NRH!,IIIR I(IIIIR

NflHilIIR l(I4IilR 10

NRHl4IIfl l(I4lilfl

CTPe|lfl:1



Gnn r  n,rnTo LtFfnIDtT] lotT, ' i  1 l???

6 II4CT f0nfM 0 H0cl40l]y llPfBR HR 3tlvllll4[lTv

XaIac0apcka ouuLluua: 5t9EJ

CbojuHa

CTPfrHf: 1

[1pe:ume,ume, ume jenuor on poou[ena, ipe6ubafuq[e u anpeca,
oouocto Ha:ub, cenuu[e u aflPeca

BpcIa
upaba

06ruk
cboJuHe

6EqEJIPEB03 n00 EEqEJ, SELIEJ, lRHl4lR |(l'111fl 10 (Jit4Ef:081'1i314) llpuba[Ha

x Hauomesa
0bum usbonom He mopajy 6u[u o6yxbafeHu cbu-uooauu rucfia ueuokpefiuoc[u'

0B:51 :39 05.12.2017



B IlllCT - 1.nt0 : floflauu 0 3ryatama u [iyrulr fpatebuHckum o6jek[uma u nocuouuma Upaba Ha numa
l

5P0J IlllCTR ljEil0](PtTI.l0CTll: 14732 Xafiacmancka ouunrra: tFVF.l

CTPflHf:1

I
tnn i

Uapuene

Haqur
kopuUlreha
u Ha3ub
o6jek[a *l*lrl*

IJpabuu
cIa[yc
o6jek[a

llobpu.
noPuc.

lpaieb
uHcka

fnpeca o6jek[a Hocunau upaba ua o6jekuy Bpc0a
Ipaba

Ha:ub ynuue,
Hace$e unu Uo|llec

u kyhnu 6poj
06um
Inena

06jeka[
npymckuor
cao6paiaja-
RYTOSYCKO

6EUEJI]PEBO3 NOO BTqIJ, EEI]TJ, NR|]IIIIR
Xllltlfl '10 (JM6f :081'17314)

06nuk
cbojuHe

Cbojuna
flpuba0ra

Cfl IIIPOI]I,IMR

npymckor
caobpahaja

06jeka[
uma
ono6pene
3a
ylo[pe6y

06jekarl
uma
ono6pene
3a
yuo[pe6y

nnf]mfi M|LR 10 5E']EJilPTBO3 NOO EEI]TJ, 5EI1TJ, NRI]il]lR
l(llltlfl 10 (JM6f :08117314)

Cbojuna
llpuba0Ha

Ilpesume, une, urle jeAHor potu[elba)
lpe6ubanuufie u a[peca, o[HocHo

Hasub cenu_u[a u anpeca

a

0bum usbonom ue mopajy 6ulqu n6yxbahpHu cbu uonauu fucua HeuokpeEHocuu.

na.q1.lt n\ 11 1m7



6Poj
u0ce0.
lefla

l]Ell0}{PlTHOCTil : 1 4732

Havuu kopuqhena
uoce6nor nena

o6jek[a

. I llllcT I flonauu o mepenruma u orpaHu,re$uma

lh0acflapcka olu[ura: EtltJ

0uuc [epe[a onHocHo o[paHuqeBa
Bpcura 0epe[a, onHocHo orpaHuge$a u tonauu o nuuy
na koje ce [epe[ olHocHo orpaHuqebe 0!H0cu

TTPTTf l  | |TMR



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ  

ОБЈЕКТА ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО - СУПЕРМАРКЕТ П+0 И  
ТРАФОСТАНИЦЕ МБТС, тип Ц 1х630 (1000) kVA 
на катастарској парцели број 4925/9 К.О. Бечеј 

улици Данила Киша бр.10 у Бечеју 
1. УВОД 
 

1.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА   
 

Повод за израду овог пројекта је захтев инвеститора "Бечејпревоза" доо, Данила 
Киша бр.10,  Бечеј да се на катастарској парцели 4925/9 К.О. Бечеј изгради објекат 
спратности П+0 намењеног за трговину на мало – супермаркет и објекат 
трафостанице П+0. 
 

Према Закону о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09 и  - 
исправка 64/10 и "Одлуке УС "  24/11, 121/2012, 42/13, 132/14 и 145/14), урбанистички 
пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким планом, просторним 
планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом подручја посебне 
намене, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене 
и урбанистичко-архитектонске разраде локација".  
 

Према Плану генералне регулације насеља Бечеј и измени и  допуни 
Плана генералне регулације насеља Бечеј (Сл.лист општине Бечеј бр.14/2018 и 
20А/2017), земљиште обухваћено катастарском парцелом 4925/9  К.О. Бечеј према 
постојећој намени је Плану генералне регулације насеља Бечеј и изменама и  
допунама Плана генералне регулације насеља Бечеј (Сл.лист општине Бечеј 
бр.14/2018 и 20А/2017) се налази у зони центра. 

 
Изради урбанистичког пројекта је претходила израда Геодетског елабората за 

парцелацију парцеле 4925/1 К.О. Бечеј, па су унутар комплекса постојеће аутобуске 
станице формиране две нове грађевинске парцеле.  

Грађевинска парцела на којој се налази објекат аутобуске станице је 4925/10 
К.О. Бечеј, а грађевинска парцела на којој се налазе перони и која је предмет обраде 
овог урбанистичког пројекта је 4925/9 К.О. Бечеј. 

Аутобуска станица ће се изместити на нову локацију, објекат аутобуске станице 
ће променити намену у складу са централном зоном у којој се налази, а уместо 
постојећих перона изградиће се објекат супермаркета са манипулативним и паркинг 
површинама, трафостаницом и пратећом опремом (дизел електро агрегат и 
хидроцил). За изградњу планираног комплекса није предвиђена фазна изградња. 
 
1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Припрема и израда урбанистичког пројекта заснована је на следећој законској и 
подзаконској регулативи: 
- Закону о планирању и изградњи   ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09 и  - исправка 
64/10 и "Одлуке УС "  24/11, 121/2012, 42/13, 132/14 и 145/14), 
- Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу  
 („Сл. Лист РС“, број 110-00-00073/2015-07) 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“ бр.64/2015), 



- Закон о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр.111/09 ) 
- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара    
 („Сл. Лист РС“, број 80/2015) 
-Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и  
 уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта, повећаног ризика од  
 пожара („Сл. Лист СФРЈ“, број 8/95) 
-Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског  
  напона („Сл. Лист СФРЈ“, број 53/88, 54/88) и („Сл.лист СРЈ“, број 28/95), 
-Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу  за гашење   
 пожара („Сл.лист СФРЈ“, број 30/91), 
-Правилник о заштити објеката од атмосферског пражњења („Сл. Лист СРЈ“,    
 број 11/96), 
-Правилник о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију („Сл. Лист 
СФРЈ“, број 87/93), 
-Правилник о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте 
насталих у пожару („Сл. Лист СФРЈ“,   број 45/85), 
-Техничке препоруке  СРПС ТП 21 и СРПС ТП 19, 
-Правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у 
грађевинарству  („Сл. Лист СФРЈ“,   број 21/90), 
-Правилник о техничким стандардима приступачности („Сл. Лист РС“,   број 46/2013), 
-Уредби о утвђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  („Сл.Гл. 
Србије" бр. 114/08) 
-Закон о ванредним ситуацијама („Сл.Гл. Србије" бр. 111/09) 
-Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) 
 
Плански основ за израду овог урбанистичког пројекта за изградњу се налази у 
следећем документу: 
Плану генералне регулације насеља Бечеј и измени и  допуни Плана генералне 
регулације насеља Бечеј (Сл.лист општине Бечеј бр.14/2018 и 20А/2017) 
 
1.3. ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Овим пројектом је обухваћена цела катастарска парцела 4925/9 К.О.Бечеј, која је 
истовремено и граница урбанистичког пројекта. 
 
Површина катастарске парцеле у оквиру границе урбанистичког пројекта износи: 
КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ПОВРШИНА (m²) 
4925/9 К.О. Бечеј 7770 
 
1.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Предметна парцела је градско грађевинско земљиште.  
Предметна парцела је правоугаоног облика, а терен на коме се налази раван 
(~80.40mnv-80.80 mnv) са висинском разликом од око 40cm. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Из Извода листа непокретности број: 14732 К.О. Бечеј 
ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
Бр. Парц. Врста земљишта ПОВРШИНА  

(m²)
Култура 

4925/9 Градско грађевинско 
земљиште 

7770 Земљиште под зградом 
и другим објектом

 
ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРАВА НА ЗЕМЉИШТУ  
Носиоци права Врста 

права
Облик својине Обим удела 

Бечејпревоз доо Својина Приватна 1/1 
 
 

1.5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
План генералне регулације насеља Бечеј и изменама и  допунама Плана 
генералне регулације насеља Бечеј (Сл.лист општине Бечеј бр.14/2018 и 
20А/2017) 
 
Према наведеном Плану земљиште обухваћено катастарском парцелом 4925/9  К.О. 
Бечеј одређена је као грађевинско подручје са постојећом наменом објекта друмског 
саобраћаја – аутобуско стајалиште са перонима. 
 
За локацију којој пррипада предметна парцела, према наведеном ПГР-у, предвиђена 
је израда Урбанистичког пројекта. 
 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ЦЕНТРА - Oпшти услови урбанистичке регулације 
Врста и намена 
објеката: 

У оквиру ове зоне, у делу породичног становања, у зависности од 
величине парцеле може се дозволити изградња следећих објекта: 
Главног објекта као: 
-породични стамбени објекат; 
-породични стамбено-пословни или пословно-стамбени објекат; 
-пословни објекат 
Објекат се може градити као слободностојећи, објекат у 
непрекинутом низу и објекат у прекинутом низу. 
 
Другог објекта – пословни. 
 
Помоћног објекта (уз главни или пратећи објекат: гаража, остава, 
ограда и евунтуално водонепропусна бетонска сабирна јама као 
прелазно решење до изградње насељске канализацион мреже само 
за породичне стамбене објекте). 

Услови за 
образовањње 
грађевинских 
парцела: 

Грађевинска парцела намењена за грађење независно од намене 
мора да има облик паралелограма или трапеза. Свака грађевинска 
парцела мора бити наслоњена на јавну површину – улицу са 
које је обезбеђен приступ. Изузетно код затеченог стања 
парцеле које немају обезбеђен овај услов, индиректан приступ 
мора се обезбедити у ширини од минимум 3,0m 

 
 
 
 



 
У погледу величине и ширине парцеле услови су утврђени у следећој табели: 
Врста објекта Намена објекта Минимална 

величина  
парцеле (m²) 

Минимална 
ширина 
парцеле (m)

слободностојећи 
објекти 

-пословни 
 

400 
 

12

-породични стамбени објекат 400 12
-породични стамбени, 
стамбено-пословни

400 12

-вишепородични стамбени, 
стамбено-пословни

600 16

у непрекинутом 
низу 

-породични стамбени објекат 300 9.5
-породични стамбено-
пословни

300 9.5

-вишепородични стамбени, 
стамбено-пословни

600 16

-пословни 300 9.5
у прекинутом 
низу 

-породични стамбени објекат 300 12
-породични стамбено-
пословни

400 12

-вишепородични стамбени, 
стамбено-пословни

800 16

-пословни 400 12
 
Положај 
објеката на 
парцели 

Главни објекат се мора градити на регулационој линији у зони 
ивичне изградње, односно тамо где је ширина појаса регулације 
постигнута према минималним мерама одређеним Планом 
регулације (2.3.2). 
Слободностојећи објекти као главни објекти граде се на 
минималном одстојању од 1,0m од претежне северне односно 
западне међе; на минимум 3,0m од границе претежно јужне 
односно источне међе. 
Објекти у прекинутом низу граде се на претежној северној или 
западној међи грађевнске парцеле, а минимум 4,0m од претежно 
јужне односно источне међе. 
Код објеката јавне намене могуће је одступити од прописаних 
параметара уколико је конкурсним решењем за поједине објекте то 
другачије усвојено ради општег интереса града. 

Дозвољени 
индекси 
заузетости за 
ову зону 
износе: 

тип заузетост (%)
Породично становање 50
Породично становање са пословањем 70
Вишепородично становање 50
Вишепородично становање са пословањ. 70
Пословање 70
За објекте пословања, у изузетним случајевима, дозвољава се 
заузетост до 90%, а на основу урађеног урбанистичког пројекта 
и сагледавања утицаја на околне садржаје 

 

 
 
 



Дозвољена 
спратност и 
висина објекта 

Спратност главног објекта на парцели износи од П (приземље) до 
П+2 (приземље и два спрата) за породично становање (и са 
пословањем), а за вишепородично становање (и са пословањем) и 
пословање од П до П+4, са тим да је дозвољена изградња 
подрумске или сутеренске етаже ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. Код објeката јавне намене 
могуће је одступити од прописаних параметара уколико је за 
поједине објекте то другачије условљено карактером објекта или 
општим интересом града. 
Висина главног објекта за објекте породичног становања и 
становања са пословањем (растојање од коте тротоара до 
слемена) је 15,0m, односно до стрехе 12,0m. Максимална 
спратност других објеката на парцели је иста или мања у односу на 
главни објекат уз задовољавање прописаних услова. 
Висина главног објекта за објекте вишепородичног становања, 
становање са пословањем и пословања – растојање од коте 
тротоара до слемена је 25,0m, односно до стрехе 20,0m. 
Максимална спратност других објеката на парцели је иста или 
мања у односу на главни објекат уз задовољавање прописаних 
услова. 
Намена етажа у овој зони утврђује се у односу на функцију и начин 
коришћења објекта и то: 
-подрум – за помоћне, пратеће и евентуално радне просторије. У 
подруму не смеју бити смештене стамбене просторије; 
-сутерен – за помоћне, пратеће и евентуално радне просторије. У 
сутерену не смеју бити смештене стамбене просторије 
вишепородичног становања; 
-приземље – за стамбене, пословне, пратеће и помоћне 
просторије; 
-спрат – за стамбене, пословне, пратеће и помоћне просторије; 
-поткровље – за стамбене просторије. 
 
Минимална кота приземља је +0,45m за објекте становања у којима 
је становање у приземљу, код објеката са подрумском етажом 
+0,9m, а код објеката са сутереном +1,2m, код пословних 
просторија минимална кота износи +0,2m.

Услови за 
изградњу 
других 
објеката на 
истој 
грађевинској 
парцели 

Поред главног на парцели се могу градити и други објекти и то:  
-пратећи објекти – гаража, летња кухиња, надстрешница и сл; 
-помоћни објекти - бунари, ограде, инфраструктурни објекти 
(котларнице, трафостанице и др.) и сл. 
Пратећи и помоћни објекат могу да се граде на међусобном 
размаку од 0,0m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и 
други технички услови, односно међусобни размак не може бити 
мањи од 3,0m ако пратећи и помоћни објекат има отворе са те 
стране. 
На парцели породичног стамбеног објекта (стамбено-пословног или 
пословног објекта) се могу градити пратећи и помоћни објекти. 
На парцели вишепородичног стамбеног објекта (стамбено-
пословног) или пословног објекта, у изузетним случајевима на 
парцели се могу као слободностојећи градити искључиво 
пратећи/помоћни објекти: гараже, котларнице, трафостанице и 
надстрешнице. 
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати 



отвори према суседној парцели. 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати функционалном и 
естетском оградом чија висина мође бити највише до 2,0m. Ограде 
се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови и 
капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом 
која се сади на мин 0,5m од границе парцеле или транспаретном 
оградом или од чврстог материјала до висине 2,0m, која се 
поставља тако да стубови ограде, буду на земљишту власника 
ограде. 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. Сваки власник парцеле дужан је да направи 
уличну ограду, као и ограду према претежно северној или западној 
(сопственој) међи и до половине задње међе парцеле. 
Водонепропусне сабирне јаме за одлагање фекалних и отпадних 
вода као прелазно решење (само код породичних стамбених 
објеката и само ако нема градске канализационе мреже до њене 
реализације) могу се градити на минимум 3,0m од објеката и 
граница парцеле на којој се граде. 
 

Обезбеђивање 
приступа 
парцели и 
простора за 
паркирање 
возила 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се 
обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин 3,0m. 
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породдичних 
стамбених објката свих врста обезбеђују простор на сопственој 
парцели, изван површине јавног пута, и то по правилу – једно 
пракинг/гаражно место на један сстан. Приступ задњем дворишту 
парцеле се изнимно може остварити кроз пролазну гаражу у оквиру 
породичног стамбеног објекта. 
За паркирање возила за вишепородично становање, становање са 
пословањем и пословањем потребно је обезбедити за један стан 
једно паркинг/гаражно место од чега половина возила мора бити 
смештена у гаражи, а за сваких 70m² пословног простора једно 
паркинг место.

Заштита 
суседних 
објеката 

Грађевински елементи испод коте уличног тротоара – подземне 
етаже – могу прећи грађевинску односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада), и то:  
-стопе темеља и зидова подземних етажа макс. 0,15m до дубине од 
2,6m испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,5m; 
-шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара до 1,0m уз 
услов минималне ширине тротоара 2,0m. 
Стопе темеља и ивица стрехе не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 
Грађење нових објеката свих врста и намена планирати на 
удаљеностима од суседних објеката којима се не угрожава њихова 
функција, затечени начин и услови коришћења, као ни дневно 
осветљење просторија постојећих објеката путем отвора 
оријентисаних према парцели на којој се планирана градња и др. 
Положај нових објеката у односу на постојеће у непосредном 
окружењу треба да је такав да суседним објктима не заклања 
директно дневно осунчање дуже од дозвољеног прописаног 
временског интервала (половина трајања директно осунчања). 
Код грађења објеката у традиционалном низу, када се грађење 



новопланираног објекта на грађевинској парцели планира 
наслањањем на једну или обе бочне границе суседних парцела до 
којих су изграђени објекту на суседним парцелама (интерполација), 
потребно је обезбедити заштиту суседног или суседних објеката. 
Грађењу новог објекта у смислу доградње уз постојећи објкат или 
објекте реализоване на суседној или обе суседне парцеле на 
заједничкој међи (интерполација), треба да претходи геомеханичко 
испитивање тла на којем се гради објекат, као и обавеза провере 
стабилности темеља објекта или објеката уз које се планирани 
објекат дограђује, у складу са чим по потреби извршити 
подзиђивање темеља постојећих објеката у циљу постизања 
сигурности и стабилности објеката.

Услови за 
архитектонско 
и естетско 
обликовање 
појединих 
елемената 
објеката 

Испади на објектима не могу прелазити грађевинску линију више од 
1,6m, односно регулациону линију више од 1,2m и то на делу 
објекта вишем од 3,0m. 
За грађење објеката свих намена грађевински елементи (еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без стубова, 
надстређнице и сл.) на  нивоу првог спрата могу да пређу 
грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
-на делу објекта према предњем дворишту – 1,6m. 
-на делу објкета према бочном дворишту претежно северне 
односно западне оријентације (најмањег растојања од 2,0m) - 0,6m, 
али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља. 
-на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне односно 
источне оријентације (најмањег растојања од 3,0m) - 0,9m, али 
укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља. 
-на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од 
стражње линиј суседне грађевинске парцеле од 5,0m) - 1,6m, али 
укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
стражње фасаде изнад приземља. 
За грађење објеката са пословном наменом – локалима у 
приземљу, грађевински елементи у нивоу призмља могу прећи 
грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
-излози локала до 0,30m по целој висини, када најмања ширина 
тротоара износи 3,0m, а испод те ширине тротоара није дозвољена 
изградња испада излога локала у приземљу 
-излози локала до 0,90m по целој висини у пешачким зонама 
-транспаретне браварске конзолне надстрешнице у зонама 
приземне етаже до 2,0m по целој ширини објекта са висином изнад 
3,0m. 
-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом 
до 1,0m од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,0m, а у 
пешачким зонама према конкретним условима локације 
-конзолне рекламе до 1,2m на висини изнад 3,0m. 
Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат 
(предњи део) ако је грађевинска линија 3,0m увучена у односу на 
регулациону линију и ако савлађују висину до 0,9m треба да улазе 
у габарит објекта.  
Отворене спољне степенице које се постављају на бочни или 



задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције 
дворишта. 
Отвори који се налазе на делу зида који је на растојању од границе 
суседне парцеле 4,0m  и више, могу се предвидети са нижим или 
стандардним парапетом. 
Грађење објеката у погледу архитектонског обликовања вршити у 
складу са планираном наменом, уз примену боја, архитектонских и 
декоративних елемената у обликовању фасада на начин којим ће 
објекат у простору и окружењу образовати усаглашену, естетски 
обликовану целину. 
За грађење објеката користити проверене и атестиране 
грађевинске материјале, с тим да се препоручује примена 
аутохтоних материјала са овог подручја. 
Косе кровне равни обликовати у складу са пропорцијама објекта. 
Кровни покривач одабрати у зависности од нагиба кровних равни. 
Препоручује се употреба црепа, теголе, етернит плоча. 
За осветљавање просторија у поктровљу могу се извести лежећи 
или стојећи кровни прозори, пропорцијама и обликом усаглашени 
са објектом. Архитектонски склоп и облик објекта, примењени 
материјали и боје утврђују се идејним архитектонским пројектом.

 
2. КОНЦЕПЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА 
 

2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА И ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ПАРЦЕЛИ 
На предметној парцели КП 4925/9 К.О. Бечеј се овим решењем предвиђају 
новопројектовани објекат за малопродају – супермаркет и трафостаница, као и 
пратећа опрема потребна за функционисање супермаркета (дизел електро агрегат, 
хидроцил).  Парцела припада централној зони Бечеја. 
Површина парцеле  је 7770,00 m². 
 
Парцела је неправилног облика приближног облику квадрата са дијагоналама у 
правцима север – југ и исток – запад. Са југоисточне стране се граничи са 
саобраћајницом са које се планира колски и пешачки улаз при средини границе 
парцеле. Са осталих страна је парцела окружена суседним парцелама. 
 
Пројектом се предвиђа један слободностојећи објекат у северном делу. Намена 
објекта је супермаркет – објекат за трговину на мало. Поред овог објекта предвиђена 
је и трафостаница МБТС, тип Ц 1x630 (1000) kVA у јужном делу парцеле са 
обезбеђеним слободним простором испред трафостанице.  
 
Тренутно се на овој парцели налазе перони који су у функције зграде аутобуске 
станице која се налази на парцели КП 4925/10 К.О. Бечеј. Аутобуска станица са 
пратећим перонима и саобраћајним површинама ће се изместити на другу локацију.  
 
 
Колски прилаз комплексу је предвиђен са парцеле КП 4929 К.О. Бечеј, саобраћајнице 
на коју предметна парцела излази (улица Данила Киша). 
 
 
 
 



 
2.2. РЕГУЛАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ    
  
На графичком прилогу бр.3 Регулационо и нивелационо решење одређена је зона 
грађења унутар које ће се градити објекат супермаркета.  
 
Зона грађења је дефинисана грађевинским линијама на следећи начин: 
 
-Грађевинска линија (ка улици Данила Киша) у односу на регулациону линију је 
увучена 3,00m. 
-Грађевинска линија ка претежно јужној међи парцеле је увучена 3,0m од границе 
парцеле. 
-Грађевинска линија ка претежно северној међи парцеле је увучена 3,0m од границе 
парцеле. 
-Грађевинска линија ка претежно западној међи парцеле је увучена 1,0m од границе 
парцеле. 
 
Вертикална регулација 
Објекат малопродаје-супермаркет П+0 (габарит објекта је cca 36,89mх67,63m) 
Идејним решењем планирани објекат намењен je за малопродају – супермаркет, 
спратности  П+0.  
Планирана кота приземља је +/-0,00м (81.15мнв).  
Kота тротоара на јавној површини је -0,25 (80.90 мнв). 
Највиша кота венца је +6,90м(88.05 мнв), а највиша кота на објекту – рекламе на 
крову је  +8,00м (89.15мнв).  
 
Трафостаница П+0 (габарит објекта је cca 5,14m х 3,37m) 
Висина објекта од коте приступа је 2,90m. 
Планирана кота приземља је +/-0,00м (81.05мнв). 
Кота приступа око објекта трафостанице је -0,15 (83.90 мнв). 
Висина венца/слемена објекта је +2,75 (83.80 мнв). 
 
 
2.3. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ И ПАРКИРАЊЕ 
 

Грађевинска парцела има тренутно два постојећа колска приступа на улицу 
Данила Киша. Променом намене, уместо два постојећа планира се један колски 
приступ ширине 10,50m, који ће бити у функцији колског улаза/излаза за посетиоце, 
доставна возила и ватрогасна возила. 

Постојећи пешачки прелаз у улици Данила Киша се мора изместити 
транслаторно око 11m даље (према графичком прилогу број 2 и 3). 

 
Постојеће пешачке комуникације ка суседним објектима се укидају преко 

предметне парцеле. Комплекс ће бити затворен за јавност ван радног времена 
те из тог разлога нема смисла да се постојеће комуникације задрже. 
 

Потребан број паркинг места за смештај путничких возила која се морају 
сместити у оквиру парцеле одређује се према следећим нормативима: 
- 1 ПМ на сваких 70m² пословног простора. 
Паркирање је решено под углом од 90°. Ширина манипулативних саобраћајница 
између паркинг места и поред објекта се креће од 6,5m - 10,5m. 
 
 



 
Према идејном решењу и урбанистичком пројекту, обезбеђен је потребан број 
спољних паркинг места, укупно 125, а од тога је: 
 - 7 паркинг места за хендикепиране  
(6 димензијa 3,70х5,20 m и 1 димензијa 3,70х4,80 m ) 
- 2 паркинг места за родитеље са децом димензија 3,70х5,20 m 
- 72 стандардна паркинг места (димензије 2,70х4,80 m)  
- 44 стандардна паркинг места (димензије 2,70х5,20 m). 
 
Димензије паркинг места су 2,70х4,80 m ка зеленим површинама и уз објекат и 
2,70х5,20 m у средњем делу паркинга. 
 
На парцели је остваран већи број паркинг места него што је то планом предвиђеном 
из разлога што продајни ланци за одређивање потребног броја паркинг места за 
посетиоце примењују своја интерна правила. 
 
Упоредни  приказ  задатих  норматива  и  паркирање  остварено  Идејним  решењем  кроз 
урбанистички пројекат. 

Корисна  површина 
објекта 

Дато 
Планом генералне регулације 

Остварено  урбанистичким 
пројектом 

Нето површина 
пословног простора  
2073.32m² 

1П.М./ 70m² пословног простора
‐потребно 30 п.м. 
 
 

‐остварено 125ПМ 
 

УКУПНО  30  125 
 
 
 
 
2.4. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ОГРАЂИВАЊЕ 
 
Планом генералне регулације се одређује задржавање постојећих тргова и зелених 
површина и условљава планирање нових зелених површина у свим деловима 
насеља. И у постојећим и планираним зеленим површинама предвидети уређење и 
озелењавање у складу са наменом како би постали истински естетски, хумани и 
обликовни пратећи елементи становања, пословања, рада и других намена у оквиру 
којих се налазе. Сви постојећи паркови и зелене површине захтевају реконструкцију, 
надоградњу зеленог фонда и опремање адекватним урбаним мобилијаром. 
 
Урбанистичким пројектом остварена је површина под зеленилом од 13,35% 
(1.037,00m²) и у директном је контакту са тлом. 
Планирана је садња травнатих површина и декоративног ниског растиња које ће 
детаљније бити обрађено у даљој разради пројектне документације. 
На парцели се планира изградња транспаретне ограде (tipa legi) до висине 2,0m. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.5. ОСТВАРЕНИ КАПАЦИТЕТИ 
 
Приказ остварених параметара на грађевинској парцели 
Урбанистички 
параметри 

Максимални и минимални 
дозвољени урбанистички 
параметри Планом 
генералне 
регулације

Остварени урбанистички 
параметри урбанистичким 
пројектом 
 

Површина парцеле минимално 400m² 7770m² 
Ширина фронта 
парцеле 

минимално 12m око 88m 

Спратност објеката Од П до П+4 П+0  - објекат супермаркета 
П+0 - трафостаница 

Максимална висина 
објекта 

Висина венца/стрехе од 
коте тротоара је 12-20m 
Висина слемена од коте 
тротоара је 15-25m 

Висина венца супермаркета на 
вишој страни: 6,90m 
Висина венца супермаркета на 
нижој страни: 5,90m 
Висина рекламе на крову 
супермаркета: 8,00m 

Зеленило минимум Изузетно 10% 13,35% (1.037,00m ²) 
Бруто развијена 
грађевинска површина 
(БРГП) 

 - Надземне етаже објеката:  
Објекат супермаркета П+0 

2.191,30m²
Објекат трафостанице П+0 

 17,30 m²
Укупно: 2.208,60m²

Површина 
манипулативних 
саобраћајница и 
паркинг простора 

 Манипулативне површине и 
паркинзи                 4.519,64 m² 

Индекс изграђености Није дефинисан 0,86 (6.728,24m²) 
Степен заузетости Изузетно 90% 86,59% (6.728,24m²) 
Грађевинска линија у 
односу на регулациону 
линију  

Минимално 3,0m 
од претежно јужне, 
односно источне 
границе парцеле

Више од 3,00m    
  

Грађевинска линија у 
односу на бочне 
суседне парцеле 

Минимално 3,0m  Више од 3,00m    
Објекат супермаркета ће бити 
оријентационо удаљен око: 
4,0m од северо-источног суседа 
50,00m од југо-западног суседа 

Грађевинска линија у 
односу на задњу 
границу парцеле 

Минимално 1,0m Главни објекат супермаркета је 
удаљен више од 1,00m  

Кота приземља Кота приземља од 
приступне коте 
минимално 0,20m за 
пословне објекте

Остварено 0,25m од коте 
тротоара на јавној површини 



 

3. ПРИКЉУЧЕЊЕ КОМПЛЕКСА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ И 
ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
3.1.1. Водовод 
 

1. Прикључак почиње од споја са јавним водоводом, а завршава се у шахту за 
водомер са пропусним вентилом испред водомера. 

2. Иза пропусног вентила на прикљученом воду постављају се уређаји следећим 
редоследом: водомер, неповратни вентил и пропусни вентил са зимском 
славином или вентил и славина за испуст воде. 

3. Прикључни вод између јавног водовода и водомерног мора се извести управно 
на осу улице (пута). 

4. Прикључни вод испод коловоза мора бити изведен у заштитној колони 
одговарајуће димензије. 

5. Прикључни вод од јавног водовода до водомерног шахта, мора се изводити од 
пластичних (PE HD -100) цеви у једном комаду, који задовољавају притисак од 
10 bara (PN-10). 

6. Димензије прикључног вода се одређује главним пројектом (или идејним 
пројектом прикључка) у односу на предвиђену потрошњу уз претходну 
сагласност испоручоца. Димензије водомера морају одговарати прикључном 
воду. 

7. Најмања дубина укопавања прикљчучног вода износи 80cm мерено од 
површине терена. Дубина бушења прикључног вода испод коте нивелете 
изграђеног коловоза износи најмање 80cm мерено од исте. 

8. Положени прикључни вод мора имати заштитни слој песка дебљине од 10cm 
испод и 10cm изнад положене цеви. 

9. Инвеститор је дужан да затражи од испоручиоца да пре довођења јавне 
површине у првобитно стање изврши технички преглед исправности 
прикључног вода од уличног водовода до водомера. 

10. Водомер мора бити монтиран тако да буде лако приступачан за чишћење, 
одржавање и очитавање. Водомери који се монтирају у водомерном шахту, 
морају бити постављени на најмањој дубини од 80cm мерено од поклопца 
шахта. Положај водомера је увек хоризонталан. 

11. За мерење потрошње утрошка воде могу се монтирати искључиво водомери 
које одреди испоручилац и за који је обезбеђен сервис. 

12. Водомерни шахт мора бити минималних димензија 100cm у смеру водомера, 
80cm ширине и 110cm дубине или да се оомогући несметано монтирање и 
демонтирање водомера. 

13. Водомерни шахт може бити зидан од опеке са зидовима од бетона или типски 
шахт од бетона  или полимерних материјала. 

14. Због обезбеђења минималних хигијенских услова зидова шахтова зидани од 
опеке морају бити дерсовани или малтерисани цементним малтером. Бетноски 
водомерни шахт са квалитетно изведеним равним зидовима не мора се 
малтерисати. 

15. Поклопац водомерног шахта је типски ливен или гвоздени 30кг тежине, 
пречника  60cm или од челичног лима квадратног пресека, димензије 60х60cm. 

16. На дну водомерног шахта мора се оставити отвор за оцеђивање воде из шахта. 
Водомерни шахт се по правилу изграђује непосредно иза регулационе линије, а 
највише четири метара од те линије. 

17. Прикључни вод је потребно геодетски снимити и картирати у катастар водова. 



18. Сви трошкови прибављања потребних услова, сагласности, пројектно техничке 
документације, као и изградња прикључка падају на терет инвеститора. 

 
Водоводна мрежа је изграђена у улици Данила Киша са непарне стране на око  

8,50m од саобраћајнице. Пречник јавног водовода на предметној локацији је DN 
225mm. Mатеријал јавног водовода на предметној локацији је PVC за радни притисак 
од 10 bara. Капацитетом цевовода могу се задовољити санитарне и противпожарне 
потребе до 10l/s. Минимални ритисак у уличном воду је 2.5 bara, док је радни 
притисак (просечни) 3,5 bara. 

 
Напомена: На предметној парцели постоје водови водовода. Њихова 

позиција се преклапа са позицијом планираног објекта па је исте потребно 
изместити. Како постојећи водови нису обрађени кроз услове надлежног 
предузећа, сугерише се да се приликом даље разраде пројектне документације 
дефинише тачна траса њиховог измештања. 

 
Планирани објекат супермаркета ће се прикључити на уличну водоводну 

мрежу преко водомерног шахта који је предвиђен у зеленом појасу непосредно 
иза регулационе линије на предметној парцели. 

 
3.1.2. Хидрантска мрежа 
 

У складу са усвојеном концепцијом противпожарне заштите објекат се, обзиром 
на величину од пожара мора штити помоћу унутрашње и спољне хидрантске мреже, 
са одговарајућим бројем противпожарних хидраната. 

Унутрашња противпожарна хидрантска мрежа је од челично-поцинкованих 
цеви. За функционисање хидрантске мреже предвиђено je и постројење за повишење 
притиска. 

Траса спољне хидрантске мреже биће детаљно дефинисана током даље 
разраде пројектне документације, урбанистичким пројектом је шематски предвиђена 
мрежа око целог комплекса са растојањима хидраната мањим од 80m. 
 

3.2.1. Канализација 
 
1. Прикључење корисника вршити искључиво на изграђени колектор у улици, 

путем ревизионог шахта. 
2. Прикључак почиње од споја са јавном канализацијом отпадних вода, а 

завршава се у ревизионом шахту иза регулационе линије коринсика. 
3. Прикључни вод између јавне канализације отпадних вода и ревизионог 

шахта иза регулационе линије корисника мора се извести под углом од 30-
90 степени, посматрано у односу на смер отицања воде. 

4. Постављање прикључног вода извести са минималним падом од 10 
промила. Прикључни вод испод коловоза мора бити изведен од пластичних 
цеви одговарајућепрстенасте крутости или у одговарајућој заштитној цеви. 

5. Прикључни вод од јавне канализације отпадних вода до ревизионог шахта, 
мора се извести од пластичних цеви минималног пречника 160cm или од 
пречника који се одреди хидрауличким прорачуном у техничкој 
документацији, постављених на фино планирани и збијени слој песка 
минималне дебљине 10cm испод, изнад и поред цеви. 

6. Прикључна цев мора да буде тако уграђена да целом својом површином 
прима и преноси оптерећење. Недопустиво је цев ослонити на плочу, камен 
и слично што може изазвати концентрацију напона, непожељну 
деформацију или лом цеви. 



7. Дубина укопавања прикључног вода мора бити таква да обезбеђује заштиту 
од замрзавања и лома услед оптерећења од саобраћаја као и да се 
прилагоди већ постављеним инсталацијама. 

8. Корисник је дужан да затражи од даваоца услуга, да пре довођења јавне 
површине у првобитно стање, технички прегледа исправност прикључног 
вода од јавне канализациј отпадних вода до ревизионог шахта иза 
регулационе линије корисника. 

9. Ревизиони шахт мора бити минималних димензија: пречника 80cm или 
80х80cm и са горњим нивоом да се не дозволи уливање површинских вода у 
ревизиони шахт. Ревизиони шахт може бити зидан од опеке или са 
зидовима од бетона или типски шахт од бетона или пластичних материјала. 
Због обезбеђења минималних хигијенских услова, зидови шахтова зидани 
од опеке морају бити дерсовани или малтерисани цементним малтером. 
Бетонски ревизиони шахт са квалитетно изведеним равним зидовима не 
мора се малтерисати. Поклопац ревизионог шахта треба да задовољи 
услове очекиваног оптерећења у зони постављања, типски ливен или 
гвоздени 30kg тежине, пречника 60cm или од челичног лима квадратног 
облика, димензије 60х60cm. По могућности ревизиони шахт иза регулационе 
линије поставити тако да прикључни вод буде што краћи ради лакшег 
одржавања. 

10.  Квалитет испуштене отпадне воде мора да задовољава прописане 
вредности, који су дефинисани у Правилнику о квалитету отпадних вода које 
се могу упуштати у јавну канализацију отпадних вода (Сл.лист Општине 
Бечеј бр.5/2011). 

11. У случају да се количине потрошене воде због технолошких процеса не 
испуштају у јавну канализацију отпадних вода, или инвеститор користи 
додатне количине (сопствене бунаре), изграђује се мерач протока отпадних 
вода (паршалов прелив). 

12.  Прикључни вод је потребно геодетски снимити и картирати у катастар 
водова. 

13. Сви трошкови прибављања потребних услова, сагласности, пројектно 
техничке документације, као и изградња прикључка падају на терет 
инвеститора. 
 
Постојећи канализациони шахт је на граници предметне парцеле са 
катастарском парцелом 4922 к.о. Бечеј, насеље 7 секретара СКОЈ-а. 
Пречник јавне канализације отпадних вода је DN 250mm oд ПВЦ материјала. 
Доња кота изграђеног шахта је на дубини 1,35m мерено од горње коте 
шахтног поклопца. Хидраулички капацитет изграђене јавне канализационе 
мреже отпадних вода задовољава потребе објекта. 
 
Напомена: На предметној парцели постоје водови канализације. 
Њихова позиција се поклапа са позицијом планираног објекта па је 
исте потребно изместити. Како постојећи водови нису обрађени кроз 
услове надлежног предузећа, сугерише се да се приликом даље 
разраде пројектне документације дефинише тачна траса њиховог 
измештања. 
 
Прикључење планираног објекта супермаркета на мрежу канализације 
(DN 250) која се налази на парцели 4922 К.О. Бечеј вршиће се преко 
ревизионог шахта који ће бити смештен у непосредној близини 
трафостанице а потом ће се преко катастарске парцеле 4925/10 К.О. 
Бечеј прикључити на уличну мрежу. 



 
3.2.2. Кишна канализација 
 
1. Прикључење корисника вршити искључиво на секундарне затворене канале, 

путем ревизионог шахта или јахача. 
2. Прикључење на главни колектор или на секундарну затворену канализацију 

која има већу дубину од 2m, врши се преко терцијалне канализационе 
мреже, која покрива простор између узастопна два ревизиона шахта и иста 
се улива у шахтове искључиво преко унутрашње каскаде. 

3. На терцијалној канализацији дужој од 25m обавезно је изградити ревизиони 
шахт, код задњег кућног прикључка, са ливеним поклопцем димензије 
60х60cm или цевну ревизију пречника 20cm. 

4. Прикључак почиње од споја са јавном канализацијом атмосферских вода, а 
завршава се у сливнику са таложником иза регулационе линије корисника. 

5. Прикључни вод између јавне канализације атмосферских вода и сливника са 
таложником иза регулационе линије корисника може се извести под углом 
од 30-90 степени, посматрано у односу на смер отицања воде. 

6. Прикључни вод извести са минималним падом од 10 промила. 
7. Прикључни вод испод коловоза мора бити изведен од пластичних цеви 

одговарајуће прстенасте крутости, са заштитном колоном испод пута. 
8. Прикључни вод од јавне канализације атмосферских вода до сливника са 

таложником, мора се извести од пластичних цеви пречника 160mm, 
постављених на фино планирани и збијени слој песка минималне дебљине 
10cm, и изнад цеви 10cm. Полагање прикључног цевовода може се вршити 
ручно или машински. 

9. Прикључна цев мора да буде тако уграђена, да целом својом површином 
прима и преноси оптерећење. Недопустиво је цев ослонити на плочу, камен 
и слично што може изазвати концентрацију напона, непожељну 
деформацију или лом цеви. 

10. Дубина укопавања прикључног вода мора бити таква да обезбеђује заштиту 
од замрзавања и лома услед оптерећенја од саобраћаја као и да се 
прилагоди већ постављеним инсталацијама. 

11. Корисник је дужан да затражи од даваоца услуга, да пре довођења јавне 
површине у првобитно стање, технички прегледа исправност прикључног 
вода од јавне канализације атмосферских вода до ревизионог шахта иза 
регулационе линије корисника. 

12. Сливник са таложником мора бити минималних димензија: пречника 50cm 
или 50х50cm и са горњим нивоом да се не дозволи уливање површинских 
вода у ревизиони шахт. Сливник са таложником може бити зидан од опеке 
или са зидовима од бетона или типски сливник од бетона или пластичних 
материјала цевастог облика. Поклопац – решетка сливника, треба да 
задовољи услове очекиваног оптерећења. По могућности сливник са 
таложником иза регулационе линије поставити тако да прикључни вод буде 
што краћи ради лакшег одржавања. Чишћење таложника сливника, који се 
налази на парцели корисника, је обавеза корисника канализације 
атмосферских вода. 

13. Прикључење на упијајуће јаркове и отворене атмосферске канале, радове 
треба изводити према претходно прибављеним водопривредним условима и 
техничким подацима од ЈП "Водоканал" Бечеј уз надзор истог јавног 
предузећа. Ако се врши евакуација сувишних атмосферских вода у отворене 
атмосферске канале, потребно је извести изливну главу за доводну цев, да 
не би дошло до ерозије косине и банкине канала. 
 



Удаљеност шахта канализације атмосферских вода на који се предвиђа 
прикључење је на око 13,0m, од предметне парцеле у улици Данила Киша и 
налази се на средини саобраћајнице. Пречник јавне канализације 
атмосферских вода јe DN 400mm од АС материјала. Доња кота изграђеног 
шахта је на дубини 2,10m мерено од горње коте шахтног поклопца. 

 

Све атмосферске воде са објекта и платоа око објекта се одводе системом 
олука,  ригола и зацевљене атмосферске канализације до таложника, са падом 
од 1-2%, па се преко сепаратора масти и уља даље прикључују на јавну 
канализацију атмосферских вода.  
 
 
            3.3. Електроенергетска мрежа 
 

За потребе прикључења планираног објекта  за трговину на мало - супермаркета на 
парцели број 4925/9 К.О. Бечеј  (у наведеном капацитету Pmaxjednovremena=300kW) 
на мрежу система електричне енергије предвиђена је изградња монтажно-бетонске 
трансформаторске станице (МБТС) типа Ц. 
Нова ТС ће се на постојећу средњонапонску мрежу прикључити по принципу "улаз-
излаз". Због тога је неопходно предвидети коридор и трасу за изградњу 20kV 
подземног вода (полагање два 20kV кабела у заједничком рову) од места изградње 
нове ТС до места расецања постојећег 20kV кабела у улицци Зелена (испред кућног 
броја 56). Странка је у обавези да на парцели број 4925/9 К.О. Бечеј за потребе 
накнадног полагања и одржавања каблова 20kV подземних водова на деоници 
вођења од нове ТС до изласка на површину јавне намене у улици Данила Киша, 
изведе кабловску канализацију (систем кабловских шахтова и тврдих ПВЦ цеви 
2хØ125mm). 
На унутрашњем зиду нове ТС, за уградњу ормана мерног места (ОММ) обезбедити 
слободан простор: ширине 600mm, висине 600mm и дубине 220mm. Странка је такође 
у обавези да у грађевинском објекту нове ТС предвиди и означи простор за смештај 
20kV расклопног постројења ( у склопу изградње прикључка) са слледећим 
минималним укупним бројем ћелија: две доводно-одводне ћелије, једна мерна ћелија 
и једна трансформаторска ћелија; која је саставни део прикључка и које ће након 
изградње постати део дистрибутивног система. Укупне димензије слободностојећег 
расклопног постројења ( у склопу изградње прикључка)  су 3100х2000х750mm 
(ширина х  висина х дубина). 
 
Напомена: На предметној парцели постоје водови електроинсталације. Њихова 
позиција се преклапа са позицијом планираног објекта па је исте потребно 
изместити. Како водови нису обрађени кроз услове надлежног предузећа, 
сугерише се да се приликом даље разраде пројектне документације дефинише 
тачна траса њиховог измештања. Непотребни водови ће се уклонити. 
 
Планирани објекат супермаркета се прикључује на електроенергетску мрежу 
преко трафостанице која је предвиђена на парцели. 
 
 
 
 
 
 
 



     3.4. Телекомуникациона мрежа 
 
На предметном  подручју нема постојеће подземне телекомуникационе 
инфраструктуре, нити РР коридори фиксне телефонике, као ни активни нити 
планиране базне станице Телекома Србија – система за мобилну телефонију. 
Уколико би се изводиле нове инсталације потребно их је извести у складу са издатим 
условима Телекома Србија бр. А335-124525 од дана 03.04.2018. 
 
           3.5. Гасоводна мрежа и прикључење 
На предметној локацији постоји могућност прикључења на полиетиленску 
дистрибутивну гасну мрежу (ДГМ). ДГМ димензије д40 се птотеже дуж југозападне 
границе парцеле до објекта аутобуске станице. ДГМ је изведена у зеленом појасу 
непосредно уз постојећи бетонску површину.  
Планирана трафостаница мора бити удаљљена од постојеће МРС "Аутобуска 
станица" минимално 10m, а од постојеће ДГМ минимално 5m. 
Гасни прикључак за планирани објекат супермаркета се мора извести искључиво од 
полиетиленских цеви за гас PE100 SDR11. Представља техничку целину са 
дистрибутивном гасном мрежом и завршава се главним запорним цевним 
затварачем. Гасни прикључак полаже се на приступачним местима и мора да буде 
заштићен од оштећења. Кућни гасни прикључак се полаже на дубину укопавања од 
0,6 до 1,0m. На дубини  од 30-40cm, изнад осе цеви, поставља се упозоравајућа трака 
са натписом "ОПАСНОСТ ГАСОВОД". 
Цеви кућног гасног прикључка воде се право и најкраћим путем од дистрибутивног 
гасовода до зграде. Цеви се воде тако, да монтажа гасовода буде несметана и да 
њихова траса остане трајно приступачна. 
 
Након полагања цеви се не могу затрпавати а да се претходно геодетски не сниме, у 
хоризонталној и вертикалној представи. 
Укрштање гасног прикључка са коловозима изводи се подбушивањем или 
раскопавањем саобраћајнице, на дубини од 1,35m са увлачењем радне цеви у 
заштитну цев уз израду контролне одзраке. 
Минимално растојање приликом паралелног вођења гасовода са интерном 
саобраћајницом износи 1m. 
 
На објекту потрошача поставља се мернорегулациона станица (у даљем тексту МРС) 
и израђује унутрашња гасна инсталација до гасних трошила. Унутрашња гасна 
инсталација се израђује подземно од полиетиленских цеви или надземно од челичних 
бешавних цеви. Положај МРС одређује техничка служба дистрибутера гаса након што 
инвеститор достави Захтев за одобрење за прикључење објекта на дистрибутивну 
мрежу. Положај МРС се одређује уз поштовање свих прописаних минималних 
растојања. 
Минимална светла растојања приликом паралелног вођења или укрштања подземног 
гасовода са другим подземним водовима и објектима дати су у табеларном приказу: 
 Паралелно вођење (m) Укрштања (m)
ТТ каблови 0,5 0,4
Високонапонски ЕЕ каблови 0,5 0,4
Нисконапонски ЕЕ каблови 0,5 0,4
Водоводне цеви 0,5 0,4
Канализационе цеви 0,5 0,4
Топловодне цеви 0,6 0,5
 
 



 
Канализационе цеви приликом укрштања постављају се по могућству испод гасовода, 
у противном заштитна цев треба да буде по 1,0m са обе стране од места укрштања. 
Код укрштања тешити да угао осе гасовода и инсталације са којом се гасовод укрђђта 
буде 90°. Приликом укрштања високонапонских и нисконапонских ЕЕ каблова са 
гасном мрежом обавезно је постављање негориве препреке између два вода. 
 
На местима на којима је подземно положен гасовод није дозвољено подбушивање 
нити механички ископ рова за полагање инсталација. На таквим местима препоручује 
се шлицовање на мањим растојањима од обавезних 50m и обавезан ручни ископ. 
 
Полагање било каквих инсталација испод или изнад гасовода, односно изградња 
објеката посебне намене (бензинска пумпа, резервоари са опасним и штетним 
материјама) ће се дефинисати за сваки објекат посебно. 
 
Пре почетка ископа за полагање било каквих инсталација обавезно шлицовањем (на 
сваких 50m) лоцирати гасну цев како би се испоштовала захтевана растојања. 
 
Објекат супермаркета ће се прикључити на постојећу дистрибутивну мрежу 
гасовода која пролази кроз зелени појас уз југозападну границу парцеле. Тачан 
положај МРС ће одредити надлежно предузеће за дистрибуцију гаса. 
 
 

4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
             

Предметна парцела је правоугаоног облика, а терен на коме се налази раван 
(~80.40mnv-80.80 mnv) са висинском разликом од око 40cm. 

 
Приликом пројектовања и грађења објекта придржавати се прописа, стандарда 

и норми који регулишу конкретну област. Конструкцију објекта прилагодити 
осцилацијама изазваним земљотресом за сеизмичку микролокацију. 
 
За израду техничке документације Главног пројекта приложити Геомеханички 
елаборат са прецизним микролокацијским испитивањима тла, саставу и носивости 
земљишта као основе за пројектно-статичка решења, чиме се стичу услови за 
извођење планираних објеката на предметној локацији. 
 

4.1. Инжењерско геолошки услови 
 
Према сеизмичкој карти територија Бечеја на коме се гради објекат 

супермаркета  припада зони сеизмичности од 7° MCS. Ради заштите од потреса 
објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким 
нoрмативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. 
Гласник СФРЈ“ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 57/90 ). 

 
 
 
 
 
 
 

 



4.2. Заштита и унапређење животне средине 
 

Планирана изградња објекта – супермаркета према Уредби о утвђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину  ("Сл.Гл. Србије" бр. 
114/08) не спада у пројекте за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину. 
 Заштита ваздуха:  
У циљу заштите суседних објеката по ободу парцеле је предвиђен зелени појас са 
ниским растињем. 
 Заштита земљишта и подземних вода: 
Урбанистичким пројектом је предвиђено одвођене отпадних фекални вода преко 
ревизионог шахта у уличну канализациону мрежу, а отвођење зауљених 
атмосферских вода са манипулативних платоа и паркинга се преко сепаратора масти 
и уља одводе у уличну атмосферску канализацију. 
 Чврст отпад: 
У дну ка задњој граници парцеле предвиђен је избетонирани плато, простор на којем 
ће бити смештени контејнери адекватне запремине за одлагање чврстог отпада које 
ће се празнити према распореду надлежног комуналног предузећа.  
 Бука и вибрације: 
Бука од кретања возила унутар комплекса ће бити у границама дозвољеног. Око 
комплекса по ободу је предвиђен појас травнатих површина са ниским зеленилом. 
 Енергетска ефикасност: 
Сви објекти на парцели морају бити пројектовани у складу са ПРавилником о 
енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник"  РС 61/2011). 
 

4.3. Услови заштите од пожара 
Објекат ће се штити унутрашњом и спољном хидрантском мрежом. 

Спољна хидрантска мрежа је предвиђена око целог комплекса. На парцели је 
обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила.  

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:  
- Закон о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр.111/09 и 20/15 ) 
-Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објекта, повећаног ризика од  пожара („Сл. 
Лист СФРЈ“, број 8/95) 
-Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. 
Лист СФРЈ“, број 53/88, 54/88) и („Сл.лист СРЈ“, број 28/95), 
-Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу  за гашење пожара 
(„Сл.лист СФРЈ“, број 30/91), 
-Правилник о заштити објеката од атмосферског пражњења („Сл. Лист СРЈ“, број 
11/96), 
-Правилник о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију („Сл. Лист 
СФРЈ“,    
 број 87/93), 
-Правилник о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте 
насталих у пожару („Сл. Лист СФРЈ“,   број 45/85), 
-Техничке препоруке  СРПС ТП 21 и СРПС ТП 19, 
-Правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у 
грађевинарству  („Сл. Лист СФРЈ“,   број 21/90), 
Правилник о техничким стандардима приступачности („Сл. Лист РС“,   број 46/2013), 
 



4.4. Услови за цивилну заштиту 
 
Приликом израде пројектне документације за сваку грађевинску парцелу, 

придржавати се одредби Закона о ванредним ситуацијама  („Сл. Лист РС“,   број 
111/09, 92/2011, 93/2012). 

 
4.5. Услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних  

и инвалидних лица 
 
Све објекте пројектовати и извести у складу са Правилником о техничким 

стандардима приступачности („Сл. Лист РС“,   број 46/2013). 
 
4.6. Услови за заштиту споменика културе 
 
Пре почетка извођења радова на изградњи објекта – супермаркета и 

трафостанице, пројектант је у обавези да Покрајинском заводу за заштиту споменика 
културе достави на сагласност Урбанистички пројекат који садржи урбанистичко-
архитектонску разраду локације. 

Код земљаних радова, прликом изградње објеката мора се вршити археолошка 
контрола радова, од стране стручњака Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе. 

Инвеститор је у обавези да благовремено обавести Покрајински завод о датуму 
почетка ових радова, да би се обезбедила археолошка контрола истих. 

У случају да се приликом земљаних радова на изградњи предметних објеката 
открију до тада нерегистровани непокретни  и покретни археолошки налази, 
инвеститор је у обавези да заустави радове и предузме мере заштите према 
посебним условима које ће издати Покрајински завод за заштиту споменика културе и 
омогући стручној служби да обави археолошка истраживаа и документовање на 
површини са отркивеним непокретним и покретним културним добрима. 

 
Инвеститор је у обавези да обезбеди средства за археолошки надзор, 

ископавање, заштиту, чување, публиковање и излагање добара који уживају 
претходну заштиту у случају да се приликом вршења земљаних, грађевинских и 
осталих радова открију налази археолошког локалитета или добра под претходном 
заштитом. 
 

 

 5.0. ТЕХНИЧКИ ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 
 

ЛОКАЦИЈА 
         На предметној парцели KП 4925/9 К.О. Бечеј се овим решењем предвиђају 

новопројектовани објекат за малопродају – супермаркет и трафостаница. Парцела 
припада централној зони Бечеја. 

Површина парцеле  је 7770,00 m². 
 
    Парцела је неправилног облика приближног облику квадрата са 

дијагоналама у правцима север – југ и исток – запад. Са југоисточне стране се 
граничи са саобраћајницом са које се планира колски и пешачки улаз при средини 
границе парцеле. Са осталих страна је парцела окружена суседним парцелама. 

 
 
 



   Пројектом се предвиђа један слободностојећи објекат у северном делу. 
Намена објекта је супермаркет – објекат за трговину на мало. Поред овог објекта 
предвиђена је и трафостаница МБТС, тип Ц 1x630 (1000) kVA у јужном делу парцеле 
са обезбеђеним слободним простором испред трафостанице. У неподредној близини 
објекта супермаркета предвиђен је простор за изградњу хидроцила и дизел електро 
агрегата. 

 
  Тренутно се на овој парцели не налазе објекти.  
 
  Колски прилаз комплексу је превиђен са парцеле КП 4929 К.О. Бечеј, 

саобраћајнице на коју предметна парцела излази. 
 
Предвиђена је висина супермаркета на вишој страни 6,90 м а на нижој 5,90м.  
Спратност објекта супермаркета је Пр. 
 

 
АРХИХИТЕКТОНСКО –ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ 
 
Парцела се ка улицами не ограђује а ка суседним парцелама се ограђује 

оградом типа legi или слично висине око 2m. Планирани падови на парцели (од 
објекта супермаркета) ће према захтеву Инвеститора бити  2% уз објекат и 1-2% ка 
суседним саобраћајницама. 

 
  На парцели је поред објекта супермаркета, трафостанице и паркинг места  

планиран плато за дизел агрегат и хидроцил по потреби и ограђен бокс за контејнере. 
 Простор за колица за потрошаче је планиран испод надстрешнице објекта уз 

улаз.  
На источном делу парцеле је уз границу парцеле формиран тротоар за кретање 

пошака и пешачки прилаз који стазом води пешаке до самог улаза у обjeкат. 
На најистуренијем делу парцеле са источне стране  планира се велики 

рекламни пилон висине 6,5 m.  На колским улазима ће бити пројектована подизне 
рампе која би спречавала паркирање возила у време када супермаркет не ради. 

 
ФУНКЦИЈА: 
 
 Објекат је правоугаоног облика, габарита cca 36,89х67,63 m и орјентисан 

дужом страном у правцу приближно северозапад - југоисток. 
 
    Улаз у објекат је постављен на углу објекта са југоисточне стране. Кота 

приступа објекту на месту улаза је такође 0,00 док се око објекта предвиђа тротоар на 
коти +0,10 m. 

 
  У приземљу објекта је пројектован ветробран за улаз купаца, у југоисточном 

углу објекта. У оквиру ветробрана су јасно диференцирана унутрашња врата за улаз 
и за излаз из објекта. Преко врата за улаз се из ветробрана директно приступа 
продајној зони са рафовима и касама као и пекари која је позиционирана близу 
улазне зоне. 

  На фасади ка суседној парцели са западне стране су пројектовани 
евакуациони излази и прозори на висини 4.00 m, док је фасада са севепне стране  
потпуно устакљена у зони продајног простора иза каса тако да је унутрашњи простор 
сагледив споља у том делу. 

 
 



   Са стране објекта супротној од улаза за купце пројектован је улаз за доставу 
по краћој бочној страни објекта преко рампе нагиба 5,4%. Преко просторије за 
директну доставу роба се смешта у пријемну зону а даље у дневни магацин или у 
расхладне коморе, просторије паралелне са предњом фасадом објекта. На другој 
страни улаза у магацине и коморе налази се излаз из истих куда роба иде даље у 
продајни простор. У углу објекта уз дневни магацин се налази техничка просторија 
која има улаз само из спољашњег простора. На фасади ка паркингу се поред главног 
улаза и ветробрана налазе још двоја евакуациона врата. У продужетку дневног 
магацина се налазе помоћне просторије – остава, просторија за видео надзор, блок 
гардероба и тоалет за запослене, одвојене за мушкарце и жене, сервер соба, 
просторија за запослене, соба за састанке. У северозападном делу објекта налази се 
каса канцеларија, којој се приступа из продајног простора. 

   Уз ветробран на фасади ка паркингу се налази просторија за амбалажу са 
могућношћу да се из ветробрана отвори веза са овом просторијом и машином за 
поврат амбалаже коју би купци сакупили и убацивали из простора ветробрана.  

   Светла висина просторија иде од 5,35 до 6,32 m од пода до доње површине 
профилисаног лима. Минимална висина у продајном простору испод носача је 4,00m. 

    У простору магацина и ране доставе предвиђа се платформа за опрему која 
служи за смештај клима коморе и којој се приступа преко пењалица.  

 
   Пројектован је кос једноводан кров нагиба 1,75º (3.06%). Висина венца је 

+6,90m ка паркингу, а висина венца ка суседним парцелама на североистоку је +5,90 
m . 

   Са југоисточне стране објекта планирана је надстрешница ширине око 3,5 m 
због заштите стаклене зид завесе од сунца, која се наставља на једном делу 
југозападне фасаде код улазног ветробрана, у ширини од 4,2 м. Надстрешница се 
носи на челичним стубовима. 

 
ПРЕГЛЕД БРГП И НЕТО ПОВРШИНА : 
Укупна површина парцеле  :                        7.770,00 m² 
 
Преглед БРГП по СРПС(ЈУС)-у : 
УКУПНО  БРГП СУПЕРМАРКЕТА :              2 191,30 m² 
УКУПНО  БРГП ТРАФОСТАНИЦЕ :               17,30 m² 
УКУПНА БРГП ОБЈЕКAТА НА ПАРЦЕЛИ :      2 208,60 m² 
 
Преглед НЕТО ПОВРШИНА по СРПС(ЈУС)-у : 
УКУПНО НЕТО СУПЕРМАРКЕТА :       2 057,69 m² 
УКУПНО НЕТО ТРАФОСТАНИЦЕ :       15,63 m² 
УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКAТА:  2 073,32 m² 

 
  КОНСТРУКЦИЈА: 

 
 Конструктивни систем је скелетни са префабрикованим аб стубовима и 

гредама.Темељење се врши на темељима самцима са преф чашицама и везним 
гредама. Кровна конструкција је префабрикована предходно напрегнута бетонска 
конструкција са слаганим кровом преко аб рожњача.  
 
 
 
 
 
 



 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА: 

 
ФАСАДНИ ЗИДОВИ : 
 Сви спољашњи фасадни зидови су од клима блока 38 cm и 

термоизолације од камене вуне дебљине 5 cm и завршна обрада  од фасадног 
силиконског малтера зарибаног у белој боји  RAL 9010. Сокла објекта се ради до 
висине од 45 cm од коте 0,00 од стиродура типа BASF дебљине 5 cm, и 
водоодбијајућег цементног премаза са завршном обрадом  од фасадног силиконског 
малтера зарибаног у ахат – сивој боји, RAL 7038. 

 Висина венца на источној страни износи 6,90 m. Висина венца на анексу 
за доставу износи 4,35m. Висина надстрешнице испред улаза је на коти 4,70 m док је 
светла висина простора испод надстрешнице 4,00 m. Висина венца на западној 
страни где је постављен хоризонтални олук износи 5,90 m.  

 
УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ : 
 Преградни зидови су рађени двојако : масивни су од блока 38, 25 и 12cm 

обострано малтерисани а остали су гипскартонски на металној подконструкцији. 
 
СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА :  
 Фасадна столарија  је алуминијумска са klima quard solar стаклом. 

Стаклена фасада зид завеса у улазној зони и на бочној застакљеној фасади је од 
алуминијумских профила у којима је челични профил, типа Schuco или слично. Дуж 
застакљене фасаде је предвиђена надстрешница на коти 4,00м, са челом обложеним  
пластифицираним челичним лимом, ширине око 3,5м на северној фасади и 4,2м на 
источној фасади код улазног дела. 

 Унутрашња столарија су: дуплошперована медијапан врата 
(пластифицирана иверица). Евакуациона врата ка споља су челична. Врата између 
магацина и продајног простора су брза врата, врата за снабдевање на просторији 
доставе су сегментна врата типа Hormann Lidl врата. 

 
ПОДОВИ : 
 У већем делу објекта се раде гранитне керамичке плочице димензија и у 

боји према избору инвеститора, лепљене флексибилним цементним лепком са фугом 
од 3 mm.У тоалетима се ради хидроизолација преко цементне кошуљице- минерални 
заптивач са слојем прајмера (премаз).У ветробрану се поставља dust off стаза 
димензија 3х3m. 

Једино се у сервис соби ради антистатик под типа sikafloor 262 ASThixo или 
слично. 

 
ПЛАФОНИ : 
 У продајном простору је видан кровни профилисани лим као и све 

инсталације испод крова и овај простор се не крије спуштеним плафоном. Изнад 
пекаре се монтира метални спуштени плафон на металној подконструкцији и растеру 
60х60 cm. У свим помоћним просторијама се поставља спуштени плафон на висини 
од 250 cm од пода такође растер 60х60 плафон, сем у тоалетима где се поставља 
влагоотпорни монолитни гипскартонски плафон. 

 
ОЛУЦИ : 
 Олуци и олучне вертикале су од пластифицираног челичног лима. 
 Опшивке су од алуминијумског лима за прозоре  и поцинкованог лима за 

зидове у боји према избору пројектанта. 
 



КРОВ : 
Кровни покривач је ФПO хидроизолациона кровна мембрана типа Bauder 

Thermoplan T20 дебљине d=1.5mm. Кров је једноводан и нагиб кровне равни је 
1,75°(3,06%). 

 
ТРАФОСТАНИЦА 
 
Трафостаница је пројектована као независан објекат од монтажних бетонских 

елемената који се у сувој монтажи склапају на месту уградње. Димензије објекта 
условљене су опремом која се уграђује унутар трафостанице. Трафостаница је 
унуташњих димензија 316x494 cm, а спољашњих 336х514 cm. Простор унутар 
трафостанице предвиђен је тако да се несметано манипулише са опремом која је 
предвиђена.   

Отвори на објекту су од елоксираног алуминијума у боји старог злата са 
неопходним жалузинама и мрежицом за спречавање пролаза ситних животиња, птица 
и инсеката. Отвори са жалузинама и мрежицама обезбеђују довољну вентилацију 
унутрашњости објекта.  Отвори су на зидним платнима, испод кровне корубе и на 
темељним гредама.  

Склоп објекта чине армиранобетонске кровне корубе, панелни зидови, подне 
плоче, темељне греде и темељи самци који се спајају уз помоћ додатних челичних 
елемената. 

Сви армирано бетонски елементи изводе се у фабрици бетонских елемената 
од бетона МБ30 са додатком адитива за пластичност, у металним калупима уз 
вибрирање истих и транспортују се вучним возилима на градилиште где се уз помоћ 
аутодизалице монтирају и повезују у пројектовану целину.  

Обрада елемената - како се елементи израђују у челичним калупима, уз 
вибрирање постиже се глатка површина. 

Објекат се покрива армирано бетонским кровним елементима. Спољне 
површине бетонских кровних коруба су хидрофобиране чиме се постиже 
водонепропусност бетонских коруба. Испод кровне корубе има четири отвора у које се 
уграђује рам са мрежицом за спречавање пролаза птица и инсеката. Рам је 
антикорозивно заштићен, а жичана мрежа је поцинкована. Кровни елемент (армирано 
бетонски грбак) заливен је пластичним цементним малтером тако да спречава пролаз 
атмосферске воде унутар трафостанице. 

Површине елемената су равне и глатке у природној боји бетона. 
Подне плоче су са отворима по технолошком захтеву. Отвори који нису 

покривени опремом покривају се челичним ребрастим лимом. 
Испод трансформатора предвиђено је армирано бетонско корито за скупљање 

евентуално исцурелог уља. 
Испод подних плоча тло покрити бетонским плочама преко којих се воде 

каблови од кабловица до опреме (ормана). 
Око објекта се налазе бетонске плоче које чине спољни тротоар. 
Арматура бетонских елемената је комбинација мрежасте МА 500/560 и 

ребрасте РА 400/500 (у свему према статичком прорачуну) арматуре. Сва арматура је 
међусобно повезана заваривањем. 

Сви бетонски елементи имају уграђене челичне чауре за међусобно 
повезивање бакарним плетеницама. Челичне чауре су заварене за арматуру. 

Елоксирана браварија и сви метални делови су повезани са арматуром 
бетонских елемената и са тракама за уземљење. 

Трансформатор је на носачима од вруће ваљаних профила који су ослоњени на 
подне плоче. Носачи трафоа се галвански повезују са поцинкованим тракама у 
објекту. 

На трафостаници се формира сокла од стиродура дебљине 2cm, висине 45cm, 



чија завршна обрада је фасадни силиконски малтер Ахат сиви-RAL 7038. Постојећа 
удубљења фасадних бетонских зидова трафостанице се попуњавају каменом вуном и 
изравњавају са површином новоформиране сокле, а завршна обрада је фасадни 
силиконски бели малтер-RAL 9010. Укупна висина трафостанице је 290 cm.Кота 0,00 
трафостанице одговара коти 81.05 mnv. 

 
ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА : 
  Не предвиђа се фазна изградња. 
 ИНСТАЛАЦИЈЕ : 
За потребе дефинисања услова од стране надлежних институција, као и за 

издавање локацијских услова у Идејном решењу, поред урбанистичких и 
архитектонско грађевинских параметара објекта, потребно је: 

 
прикључак на водоводну мрежу    Qs=1  l/s 
прикључак на канализациону мрежу    Q os=2  l/s 
прикључак за хидрантску мрежу  Q pp=20.00  l/s – минимално потребан           
                                                                           притисак на прикључку  Pmin=5 bara 
прикључак за атмосферску канализацију Qukk = 95  l/s/ha 
прикључак на електроенергетску мрежу једновремена снага 300 kW  

                                             укупна инсталисана снага 460 kW-  
                                             мерење на средњем напону 

прикључак на ТК мрежу              бакарни вод: 10 парица 
                                    кабл TKDSL (60)58 10x2x0.6 
                                    оптички вод: тип:single/muli mode  
                                   са 8 влакана 

гасне инсталације                        25m3 /h - потрошња по сату 
 
 

6.0. СПРОВОЂЕЊЕ 
 

Урбанистички пројекат за изградњу се упућује Општинској управи Бечеј – 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и 
инспекцијски надзор на потврђивање усклађености са законом и планским основом.  
          У складу са чланом 57 став 4 Закона о планирању и изграњи ("Сл. Гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09 и  - исправка 64/10 и "Одлуке УС "  24/11, 121/2012, 42/13, 132/14 и 
145/14) овај урбанистички пројекат за изградњу основ је за издавање локацијских 
услова и друге законом утврђене документације. 
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В) ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / УСЛОВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г) ГРАФИЧКИ ДЕО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


