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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 
аутобуске станице на катастарској парцели број 7868 К.О. Бечеј 

у улици Новосадска бб у Бечеју 
 
 
                                                        
ЛОКАЦИЈА:       Катастарска парцела бр. 7868 К.О. Бечеј 
        Улица Новосадска бб  
                           Бечеј 
 
 
ИНВЕСТИТОР:   "БЕЧЕЈПРЕВОЗ" доо 
        Данила Киша бр.10 
                           Бечеј 

A.    ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА   
 
   
 
 
 
    Одређује се:     Радослав Карановић, дипл.инж.арх.        
                               Бр. лиценце: 200 1223 10           
 
  
 

      директор  КаSa  д.о.о. Земун 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       

                                                           Мишо Симоновски  
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5poj: 12-02/316446
Eeorpan, 08.10.2018. rO,QL-1He

Ha ocaosy 4J1aHa 75. Craryra VlH>KetbepCKe KOMope Cp6L-1je
("Cr PC", 6p. 88/05,16/09 L-127/16), a Ha J1L-14HL-1saxree 4J1aHa KOMope,
VlH>KetbepCKa KOMopa Cp6L-1je L-13,Qaje

nOTBP~Y
l'Jyje~a je,Pa,QocJ1as>5. KapaHOeL-1 L-1nJ1.vlnJ1I\.CI~J'"

.,"' . J1L-1~eH~a 6poJ

200 1223 10
3a

onroaopaor yp6aH~CTY sa PYKOBol)etbe ~3paAOM yp6aH~CT~"4K~X
ll,flaHOBJl..~ yp6~H~CT"1~K~X npJ>jeKaT~

,..\~<ft; .'.'0'_.'.".' """'", -.,.,.,.,.",'-'.'. ..,.:.....,.,.__.".0_.. ~:,:,.t-y

Ha AaH L-13,Qaeatba ose norspne 4J1aH VlH>KetbepCKe KOMope Cp6L-1je, na je
L-13ML-1pL-10otiasesy nnahaa-a 4J1aHapL-1He KOMOPL-13aKIbY4HO ea 24.07.2019.
rO,QL-1He,kao L-1,Qa My O,QJ1YKOMCyna 4aCTL-1L-13,QaTaJ1L-1~eH~a HL-1jeO,QY3eTa.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ  

АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ 
на катастарској парцели број 7868 К.О. Бечеј 

у улици Новосадска бб 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 7868 К.О. Бечеј изгради нов објекат 
аутобуске станице, спратности П+1. Постојећа аутобуска станица се измешта из 
центра града.  
 

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 7868  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) је намењено за изгадњу саобраћајног терминала – аутобуске 
станице, која се налази у радној зони. 
 
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), 
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-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 изменама и  допунама 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 7868 К.О.Бечеј, која је 
истовремено и граница урбанистичког пројекта. 
 
Површина катастарске парцеле у оквиру границе урбанистичког пројекта износи: 
КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ПОВРШИНА (m²) 
7868 К.О. Бечеј 11.434 
 
1.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Предметна парцела је градско грађевинско земљиште.  
Предметна парцела је неправилног облика, а терен на коме се налази раван 
(~79.80mnv-80.10 mnv) са висинском разликом од око 30cm. 
 
Из Преписа листа непокретности број: 7898 К.О. Бечеј 
ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
Бр. Парц. Врста земљишта ПОВРШИНА  

(m²)
Култура 

7868 Градско грађевинско 
земљиште 

11434 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 
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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 7868  К.О. 
Бечеј одређена је као грађевинско подручје на којем ће се изградити нов саобраћајни 
терминал – аутобуска станица са перонима. 
 
За локацију којој припада предметна парцела предвиђена је израда Урбанистичког 
пројекта. 
 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА РАДНУ ЗОНУ – Индустријска зона 
Врста и намена 
објеката: 

У оквиру радне зоне дозвољена је изградња: 
-пословних објеката 
-производних објеката 
-складишних објеката 
 
Исто тако дозвољена је и изградња у комбинацијама: 
-пословно-производни објекат 
-пословно-складишни објекат 
-производно-складишни објекат 
-пословно-производно-складишни објекат 
 
Објекти се у оквиру парцеле могу градити као слободностојећи или 
објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошког 
процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.
 
Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони 
дозвољена је изградња помоћних објеката: магацини, типске 
трансформаторске станице, ограда, бунари, водонепропусне 
бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл. 
 
Уз производне и друге делатности рада (складиштење, робно-
транспортне услуге), на нивоу зоне може бити заступљено и 
пословање. 
Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони 
рада се могу градити и: комунални објекти, као и сервисни објкти 
(заједничке гараже, пумпне и гасне станице). 
У зони намењеној производњи није дозвољена изградња 
стамбених објеката. 
 

Услови за 
парцелцију, 
препарцелацију 
и формирање 
грађевинске 
парцеле: 

Величина парцеле намењене изградњи радног комплекса мора 
бити довољна да прими све садржаје који су условљени 
конкретним технолошким процесом као и пратеће садржаје који су 
условњени конкретним технолошким процесом као и пратеће 
садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и 
индекса заузетости.  
 
Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000m² са 
ширином уличног фронта минимално 20m. 
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Положај 
објеката на 
парцели 

У зависности од технолошког процеса производње у оквиру 
конкретног радног комплекса удаљеност грађевинске од 
регулационе линије износи минимално 6,0m. На регулационој 
линији може бити постављен објекат портирнице. 
 
Код пословних објеката, који су планирани уз улице које имају 
формирану потребну ширину регулације, грађевинска линија 
може да се поклапа са регулационом линијом. Објекти могу да 
се граде као слободностојећи и у низу ( у оквиру парцеле). Положај 
главног објекта радног комплекса треба усмерити ка северној, 
односно западној страни парцеле. 
 
Грађевинска линија од границе суседне парцеле са јужне (односно 
источне) стране је 5,0m, а од северне оносно западне границе 
минимум 2,0m под условом да су задовољени услови 
противпожарне заштите, тј. да је међусобни размак између 
објеката на две суседне парцеле већи од 6,0m, тј.већи од 
половине вишег објекта.

Дозвољени 
индекси 
заузетости 
парцеле 

Максимални дозвољени индекс заузетости износи 70%. 
Максимални индекс заузетости парцеле обухвата све објекте 
високоградње и платое са собраћајницама и паркинзима. 
Проценат учешћа зеленила у склопу зоне индустрије и мале 
привреде је мин. 30%.

Дозвољена 
спратност и 
висина објеката 

Објекти су спратности: 
-пословни: П, П+1, П+2 
-производни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева 
технолошки процес производње 
-складишни: П, евентуално П+1+Пк 
 
Изградња помоћног објекта (портирница, магацин, типске 
трафостанице и сл.) дозвољена је максималне спратности П 
(приземље). 
Дозвољена је изградња подрума или сутерена уколико нема 
сметњи геотехничке или хидротехничке природе. 

Најмања 
међусобна 
удаљеност 
објеката 

Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0m, 
тј. за ширину дилатације) може се дозволити ако то технолошки 
процес производње захтева и ако су задовољени услови 
противпожаре заштите. 
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално 
половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не 
може бити мањи од 6,0m.

Услови за 
изградњу 
других објеката 
на истој 
грађевинској 
парцели 

На грађевинској парцели радног, пословног или складишног 
комплекса поред главног и објеката везаних за процес производње 
односно пословања дозвоњена је изградња и помоћних објеката: 
магацини, типске трансформаторске станице, ограда, бунари, као и 
интерне станице за снабдевање горивом, угоститељски и спортско 
– рекреативни објекти за потребе запослених и др. 
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити 
виша од 2,2m. Ограда на регулационој линији и ограда на углу 
мора бити транспаретна односно комбинација зидане и 
транспартне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид 
висине максимално 0,2m, а код комбинације зиданидео ограде не 
може бити виши од 0,6m.
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Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспартеном 
ограадом, комбинација зидане и транспартене ограде и зиданом 
оградом до висине максимално 2,2m. 
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској 
парцели која се ограђује. 
 
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру 
грађевинске парцеле уз услов да висина те ограде не може бити 
већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност 
саобраћаја. 
На парцелама где се граде производни објекти поред ограде 
обавезна је и жива зелена ограда која се сади на минимум 1,0m од 
границе парцеле. 
 
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван 
регулационе линије. 
 
Код постојећих радних комплекса доградња се може вршити до 
прописаних максималних урбанистичких параметара у овом Плану 
са тим да уколико су задовољени сви други услови 
(противпожарна заштита, паркирање возила, ...) ови параметри се 
могу мовећати за 10% за постојећу парцелу кмплекса. 
 
Обнова и реконструкција будућих објеата радних комплекса може 
се дозволити под следећим условима: 
-замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у 
оквиру услова датих овим правилима грађења 
-ако грађевинска парцела својом заузетошћу не задовољава 
услове из ових правила грађења, уз реконструкцију се не може 
дозволити доградња постојећег објекта.

Обезбеђивање 
приступа 
парцели и 
простора за 
паркирање 
возила 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се 
обезбедити колски и пешачки прилаз. 
Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0m са минималним 
унутрашњим радијусом кривине од 0,7m. Пешачки прилаз је 
минималне ширине 1,8м. 
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се 
граде под следећим условима: 
-минимална ширина саобраћајнице је 3,5m са унутрашњим 
радијусом кривине 5,0m, односно 7,0m тамо где се обезбеђују 
проточности саобраћаја због противпожарних услова 
-за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске 
парцеле мора се обезбедити паркинг простор (за путничко возило 
мин. 2,5m х 5,5m, за теретно возило минимално 3,0m х 6,0m 
односно у зависности од величине теретног возила). 
Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у 
оквиру парцеле, у складу са условима прикључка на јавну 
саобраћајницу. Паркинг простор за кориснике пословног објекта 
може се уредити у делу парцеле према улици – испред објекта 
повлачењем грађевинске линије објекта у дубину парцеле у односу 
на регулациону линију улице у потребној ширини, уколико се тиме 
не нарушава начин градње у уличном потезу, блоку и створени 
урбани ред. За пословне и остале објекте свих врста обезбедити – 
1 паркинг или гаражно место на 70,0m² корисног простора.
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Смештај возила – камиона и радних машина које су неопходне за 
обављање пословне и радне делатности планиране у склопу 
пословних и производних објеката чија је реализација дозвољена у 
зони, решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са 
условима организације и уређења парцеле. 

Заштита 
суседних 
објеката 

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 преа парцели на којој је планирана градња и др.  
 
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. 
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). 
 
Уколико се изградња објкта планира на међи суседне парцеле на 
коју је наслоњен постојећи суседни објекат изведен са кровном 
равни оријентисаном на припадајућу парцелу, уз сагласност 
власника суседне парцеле може се извршити реконструкција крова 
суседног објекта, са техничким решењем које обезбеђује 
несметано грађење планираног објекта. 
 
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.
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2. КОНЦЕПЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА 
 

2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА И ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ПАРЦЕЛИ 
Предметна парцела КП 7868 К.О. Бечеј припада радној зони Бечеја. Површина 
парцеле  је 11.434 m². Парцела је угаона и неправилна облика. Са североисточне 
стране граничи се са улицом 7. јули, а са северозападне стране са улицом 
Новосадска. На локацији се тренутно налазе објекти који су били у функцији магацина 
и радионица аутобуске станице која се налази у центру града. Поједини објекти се 
задржавају, а поједини ће се срушити како би се обезбедио простор за измештање 
аутобуске станице са перонима из централне зоне града Бечеја.  
 
Урбанистичким пројектом се на локацији предвиђа фазна изградња. 
ПРВА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ: 

- Објекат аутобуске станице П+1 
- Аутобуски перони са надстрешницом П+0 

 - Манипулативне плато за пероне 
 - Бицикларник 

ДРУГА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ: 
- Магацин у три дела П+0 
-  Објекат за депоновање старог уља и гума П+0 

ТРЕЋА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ: 
- Објекат за технички преглед са радионицама и перионицом П+0 
- Паркиралиште за 15 аутобуса 
- Службени паркинг за 5 аутомобила 
- Манипулативни плато за радионице 
 
Од постојећих објеката задржавају се: 
- Објекат за канцеларијске просторије П+0 (објекат бр. 6 из листа непокретности) 
- Објекат радионице П+0 (објекат бр.3 из листа непокретности) 
- Објекат магацина П+0 (објекат бр.7 из листа непокретности) 

 
 
2.2. РЕГУЛАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ    
  
На графичком прилогу бр.3 Регулационо и нивелационо решење одређене су 
грађевинске линије. 
 
 Удаљеност грађевинске линије: 
-Грађевинска линија 1 се поклапа са регулационом линијом за објекат аутобуске 
станице 
-Грађевинска линија 2 се поклапа са регулационом линијом за објекат надстрешнице 
за пероне, део надстрешнице је препуштен изван регулационе линије од око 30-60cm. 
-Грађевинска линија 3 је удаљена од регулационе линије 9,15m за објекат магацина 
са три дела 
-Грађевинска линија 4 је удаљена 6,00m од бочне границе са суседном парцелом број 
7842/2 К.О. Бечеј за објекат техничког прегледа са радионицама и перионицом 
-Грађевинска линија 5 је удаљена 8,64m од бочне границе са суседном парцелом број 
7842/2 К.О. Бечеј од објекта магацина за депоновање старог уља и гума. 
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Вертикална регулација 
 
Објекат аутобуске станице П+1 (габарит објекта на нивоу приземља је cca 
25,45m х 8,75m + 3,40m х 1,25m + 0,50m х 1,10m) 
Kота тротоара на јавној површини је -0,35m (80.25 мнв). 
Планирана кота приземља је +/-0,00m (80.60мнв). 
Кота венца/слемена је +7,45m (88.05 мнв). 
 
Објекат надстрешнице за пероне П+0 (габарит надстрешнице је cca 48,60m х 
6,65m + 1,71m х 5,75m + 1,71m х 5,75m ) 
Kота тротоара на јавној површини је -0,35m (80.45 мнв). 
Планирана кота приземља је -0,15m (80.45мнв). 
Висина венца/слемена објекта је у нижем делу +3,37m (83.97 мнв), а у вишем делу је 
+4,90m (85.50 мнв). 
 
Објекат техничког прегледа са радионицама и праоницом П+0  
(габарит објекта је cca 9,30m х 23,50m + 5,75m х 20,52m + 5,75m х 20,52m + 5,75m х 
20,52m + 6,45m х 20,30m ) 
Планирана кота приземља је +/-0,00m (80.30мнв). 
Висина венца објекта је +5,25m (85.55 мнв). 
Висина слемена објекта је +6,50m (86.80 мнв). 
 
Објекат магацин у три дела П+0  
(габарит објекта је cca 6,20m х 24,00m) 
Планирана кота приземља је +/-0,00m (80.20мнв). 
Висина венца објекта је +3,60m (83.80 мнв). 
Висина слемена објекта је +5,15m (85.35 мнв). 
 
Објекат за одлагање старог уља и гума П+0  
(габарит објекта је cca 10,00m х 5,00m) 
Планирана кота приземља је +/-0,00m (80.30мнв). 
Висина венца објекта је +3,50m (83.80 мнв). 
Висина слемена објекта је +4,20m (84.50 мнв). 
 
 
2.3. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ И ПАРКИРАЊЕ 
 

Грађевинска парцела имаће један контролисан колски приступ из улице 
Новосадске за аутобусе. Постојећи колски приступ ће се проширити. 
 

Потребан број паркинг места коју се мора остварити у оквиру парцеле одређује 
се према следећим нормативима: 
- 1 ПМ на сваких 70m² пословног простора. 
Паркирање је решено под углом од 90° на парцели.  
 
Према идејном решењу и урбанистичком пројекту, обезбеђен је потребан број 
спољних паркинг места, укупно 20 паркинг места на парцели, а од тога је: 
 - 15 паркинг места за аутобусе 
(димензијa 4,00х13,50 m) 
- 5 паркинг места за аутомобиле за запослене 2,50х5,00 m 
За посетиоце је остварено 10 паркинг места на јавној поврршини у улиц 7. јули. 
Димензије паркинг места су 2,20х5,50 m, а једно паркинг место је за особе са 
инвалидитетом 3,20 х 5,50m. 
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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  
~2000.00m² 

1П.М./ 70m² пословног простора 
‐потребно 28 п.м. 
 
 

  
‐остварено  20  ПМ  на 
парцели,  од  тога  је  5  ПМ  за 
путничка  возила  за 
запослене,  а  15  ПМ  за 
аутобусе 
‐остварено  10  ПМ  на  улици 
за посетиоце 
 

УКУПНО  28  30 

 
 
2.4. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ОГРАЂИВАЊЕ 
 
У оквиру радних површина, зелене површине формирати у пејзажном стилу садњом 
дендролошких врста отпорних на гасове, дим и прашину. Узабрати врсте према 
еколошким карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних 
материјала, као и врсте које одговарају станишним условима. 
 
За заштитно зеленило ободом комплекса употребити аутохтону вегетацију (липа, 
храст и др. врсте). Применити лишћарске врсте средњег узраста сребрног и црвеног 
лишћа које су отпорније  од осталих лишћарскиј и четинарских врста. 
 
Декоративним садницама реконструисати површине око репрезентативних објеката уз 
коришћење солитерних стабала. 
 
У оквиру паркинг простора формирати дрвореде који ће пружити заштиту од сунца и 
прашине. Све зелене површине комплекса затравити. 
Потребна површина на парцели под зеленилом мора бити 30% (3.430,20m²), a 
oстварено је 3.451,68m², односно 30,18%.  
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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 1000m² 11.434 m² 
Ширина фронта 
парцеле 

минимално 20m око 45,54m према Новосадској 
улици

Спратност објеката Од П до П+1 П+1 објекат аутобуске 
станице, остали објекти су 
спратности П   

Максимална висина 
објекта 

- Висина венца/ слемена 
аутобуске станице:  
7,45m (88.05мнв) 
Висина венца/слемена 
надстрешнице за пероне:  
3,37m (83.97мнв) нижа 
4,90m (85.50мнв) виша 
Објекат за технички преглед: 
венац 5,25m (85.55мнв)  
слеме 6,50m (86.80мнв) 
Објекат магацин у 3 дела:  
венац 3,60m (83.80мнв)  
слеме 5,15m (85.35мнв) 
Објекат магацин гума: 
венац 3,50m (83.80мнв)  
слеме 4,20m (84.50мнв)

Зеленило минимум минимално 30% 30,18% (3.451,68m ²) 
Бруто развијена 
грађевинска површина 
(БРГП) 

 - Надземне етаже објеката:  
Објекат аутобуске станице П+1 

 480,44m²
Објекат надстрешница за 
пероне П                        320,41m² 
Објекат за технички преглед П 

704,70m²
Објекат магацин у 3 дела  П 

148,80m²
Објекат магацин гума   П 

50,00m²
Објекат бр. 3 из листа 

непокретности 216,00m²
Објекат бр. 6 из листа 

непокретности 100,00m²
Објекат бр. 7 из листа 

непокретности 360,00m²
 

Укупно: oкo 2.380,35m²
Површина под 
објектима 

- 

~ 2.132,04m²
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Површина 
манипулативних 
саобраћајница, 
тротоара и паркинг 
простора 

 Манипулативне површине и 
паркинзи              ~   5.851,17 m² 

Степен заузетости 70% 69,82% (7.983,21m²)
Грађевинска линија у 
односу на регулациону 
линију  

0,0m 
 

0,00m  
 

Грађевинска линија у 
односу на бочне 
суседне парцеле 

Минимално 6,0m   6,00m  и више 

 
3. ПРИКЉУЧЕЊЕ КОМПЛЕКСА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ И 
ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
3.1. 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. 
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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 Новосадска у зеленом појасу на око  
7,50m од регулационе линије. 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 притисак у уличном воду је 2.5 bara, док је радни 
притисак (просечни) 3,5 bara. 

 
 

3.2. Хидрантска мрежа 
 

У складу са усвојеном концепцијом противпожарне заштите објекат ће се штити 
помоћу унутрашње и спољне хидрантске мреже, са одговарајућим бројем 
противпожарних хидраната. 

 
Траса спољне хидрантске мреже биће детаљно дефинисана током даље 

разраде пројектне документације. 
 

3.3. 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. 
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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. 
 
Удаљеност шахта  канализације отпадних вода је на 6,70m од границе 
парцеле у делу у улици Новосадске. Пречник јавне канализације отпадних 
вода је DN 600mm oд АЦ материјала. Доња кота изграђеног шахта је на 
дубини 2,83m мерено од горње коте шахтног поклопца. Хидраулички 
капацитет изграђене јавне канализационе мреже отпадних вода задовољава 
потребе објекта. 
 

 
3.4. 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. 
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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 Новосадска.  
Пречник јавне канализације атмосферских вода јe DN 800mm од АС 
материјала. Доња кота изграђеног шахта је на дубини 3,00m мерено од 
горње коте шахтног поклопца. 
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            3.5. Електроенергетска мрежа 
 

За предметној парцели број 7868 К.О. Бечеј постоје изграђени објекти који су 
прикљуњени на дистрибутивни систем елекетричне енергије. Ови објекти су 
прикључени на постојећу надземну нисконапонску мрежу у улици 7.јула (из правца 
парцеле број 7867). Тренутни износ одобрене снаге постојећем купцу је 17,25kW. За 
прикључење објекта аутобуске станице у капацитету 30kW неопходно је изградити 
нов прикључак (постојећи се ставља ван употребе). 
На погодном и стално приступачном месту на уличном делу спољашње фасаде новог 
објекта аутобуске станице према улици Новосадска предвиђен је простор за уградњу 
прикључне кутије КПК типа ЕВ-1П. Непосредно изнад места за уградњу КПК, 
предвиђен је и простор за изградњу ормана мерног места ОММ типа ПОММ-1.  
Од најблишег места постојеће подземне нисконапонске мреже у улици Новосадска до 
нове КПК на фасади објекта предвидети изградњу подземног нисконапонског вода 
полагањем кабела потребне дужине, типа и пресека PP00-АS 4х150mm² (продужење 
постојеће мреже). Од КПК до ОММ предвидети полагање кабела, потребне дужине, 
типа и пресека PP00-АS 4х16mm². 
 
 
     3.6. Телекомуникациона мрежа 
 
На предметном  подручју нема постојеће подземне телекомуникационе 
инфраструктуре, нити РР коридори фиксне телефониjе, 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. А335-380269 од дана 22.10.2018. 
 
           3.7. Гасоводна мрежа и прикључење 
На предметној парцели прелазе два крака полиетиленске дистрибутивне гасне мреже 
(у даљем тексту ДГМ) са којих се напајају постојећи објекти "Бечејпревоз"-а и "Autoflex 
KNOTT YUG". Наведени краци ДГМ су димензије  д40 и д63. Наведени делови ДГМ на 
предметној локацији су довољног капацитета за прикључење нових објеката. 
Планирани објекти аутобуске станице и перона прелазе преко постојеће ДГМ која ће 
се морати изместити на минимално 1,5m од темелја објеката. 
Гасни прикључак мора се 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 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. 
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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. 
 
 
 

4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
             

Teрен на коме се налази предметна локација је у благом нагибу од око 
94.40mnv (југозападни део парцеле)   до око 93.40 mnv (североисточни део парцеле). 

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

супермаркета  припада зони сеизмичности од 8° 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 ). 

За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у датој фази пројектовања 
урадити истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 
(Сл. Гласник РС бр. 88/11) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких 
истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања (Сл.гласник РС бр. 
51/96).  
 

4.2. Заштита и унапређење животне средине 
 

Планирана изградња објекта – аутобуске станице 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 одвођење 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 
омогућен и приступ 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), 
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-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). 
 

 

 5.0. ТЕХНИЧКИ ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 
 

1.0 – ЛОКАЦИЈА 
Планирана изградња објекта аутобуске станице са аутобуским стајалиштима – 

перонима налази се у кругу комплекса предузећа  ”Бечеј превоз” у Бечеју 
ул.Новосадска бб на К.П.7868, К.О.Бечеј. Величина целе парцеле-комплекса износи 
1ха 14а и 34м2. односно 11.434 м2. Део парцеле на коме се налазе новопројектовани 
објекти- аутобуска станица, аутобуски перони и манипулатива саобраћајна површина 
заузима површину од 2.374м2. На парцели се налазе постојећи објекати који су 
предвиђени за рушење и део избетонираних саображајних комуникација који је 
планиран да се задржи и уклопи у ново стање. Терен је раван са ниском вегетацијом 
и ретким стаблима која су у плану сечења приликом рашчишћавања терена. 
Апсолутне коте терена –највиша је 80.13м према главној саображајници и најнижа 
79.75м  према крају новоформиране парцеле. 

 
 
2.0 - АРХИХИТЕКТОНСКО – ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ 
Пројектовани објекти рађени су сходно добијеној информацији о локацији бр. 

број. ИВ 02 353-14/2018 од 18.05..2018.Одељења за урбанизам комуналне послове 
саобраћај и инспекцијски надзор Општине Бечеј. Новопројектовани објекат аутобуске 
станице спратности је П+1, правоугаоне је основе са дужом страном оријентисан 
према улици Новосадској где су планирана два улаза, један за кориснике услуга 
превоза са рампом за инвалидна лица и службени улаз. Путници из објекта аутобуске 
станице директно приступају наткривеном перонском простору. 

 
Планирана  аутобуска стајалишта- перони  су наткривени и оријентисани према 

улици 7.јула. Укупно има 10 перона. Излаз путника је на ул.7.јула. 
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Повезивање ова два објекта добијамо форму слова ”Г”. Ове два објекта чине 
функционалну целину, повезани су и условљени делатношћу за коју су пројектовани и 
планирани. Простор омеђан са новопројектованим објектима и граничном линијом 
парцеле има намену саобраћајно манипулативног простора за аутобусе.  

 
Улаз и излаз аутобуса је према главној саобраћајници-ул.Новосадској. 

Искоришћен је постојећи улаз-излаз само је пројектовано проширење и уређење тог 
дела. Исти улаз-излаз користи се и за саобраћајну везу са делом где се налазе 
ремонтне радионице и паркинзи за аутобусе. Улаз и излаз аутобуса је контролисан 
рампама и сигнализацијом од стране диспећера чији је простор у приземљу објекта 
аутобуске станице. Пешачки приступ за раднике ремонта је из ул.7.јула. У оквиру 
унутрашњег -другог дела парцеле где се налазе радионице планиран је службени 
паркинг простор за 5 возола.  

 
Паркинг за кориснике услуга аутобуске станице планиран је у ул.7.јула са 10 

паркинг маста од чега је једно за инвалидна лица. Испред аутобуске станице 
предвиђен је простор за одлагање бицикла.     
 
 

Садржаји у објектима су следећи и то: 
 
A-АУТОБУСКА СТАНИЦА 
 
Бр. ПРОСТОРИЈА Пm²-грађ. Pсрпс-у m² ПОД 
 ПРИЗЕМЉА    
 1 УЛАЗНИ ТРЕМ + ИНВ.РАМПА       10.62       10.30 гран.керамика 
 2 ЧЕКАОНИЦА 53.97      52.35 гран.керамика 
 3 ШАЛТЕРИ ЗА ПРОДАЈУ КАРАТА        7.49       7.26 гран.керамика 
 4 ОСТАВА       2.14      2.07 гран.керамика 
 5 ПРЕДПРОСТОР 4.03      3.91 гран.керамика 
 6 ТОАЛЕТ - МУШКИ 6.91 6.70 гран.керамика 
 7 TOAЛЕТ - ЖЕНСКИ       7.47       7.25 гран.керамика 
 8 TOAЛЕТ – ОСОБЕ СА ИНВАЛИД.       4.65 4.51 гран.керамика 
9 ПОДСТАНИЦА – ТЕХН.ПРОСТОР.     9.84 9.54 гран.керамика 
10 ТРЕМ 24.34     24.34 гран.керамика 
11 ХОЛСКИ ПРОСТОР 15.45 14.98 гран.керамика 
12 ПОДСТЕПЕН.ПРОСТОР 9.93 8.66 гран.керамика 
13 КАНЦЕЛАРИЈА - БЛАГАЈНА 11.95 11.59 ламелни паркет 
14 КАНЦЕЛАРИЈА 26.64 25.84 ламелни паркет 
15 ПРОСТОР ЗА ОДМОР ВОЗАЧА 8.88 5.56 ламелни паркет 
16 КАНЦЕЛАРИЈА - ДИСПЕЧЕРИ 9.13 9.06 ламелни паркет 

УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ 212.44m2 206.92 m2 
 

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА     212.44 m² 
УКУПНО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА ПО СРПС-у     206.92 m² 
УКУПНО БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА  232.13 m² 
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Бр. ПРОСТОРИЈА Пm²-грађ. Pсрпс-у m ПОД 
 I. СПРАТ    
 1 СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР       10.26       9.95 гран.керамика 
 2 СПРАТНИ ПОДЕСТ 8.10      7.86 гран.керамика 
 3 КАНЦЕЛАРИЈА - сектретарица        20.67       20.05 ламелни паркет 
 4 КАНЦЕЛАРИЈА - директор       43.46      42.16 ламелни паркет 
 5 КАНЦЕЛАРИЈА -помоћни директор 22.23      21.56 ламелни паркет 
 6 КОМУНИКАЦИЈА 6.82 6.62 гран.керамика 
 7 КАНЦЕЛАРИЈА       43.89       42.57 гран.керамика 
 8 КАНЦЕЛАРИЈА       20.00 19.40 гран.керамика 
 9 ПРЕДПРОСТОР     9.83 9.53 гран.керамика 
10 ОСТАВА 2.20     2.13 гран.керамика 
11 TOAЛЕТ - МУШКИ 6.97 6.76 гран.керамика 
12 TOAЛЕТ-ЖЕНСКИ 7.47 7.25 гран.керамика 
13 ЧАЈНА КУХИЊА 15.45 14.98 ламелни паркет 
 УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ 217.35m² 210.82 m²  

  
УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА 1.СПРАТА      217.35 m² 
УКУПНО ПОВРШИНА 1.СПРАТА ПО СРПС у     210.82 m² 
УКУПНО БРУТО ПОВРШИНА И.СПРАТА  248.31 m² 
 
    
УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА      429.79 m²   
УКУПНО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА ПО СРПС у     417.74 m² 
УКУПНО БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА  480.44 m² 
 
Б-АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА-ПЕРОНИ 
 
УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА      322.52 m²  
УКУПНО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА ПО СРПС у     322.52 m² 
УКУПНО БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА  320.41 m² 

 
 
– КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 
А-АУТОБУСКА СТАНИЦА 
 
Темељи објекта су армирано бетонски тракасти као и темељни зидови. Све армирано 
бетонске елементе који су у земљи односно до коте приземља радити од 
водонепроусног бетона МБ30.  
Носећу конструкцију објета аутобуске станице чине армирано бетонски стубови и 
греде као и пуна армирано бетонска сеимичка зидна платна која носе међуспратну 
арм.бет.пуну плочу. Све радити од МБ30 у одговарајужој глаткој оплати.  
Подна плоча приземља је арм.бетонска д=15 цм од водонепропусног бетона МБ30. 
 
Фасадне зидове приземља и спрата зависно од архитектонике радити на три начина и 
то као контактну, вентилирајућу и структуралну фасаду.  
 
Контактну фасаду радити као сендвич од КЛИМА блокова д=20цм, термо изолације од 
тврдих плоча камене вуне д=12цм и завршне облоге од клинкер листела д=1.4-1.7цм. 
Поједине делове контактне фасаде завршно обрадити зарибаним малтером.   
 

41



Вентилирајућу фасаду радити као сендвич од КЛИМА блокова д=20цм, термо 
изолације од тврдих плоча камене вуне д=10цм, слоја паропропусне водонепропусне 
фолије, ваздушног слоја д=3 цм и завршне облоге од ”Треспа” плоча. Све радити на 
одговарајућој металној подконструкцији.  
 
Структурану фасаду радити као сендвич од КЛИМА блокова д=20цм, термо изолације 
од тврдих плоча камене вуне д=10цм, слоја паропропусне водонепропусне фолије, 
ваздушног слоја д=3 цм и застакљених елемената структуралне фасаде на металној 
подконструкцији. У склопу поља структуралне фасаде постављају се и прозори. 
 
Унутрашње зидове санитарних просторија радити од пуне опеке д=12 цм у продужном 
малтеру, а зидове између канцеларија од сендви зидова  обострано гипсане плоче са 
термо звучном испуном од полутврдих плоча камене вуне д=10цм.  
Све унутрашње површине зидова од опеке и клима блокова малтерисати продужним 
малтером у два слоја са предходним прскањем свих зидних површина цем млеком са 
додатком песка-јединице. 
 
Преко целе површине приземне подне плоче и зидова урадити хидро изолацију од 
два премаза битуменом и једни слојем "кондора "са вареним преклопом. . У мокрим 
чворовима хидреоизолацију подићи уз зид на 20 цм.  
 
Подове приземља термо звучно изоловати слојем "стиродура" д= 4 цм, а на првом 
спрату подове звучно изоловати слојем”ЕТАФОНА”д=5мм.  
 
Кровну плочу термо-звучно изоловати постављањем између биндера слоја од 22 цм 
/у више слојева/ тврддих плоча камене вуне. Преко подне  термо звучне изолације 
поставити ПВЦ фолију па тек онда лити пливајућу цем.кошуљицу- естрих д=5 цм.  
 
У санитарним простопријама где је под од  гранитне керамике једновремено са 
постављањем плочица радити и цем кошуљицу- естрих са падовима према 
сливницима.  
 
Кров на објекту је двоводан са носећом конструкцијом од дрвених биндера преко којих 
се поставља дашчана оплата слој изолима и покривач од пластифицираног челично 
поцинкованог лома. 
Одводњавање воде са крова је преко кровних ригола до фасадних водоскупљача и 
олучних цеви. 
Комплетна лимарија опшава, олучних цеви и др. је од пластифицираног лима 
д=0.6мм 
 
Фасадна столарија прозора и врата је од елоксираних алуминијумских профила са 
термо прекидом засракљена термопан стаклом са унутрашњим нискоемитујућим 
стаклом 15% и спољаншњим стоп сол 35%.Прозоре са унутрашње стране опремити 
тракастим завесама.  
Унутрашња столарија врата и засракљених преграда је од алуминијумских 
елоксираних профила без термо прекида и застакљеним крилима са термопан 
стаклом. Унутрашње стакло је пескарено неизменично у шлајфнама од 3цм. Сва 
врата опремити потребним оковом, патент бравом са 3 кључа и три шарке по крилу. 
 
Подови су у складу са наменом просторије. Подове од гранитне керамике радити од 
полуглазираних  плочица и лепити на припремљену подлогу од  цем естриха. Подове 
од ламелног паркета поставити преко припремљене подлоге на суво са постављањем 
подне лајсне. На споју два различита пода поставити алуминијумску лајсну.  
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На местима где се зидови не облажу гранитно керамиком,а под је од гранитне 
керамике радити соклу х=10 цм. Зидови који се облажу гранитним плочицама урадити 
лепљењем за припремљену подлогу са фугом од 2 мм по систему фуга на фугу.  
 
Све унутрашње зидне и плафонске површине које нису обложене плочицама 
глетовати, глачати и бојити минимум два пута полудисперзивом бојом у тону по 
избору инвеститора.  
 
Ограду унутрашњег двокраког степеништа радити од алуминијумских носећих 
профила и испуном поља од сигурносног стакла д=6 мм. 
У оквиру спратног подеста уградити пењалице за кров од челичних профила. Излаз 
на кров урадити од алуминијумских профила са термо прекидом и испуном од термо 
панела. 
Предвиђено је да објекат и комлекс аутобуске станице буде заштићен са уличне 
/Новосадска/ стране транспарентно оградом х=1.40м оградом урађене од челичних 
кутијастих профила. 
 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
Објекат је опремљен свим потребним инсталацијама- водовод, канализација, 
електроинсталацијама и телекомуникационим, сигналним и ПП инсталацијама. 
Планиран је водоводни прикључа са хидрантском мрежом на градску водоводну 
мрежу.  
Грејање и хлађење простора у објекту је путем Рооф топа комбинације ваздух-плин.  
Евакуација фекалних и атмосферских вода врши се прикључком на градску 
канализациону и атмосферску мрежу. 
Прикључак електро енергије врши се преко КПК који је постављен на улазу у објекат, 
а МРО је смештен иза њега у холском службеном улазу објекта, 
 
 
Б-АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ПЕРОНИ 
 
Пројектовано је 10 аутобуских стајалишта и она су у односу на плато за путнике нижа 
за 20 цм. Простор за путнике је наткривен са надстрешницом чија је светла висина у 
односу на аутобуско стајалиште 4.50м.  
Надстрешницу чини двоструки ред стубова у пару. Сваки пар стубова темељи се на 
једном тракастом темељу а цео ред је међусобно повезан темељним гредама у 
подужном и попречном правцу. Све темеље темељне зидове, греде и потпоре радити 
од водонепропусног бетона МБ30 у глаткој оплати. 
Темелни везни зид према улици 7.јула је пуни део ограде на коме се поставља и 
монтира транспарентна ограда у висини од 2м. 
Подна плоча је арм.бетонска од водонепропусног бетона МБ30 д=15 цм. У којој се 
оставља канал за пролаз инсталација водовода и пп хидранске нреже према другом 
делу парцеле где се налазе радионице. Преко подне плоче урадити изравњавајући 
слој од цем.кошуљице 5цм са одговарајућим падом према аутобуским стајалиштима 
са наношењем слоја у сувом стању на почетку стезања кошуљице ” ИСОМАТ-ЕXТРА-
ТОП” са глачањем /хеликоптером 
Носећа конструкција надстрешнице је од челичних профила са два реда стубови на 
које се ослањају  решеткасти носачи, а на њих ригле које носе кровни покривач. 
Секундарна челична конструкција носи маске од ”АЛУБОНДА” са предње и задње 
подужне стране као и мање бочне маске на деловим каскадирања крова 
ндстрешнице. Такође и маске стубова су од ”АЛУБОНДА”. 
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Надстрешница је подељена у поља која су пуна и застакљена. Носећа конструкција 
застакљених поља је од елоксираних алуминијумских профила који се каче на 
челични конструкцију, а застакљују се сигурносним стаклом д=8мм. 
Плафон надстрешнице је од елемената  ”ХАНТЕР ДАГЛАС”-а са затвореном фугом и 
каче се одговарајућој металној подконструкцији.  
 
 
Кровни покривач је настрешнице је од трапезастог лима са нагибом од 4˚. 
Атмосферске воде са крова одводе се преко кровне риголе до олучних цеви ø100мм у 
слободну површину у ул.7лул-а. 
Челичне елементе конструкције надстрешнице премазати два пута заштитним 
премазом са предходном припремом површине, а видне делове и са два премаза 
завршном бојом. 
 
 
 
 

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. 

 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА 

 

 

 
_______________________________________ 

Радослав Карановић, дипл.инж.арх.  
                                                                               Бр. лиценце 200 1223 10 
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В) ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / УСЛОВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45



46



C'''' J' ~ . ' .,\ ~W'
JP Vodokanal

(............ ..._ " .", - "

JAVNO PRl:'D''XJ-ilt-C''E' - ....8 NOV 2018

"V 0 D0 KAN Aii'~~~~E1ifI12...ps..--::: ¥-~ ,..-:.~ a-.j__. .........

BECEJ - 6BEC5E ~&O
21220 Belej Danila KiSa8/A teVfax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs E-mail: vodokanal@stcable.net

PIB: 101981142, Maticni broj: 08069921, ~lfra delatnosti: 3600, Tekuci ralun: 165-27725-96, 160-80113-06, 355-1009945-88
Broj: 1025
Datum: 07.11.2018.

OPSTINA BECEJ
Opstinska uprava Bece]

Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalne poslove,
saobracaj i inspekcijski nadzor
ul. Trg oslobodenja br. 2, Becej

U vezi Vaseg zahteva br. IV 02350-36/2018 dana 12.09.2018. (nas broj 632 od 13.09.2018.) godine,
kojim ste trazili prethodne uslove za izradu urbanistickog projekta, izgradnja autobuske stanice, u ul.
Novosadska na katastarskoj parceli br. 7868 k.o. Beee], izdajemoYam:

PREDPROJEKTNE USLOVE

Sa aspekta tehnickih uslova u vezi prikljucenja na javni vodovod, na osnovu Odluke 0 snabdevanju
vodom (Sf.list Opstine Becej br. 13/2009) i Pravilnika 0 tehnickim uslovima za prikljucenje na javni
vodovod (Sf.list Opstine Becej br. 2/2010):

I. Prikljucak pocinje od spoja sa javnirn vodovodom, a zavrsava se u sahtu za vodomer sa propusnim
ventilom ispred vodomera.

2. Iza propusnog ventila na prikljucnom vodu postavljaju se uredaji sledecim redosledom: vodomer,
nepovratni ventil i propusni ventil sa zimskom slavinom iii ventil i slavina za ispust vode.

3. Prikljucni vod izmedju javnog vodovoda i vodomemog sahta mora se izvesti upravno na osu ulice
(puta).

4. Prikljucni vod ispod kolovoza mora biti izveden u zastitnoj koloni odgovarajuce dimenzije.
5. Prikljucni vod odjavnog vodovoda do vodomemog sahta, mora se izvoditi od plasticnih (PE HD-I00)

eevi ujednom komadu, koji zadovoljavaju pritisak od 10bara (PN-I0).

6. Dimenzije prikljucnog voda se odreduje glavnirn projektom (iii idejnim projektom prikljucka) u
odnosu na predvidenu potrosnju uz prethodnu saglasnost isporucioca, Dimenzije vodomera moraju
odgovarati prikljucnom vodu.

7. Najmanja dubina ukopavanja prikljucnog voda iznosi 80 em mereno od povrsine terena. Dubina
busenja prikljucnog voda ispod kote nivelete izgradenog kolovoza iznosi najmanje 80 em mereno od

• iste.

8. Polozeni prikljucni vod mora imati zastitni sloj peska debljine od 10em ispod i 10 em iznad polozene
eevi.

9. Investitor je duzan da zatrazi od isporucioca da pre dovodenjajavne povrsine u prvobitno stanje izvrsi
tehnicki pregled ispravnosti prikljucnog voda od ulicnog vodovoda do vodomera.

10. Vodomer mora biti montiran tako da bude lako pristupacan za ciscenje, odrZavanje i ocitavanje.
Vodomeri koji se montiraju u vodomemom sahtu, moraju biti postavljeni na najmanjoj dubini od 80
em mereno od poklopea sahta, Polozaj vodomeraje uvek horizontalan.

11. Za merenje potrosnje utroska vode mogu se montirati iskljucivo vodomeri koje odredi isporucilac i za
koji je obezbeden servis.

12. Vodomemi saht mora biti minimalnih dirnenzija 100 em u smeru vodomera, 80 em sirine i 110 em
dubine iii da se omoguci nesmetano montiranje i demontiranje vodomera.

/
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13. Vodomemi saht moze biti zidan od opeke sa zidovima od betona iIi tipski saht od betona iii
polimemib materijala.

14. Zbog obezbedenja minimalnih bigijenskih uslova zidovi sahtova zidani od opeke moraju biti
dersovani iii malterisani cementnim malterom. Betonski vodomemi saht sa kvalitetno izvedenim
ravnim zidovima ne mora se malterisati.

15. Poklopac vodomemog sahta je tipski liven iii gvozdeni 30 kg tezine, precnika 60 cm iii od celicnog
lima kvadratnog preseka, dimenzije 60 x 60 ern,

16. Na dnu vodomemog sahta mora se ostaviti otvor za ocedivanje vode iz sahta. Vodomemi saht se po
pravilu izgraduje neposredno iza regulacione linije, a najvise cetiri metara od te Iinije.

17. Priklj ucni vod je poterbno geodetski snimiti i kart irati u katastar vodova.

18. Svi troskovi pribavljanja potrebnih uslova, saglasnosti, projektno tehnicke dokumentacije, kao
izgradnja prikljucka padaju na teret investitora

Predhodni uslovi sa aspekta izgradenih kapaciteta vodovodne infrastrukture na predmetnoj lokaciji:

1. Vodovodna mreza je izgradena u ovom delu u ulici Novosadske u zelenom poljasu na cc 7,50 m od
regulacione linije,

2. Precnik javnog vodovoda na predmetnoj lokaciji je DN 225 mm.

3. Materijaljavnog vodovoda na predmetnoj lokacijije PVC za radni pritisak od 10 bara
4. Kapacitetom cevovoda mogu se zadovoljiti sanitame i protivpozarne potrebe do 10 lis. Minimalni

pritisak u ulicnom voduje 2.5 bara, dokje radni pritisak (prosecni) 3.5 bara.

Sa aspekta tehnickih uslova za prlkljueenje na javnu kanalizaciju otpadnih voda na osnovu Odluke 0
javnoj kanalizaciji otpadnih voda (SI. list Opstine Becej br. 8/2010), Pravilnika 0 tehnickim uslovima za
prikljucenje objekata na javnu kanalizaciju otpadnih voda (Sl. list Opstine Becej br. 5/2011) i Pravilnika 0

kvalitetu otpadnih voda koje se mogu upustati ujavnu kanalizaciju otpadnih voda (SI. list Opstine Becej br.
5/2011):

1. Prikljucenje korisnika vrsiti iskljucivo na izgradeni kolektor u ulici, putem revizionog sahta.

2. Prikljucak pocinje od spoja sa javnom kanalizacijom otpadnih voda, a zavrsava se u revizionom sahtu
iza regulacione linije korisnika.

3. Prikljucni vod izmedju jayne kanalizacije otpadnih voda i revizionog sahta iza regulacione linije
korisnika mora se izvesti pod uglom od 30-90 stepeni, posmatrano u odnosu na smer oticanja vode.

4. Postavljanje prikljucnog voda izvesti sa minimalnim padom od 10 promila. Prikljucni vod ispod
kolovoza mora biti izveden od plasticnih cevi odgovarajuce prstenaste krutosti iii u odgovarajucoj
zastitnoj cevi.

5. Prikljucni vod odjavne kanalizacije otpadnih voda do revizionog sahta, mora se izvesti od plasticnih
cevi minimalnog precnika 160 rom iii od precnika koji se odredi hidraulickim proracunom u tehnickoj
dokumentaciji, postavljenih na fino planirani i zbijeni sloj peska minimalne debljine 10 cm ispod,
iznad i pored cevi.

6. Prikljucna cev mora da bude tako ugradena da celom svojom povrsinom prima i prenosi opterecenje,
Nedopustivo je cev osloniti na plocu, kamen i slicno sto moze izazvati koncentraciju napona,
nepozeljnu deformaciju iii 10mcevi.

7. Dubina ukopavanja prikljucnog voda mora biti takva da obezbeduje zastitu od zamrzavanja i lorna
usled optereeenja od saobraeaja kao i da se prilagodi vee postavljenim instalacijama.

8. Korisnik je duZan da zatraZi od davaoca usluga, da pre dovodenja jayne povrsine u prvobitno stanje,
tehnicki pregleda ispravnost prikljucnog voda od jayne kanalizacije otpadnih voda do revizionog
sabta iza regulacione linije korisnika.
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9. Revizioni saht mora biti minimalnih dimenzija: precnika 80 em ili 80x80 em i sa gornjim nivoom da
se ne dozvoli ulivanje povrsinskih voda u revizioni saht. Revizioni saht moze biti zidan od opeke iIi sa
zidovima od betona iii tipski saht od betona iii plasticnih materijala. Zbog obezbedenja minimalnih
higijenskih uslova, zidovi sahtova zidani od opeke moraju biti dersovani iIi malterisani eementnim
malterom. Betonski revizioni saht sa kvalitetno izvedenim ravnim zidovima ne mora se malterisati.
Poklopae revizionog sahta treba da zadovolji uslove ocekivanog opterecenja u zoni postavljanja,
tipski liven ili gvozdeni 30 kg tezine, precnika 60 em ili od celicnog lima kvadratnog oblika,
dimenzije 60 x 60 em. Po mogucnosti revizioni saht iza regulaeione linije postaviti tako da prikljucni
vod bude sto kraci radi lakseg odrzavanja.

10. Kvalitet ispustene otpadne vode mora da zadovoljava propisane vrednosti, koji su definisani u
Pravilniku 0 kvalitetu otpadnih voda koje se mogu upustati ujavnu kanalizaciju otpadnih voda (SI.
list Opstine Becej br.512011).

II. U slucaju da se kolicine potrosene vode zbog tehnoloskih procesa ne ispustaju u javnu kanalizaeiju
otpadnih voda, iIi investitor koristi dodatne kolicine (sopstvene bunare), izgraduje se merae protoka
otpadnih voda (parsalov preliv).

12. Prikljucni vod je poterbno geodetski snimiti i kartirati u katastar vodova.

13. Svi troskovi pribavljanja potrebnih uslova, saglasnosti, projektno tehnicke dokumentaeije, kao
izgradnja prikljucka padaju na teret investitora.

Predhodni uslovi sa aspekta izgradeoih kapaciteta iofrastrukture kaoalizacije otpadoih voda na
predmetnoj lokaeiji:

1. Udaljenost sahta kanalizaeije otpadnih voda je na 6,70 m, od graniee parcele u delu u ulici
Novosadske,

2. Precnik javne kanalizaeije otpadnih vodaje DN 600 mm od AC materijala,

3. Donja kota izgradenog sahta je na dubini 2,83 m, mereno od gornje kote sahtnog poklopea,

4. Hidraulicki kapaeitet izgradene jayne kanalizacione mreze otpadnih voda zadovoljava potrebe objekta
autobuske stan ice.

Sa aspekta tehnickih uslova za prikljuceoje oa javnu kanalizaciju atmosferskih voda na osnovu Odluke 0
javnoj atmosferskoj kanalizaciji (Sl. list Opstine Becej br. 1112011)i Pravilnika 0 tehnickim uslovima za
prikljucenje objekata najavnu kanalizaciju atmosferskih voda (SI. list Opstine Becej br. 1412011):

1. Prikljucenje korisnika vrsiti iskljucivo na sekundarne zatvorene kanale, putem revizionog sahta iii
jahaca,

2. Prikljucenje na glavni kolektor iii na sekundarnu zatvorenu kanalizaeiju koja ima vecu dubinu od
2m, vrsi se preko tereijalne kanalizaeione mreze, koja pokriva prostor izmedu uzastopna dva
reviziona sahta i ista se uliv~ u sahtove iskljucivo preko unutrasnje kaskade.

3. Na tercijalrioj kanalizaciji duzoj od 25m obavezno je izgraditi revizioni saht, kod zadnjeg kucnog
prikljucka, sa livenim poklopcem dimenzije 60cm x 60em iIi cevnu reviziju precnika 20em.

4. Prikljucak pocinje od spoja sa javnom kanalizaeijom atmosferskih voda, a zavrsava se u slivniku sa
taloznikom iza regulaeione Iinije korisnika.

5. Prikljucni vod izmedu jayne kanalizaeije atmosferskih voda i slivnika sa taloznikom iza regulaeione
Iinije korisnika rnoze se izvesti pod uglom od 30-90 stepeni, posmatrano u odnosu na smer otieanja
vode.

6. Prikljucni vod izvesti sa minimalnim padom od 10 promila.

7. Prikljucni vod ispod kolovoza mora biti izveden od plasticnih eevi odgovarajuce prstenaste krutosti,
sa zastitnom kolonom ispod puta.
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8. Prikljucni vod od jayne kanalizaeije atmosferskih voda do slivnika sa taloznikom, mora se izvesti od
plasticnih eevi precnika 160 mm, postavljenih na fino planirani i zbijeni sloj peska minimalne
debljine 10 em, i iznad eevi 10 em. Polaganje prikljucnog eevovoda moze se vrsiti rucno iii
masinski.

9. Prikljucna eev mora da bude tako ugradena, da celom da celom svojom povrsinom prima i prenosi
opterecenje. Nedopustivo je cev osloniti na plocu, kamen i slicno sto moze izazvati koneentraeiju
napona, nepozeljnu deformaeiju iii 10m cevi.

10. Dubina ukopavanja prikljucnog voda mora biti takva da obezbeduje zastitu od zamrzavanja i lorna
usled opterecenja od saobracaja kao i da se prilagodi vee postavljenim instalaeijama.

11. Korisnik je duzan da zatrazi od davaoea usluga, da pre dovodenja jayne povrsine u prvobitno stanje,
tehnicki pregleda ispravnost prikljucnog voda od jayne kanalizacije atmosferskih voda do slivnika
sa taloznikom iza regulaeione linije korisnika.

12. Slivnik sa taloznikom mora biti minimalnih dimenzija: precnika 50 em ili 50x50 em i sa gomjim
nivoom da se dozvoli ulivanje povrsinskih voda u slivnik. Slivnik sa taloznikorn moze biti zidan od
opeke iIi sa zidovima od betona iIi tip ski slivnik od betona iii plasticnih materijala eevastog oblika.
Poklopae - resetka slivnika, treba da zadovolji us love ocekivanog opterecenja. Po mogucnosti
slivnik sa taloznikom iza regulaeione linije postaviti tako, da prikljucni vod bude sto kraci radi
lakseg odrzavanja. Ciseenje taloznika slivnika, koji se nalazi na pareeli korisnika, je obaveza
korisnika kanalizaeije atmosferskih voda.

13. Prikljucenje na upijajuce jarkove i otvorene atmosferske kanale, radove treba izvoditi prema
prethodno pribavljenim vodoprivrednim uslovima i tehnickim podaeima od lP "Vodokanal" Becaj
uz nadzor istog javnog preduzeca. Ako se vrsi evakuaeija suvisnih atmosferskih voda u otvorene
atmosferske kanale, potrebno je izvesti izlivnu glavu za dovodnu eev, da ne bi doslo do erozije
kosine i bankine kanala.

Predhodni uslovi sa aspekta izgradenib kapaciteta infrastrukture kanalizacije atmosferskih voda na
predmetnoj lokaeiji:

1. Udaljenost sahta kanalizaeije atmosferskih voda na koji se predvida prikljucenje je na oko 13,0 m,
od predmetne pareele u uliei Novosadske,

2. Precnik jayne kanalizacije atmosferskih voda je DN 800 mm od AC materijala.

3. Donja kota izgradenog sahta je na dubini 3,00 m, mereno od gomje kote sahtnog poklopea.

Kontakt osoba: Bogdan Jovanov, dipl.grad.inz,
tel.: +381 63 1050720

e-mail: bogdan.jovanov@vodokanal-beeej.rs

Sastavio:
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www.komunalacb@cej.rse-mall:komunbcj@gmall.com
6poj: 391
,QaHa: 08.10.2018.rOAII1He

PEnY6nV1KA CP6V1JA
AYTOHOMHA nOKPAJV1HA BOJBO,QV1HA
OnWTV1HA 6E4EJ
OnWTV1HCKA ynPABA 6E4EJ
OAefbel-be aa yp6aHII13aM,rpaf]eBII1HapCTBO
KOMYHanHe nocncee.caoepenej 111II1HcneK~lI1jcKII1
HaA30p
6E4EJ

YCnOBltl

Ycnose sa napanenso Bof]el-be 111YKpWTal-be ca OnWTII1HCKII1MnYTeBII1Ma 111ynll1~aMa aa
1I13paAYyp6aHlI1CTlI11.fKOrnpojekra sa 1I13rpaAl-bYo6jeKTa aYT06YCKa CTaHII1~aHa napuena
7868 «.o.Be-re] Y ynll1~111HOBocaACKa Y Ee-iejy, In KOMYHana~ 6el.fej, 1I13Aaje nOA
cneAenll1M ycnOBII1Ma:

1. Ha MeCTII1Ma yxpurrarsa ca KonOB030M, paAOBII1 ce MOry 1I13BPWlI1TlI1II1CKJbYI.!II1BO
nOA6ywlI1Bal-beM KonOB03a, ca YBnal.fel-beM 3aWTlI1THe l.fenll1l.fHe ~eBII1 AY>KII1He
MII1HII1MyM1,50 M neso 111AeCHO OA II1BII1~eKonOB03a, a Ha Ay6l11HlI1MII1HII1MYMOA
100, 00 LtM OA ropl-be II1BII1~eKonOB03a, nOA ymoM OA 90°, y3 yeaxaaau,s
npll1MeHY CBII1X OCTanll1X TeXHlI1l.fKII1Xnponnca aa 3awTlI1TY 3a 1I13Bof]el-be
npeAMeTHlI1x paaoea.

2. Ha MeCTII1Manapaneru-or Bof]el-be ca KonOB030M paAoBII1 ce MOry 1I13BpWII1TII1,Ha
Ay6l11HlI1OA MII1HII1MYM80,00 ~M OA rop-se II1BII1~enyra II1nll1nyu-or 3eMfb1l1WTa,
pacxonaea-eera C TII1M Aa ce pOB HaKOH nonara-sa ~eBII1 Mopa 3aTBOpll1TlI1y
~enOCTII1y cnoiesava ca 06aBe3HlI1M Ha6l11jal-beM.

3. Haj6nll1>Ka II1BII1~apaAHlI1x jaMa sa nOA6ywlI1Bal-be 111napanenso Bof]el-be Mopajy
6l11TlI1YAafbeHe MII1HII1MyM1,00 M OA II1BII1~eKonOB03a.

4. HaKoH saapureaor nOA6ywlI1Bal-ba KonOB03a 111nocraarsa-sa ~eBII1, paAHe jaMe 111
pOBOBe BaH KonOB03a y nYTHOM 3eMfbll1WTY 3aTBOpll1TlI106aBe3HO WfbYHKOBII1TO
neCKOBII1TII1MMaTepll1janoM y cnojesaua ca 06aBe3HlI1M Ha6l11jal-beM AO nornyse
36I11jeHOCTII1,a 6aHKII1HY,OABOAHe japxose, TpOToape 1113eneHlI1 nojac AOBeCTII1y
II1CnpaBHOCTal-be.

5. Y TOKY 1I13Bof]el-ba npeAMeTHlI1x paAoBa cao6panajHoM clI1rHanll13a~lI1joM
06e36eAlI1TlI1 6e36eAaH cao6panaj 111npll1cTyn CBII1Mo6jeKTII1Ma.

6. V1HBeCTII1TOpnpeAMeTHlI1x paAoBa AY>KaH je Aa CBe paAoBe Ha nOA6ywlI1Bal-bY
npeAMeTHor KonOB03a, pacKonaBal-bY nYTHOr 3eMfbll1WTa 1113aTBapal-bY paAHlI1x
jaMa 111pOBoBa 1I13BeAey WTO KpaneM pOKY 6e3 npeKII1Aa 1I13Bof]el-ba paAOBa y3

51



1 06e36ef)el-be CBVlXpOBOBa VIpa,QHVlxjaMa 3aWTVlTHOMOrpa,QOM, yno30paBajylioM
TpaKOM VInpOnViCHOM cao6paliajHoM cVlrHanVl3a4V1joM.

7. HaKoH aaspurerxa paaosa nYT, nYTHO 3eMIbVlwTe, nYTHe o6jeKTe, rporoape VI
senese noepunn-e ,QOBeCTVIy VlcnpaBHo era-se aKO cy ourrehexu npVlnVlKOM
Vl3Bof)el-ba npe,QMeTHVlX paaoaa Ha reper VlHBeCTVlTopa npe,QMeTHVlX paaosa.

,o,OCTaBIbeHO:

00nWTVlHa 6e4ej, O,QeIbel-be sa yp6aHVl3aM, rpaf)eBVlHapCTBO,KOMYHanHe
nocrtoae.caofipaha] VIVlHcneK4V1jcKVIHa,Q30p

2. ApXVlBVI.

CaCTaBVlO:

2
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nOKPAJ~HC~3A~~3A3AUnVITYnp~~~€
CpOOJo- 21000 HOO1 Cat. - POAH~KO 20A
T€A: 021/4896-301 - <!>oKC: 021/66-16-252

e-mail:novi.sad@pzzp.rs - www.pzzp.rs

INSTITUTEFORNATURECONSERVAnON OFVONODINA PROVINCE
Serbia - 21000 Novi Sad - Radnicka 20A
Phone: +381214896301 - Fax:+381216616252
e-mail:novi.sad@pzzp.rs - www.pzzp.rs . "

.. - f 8 SfP 2018
5poj: 03-2508/2
,[l,aTYM: 14.09.2018.

Onerse-se aa yp6aHlII3aM, rpaf]eBIIIHapcTBo, KOMYHanHe nocnose,
caofipahaj lit IitHcneKLllitjcKIit HaA30p
Tpr ocn060f]el-ba 2, 21220 5e~ej

PewaBajynlit no 3axTeBY OnWTIitHe 5e~ej 6p. IV 02 350-36/2018 OA 12.09.2018. roAIitHe,
nOKpajlitHcKIil 3aBOA aa aaurnrry npapone Ha OCHOBY~naHa 141. 3aKoHa 0 onurrera
ynpaBHoM nocrynsv ("CnY)K6eHIit rnacan« PC", 6p. 18/2016) lit I.maHOBa 9. lit 102. CTaB 1.
ra-uca 10. 3aKQHa .0 3aWTIIITIit npnpone ("Cn. rnaCHIitK Peny6nlllKe Cp6litje" 6p. 36/2009,
88/2010,91/2010 -IitCnpaBKa lit 14/2016), AOHOCIit

PEWEI-bE
o ycnoBIitMa aaurrure npnpone sa norpefie 1it3paAe Yp6aHIitCTIit~KOr npojexra aa
1it3rpaAl-bY ayr06ycKe craauue Ha KaTacTapcKoj napuenn 6p. 7868 K.O. 5e~ej

Yp6aHIitCTIit~KIit npojexar 1it3paAlitTIitnOA cneAenlitM ycnoanraa aaurrure npupone:

1. Y CKnaAY ca YnaHOM 97. 3aKOHa 0 BOAaMa ("Cn rnacxu« PC" 6p. 30/10, 93/12 lit
101/16), aafipa-eeuo je IitcnywTal-be Henpe4litWneHV1X OTnaAHIitX BOAa y Kpajl-blit
peLllitnlitjeHT. HaKoH nplitKynJbal-ba 3aYJbeHlitX OTnaAHIitX aTMoC¢epCKIitX BOAa CIitCTeMOM
HenponYCHIIIX ApeHa)KHIitX LleBIit lit npe4111WnaBal-ba Ha canaparopy yrsa lit MaCTIit,
KBanlitTeT npe4litWneHOr erpnye+rra Mopa 3aAOBOJbaBaTIit nponucaae KplitTeplitjYMe aa
vnyurra-se Y IitHTerpanHIit KaHan1it3aLlV10HIitCIitCTeM, OAHOCHO Kpajl-blit peLllitnlitjeHT. CBe
OTnaAHe BOAe Mopajy 6litTIit rperupaue y CKnaAY ca npaennaraa oABof]el-ba lit
npe~IitWnaBal-ba OTnaAHIitX BOAa V1 npeva 3aXTeBlitMa YpeA6e 0 rpaHlit4HlitM
BpeAHOCTIitMa eMlitclitje 3araf]yjynlitx MaTeplitja y BOAe lit POKOBIitMa 3a I-bIitXOBO
AOCTlit3al-be ("Cn. maCHIitK PC", 6p. 67/11,48/12111 1116).
2. npaBlitna 03enel-baBal-ba npeY3eTIit 1it3Ba)Kene nnaHCKe AOKYMeHTaLllitje.

3. v136eraBaTIit nplitMeHY IitHBa3litBHlitX BpcTa TOKOM ypef]el-ba 3eneHlitX nOBpWIitHa
yHyTap KOMnneKca aYT06ycKe CTaHIitLle.
4. npoHaf]eHa reonOWKa III naneOHTonOWKa AOKYMeHTa (¢oclitnlit, MIitHepanlit,
KplitCTanlit lit AP.) Koja 61it Moma npeACTaBJbaTIit 3awTlllneHY nplilpoAHY BpeAHocT,
Hana3a4 je AY)KaH Aa nplitjaBIit HaAne)KHOM MIitHV1cTapcTBYy pOKYOA ocaM AaHa OA AaHa
npOHanacKa, lit npeAY3Me Mepe 3aWTlitTe OA YHIIIWTel-ba, OWTenlitBal-ba litnlit Kpaf]e.

II nOAHoclitnaLl 3aXTeBa je AY)KaH Aa paAoBe lit aKTIIIBHOCTt.11113BeAey cBeMY y
CKnaAY ca V13AaTIitMycnoBIitMa t.13Ta4Ke I OBor Pewel-ba. 3a CBe paAoBe lit aKTIitBHOCTIit
Koje HIitCY06YXBaneHe AOCTaBJbeHOM nnaHCKOM AOKYMeHTaLllitjoM, nOTpe6HO je Tpa)KIitTt.1
noce6He ycnoBe OBor 3aBoAa.
III YKOnlitKOnOAHOClitnaLl 3aXTeBa y pOKy OA ABe rOAIitHe OA AaHa AOCTaBJbal-ba aKTa
He OTnO~He paAOBe lit aKTIitBHOCTIil3a Koje je aKT 0 ycnoBIitMa 3aWTt.1Te nplitpOAe 1it3AaT,
AY>KaHje Aa nplit6aBIit HOBt.1aKT.
IV OBO Pewel-be He ocn06alia 06aBe3e nOAHOCIitOLla3aXTeBa Aa nplit6aBIit V1 APyre
ycnoBe, A03Bone t.1carnaCHOCTIit npeABt.1f]eHe n03t.1Tt.1BHIitMnpOnlitCIitMa.
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OnWTVlHa Ee-rej ce ofiparuna nOKpajVlHcKoM 3aBOAY aa 3aWTVlTY npnpone 3aXTeBOM 6p.
IV 02 350-36/2018 OA 12.09.2018. rOAVlHe, aa Vl3AaSal-b9 YCIl0Ba 3aWTVlT9 npapone aa
Vl3paAY Yp6aHVlcTVl4Kor npojekra aa Vl3rpaAfbY ayrofiycxe craauue Ha ka'racrapcxoj
napuenu 6p. 7868 K.O. 5eyej. Ha OCHOBYYBVlAa Y PerVicTap aaurraheuux npuponaax
nooapa KOjVlBOAVI csaj 3aBoA, yrapheao je na ce Ha xaracrapcxol napuenu 6p. 7868
K.O. Ee-re] He H8n83e 38WTVllieHa nOAPYYja.
YIlaHOM 5., CTaB 7 3aKoHa 3aWTVlTVI npnpone ("CIl. rnac-u« Peny6IlVIKe Cp6V1je" 6p.
36/2009, 88/2010, 91/2010 - VlcnpaBKa VI 14/2016), Vl3pa>KeHOje HayeIl0 HenocpeAHe
npVlMeHe Mef)YHapoAHVlx 3aKOHa KOJVlM "AP>KaBHVI oprauu VI opraHVI aYToHoMH9
nospajase [II opraan je.o.k"IHVll...\eIl0KaIlHe caMoynpaBe, opranasauaje lil VIHCTVlTYLllilje, kao
VInpyra npasua IlV1L1a,npeAY3eTHVlLlVI lil cpVl3V1YKannua, npa BpwefbY CBOjVlXnOCIlOBa VI
sanaraka HenocpeAHo npVlMel-byjy onurrenpaxaaheua npasana Mef)YHapoAHor npasa VI
nOTBpf)eHe Mef)YHapoAHe yrosope xao cacrasan neo npaauor cucrewa".
Y cKIlaAY ca KOHBeHLI~joM 0 6~OIl0WKOj pa3HoBpCHOCT~, AY>KHVICMOna CnpeyaBaMO
YHowefbe VIKOHTpOIlV1WeMOVlIlVIVlcKopel-byjeMo "OHe crpaue epcre koje «oje yrp0>KaBajy
npaponse eKOCVlCTeMe, crauaurra VlIlVI (ayroxroue) BpCTe". Ha HaWlilM nOAPYYjVlMa
cMaTpajy ce VlHBa3V1BHVlMcnenehe 61t1fbHe spcre: uaraucxo nepje (Asclepias syriaca),
jaceHOIlV1CHVI jasop (Acer negundo), KVlceIlO APBO (Ailanthus glandulosa), 6arpeMaLl
(Amorpha fruticosa), 3anaAHVI KonplilBlilli (Celtis occidentalis), AacplilHa (Eleagnus
angustifolia), neHCVlIlBaHCKVI nnaxasa jacea (Fraxinus pennsylvanica), rpaosau
(Gledichia triachantos), >KVlBa orpana (Lycium halimifolium), neTOIlV1CHVI 6pWJbaH
(Parthenocissus inserta), KaCHa cperaaa (Prunus serotina), [anaucka rpanona (Reynouria
syn. Fal/opia japonica), 6arpeM (Robinia pseudoacacia), clil6V1PCKlil 6pecT (Ulmus
pumila).
YIlaHOM 23. 3aKoHa, ,,3awTlilTa reOIl0WKe pa3HoBpcHOCTVI npVl KopVlwliel-bY VIypef)efbY
npocTopa oCTBapyje ce cnpoBof)efbeM Mepa OYYBafba npll1poAe, reOIl0WKVlX VI
naIleOHTOIl0WKVlX AOKYMeHaTa, Kao VI o6jeKaTa reHacIlef)a ".", a Ha OCHOBYYIlaHa 37.
3aKoHa, 3a6pal-beHO je "".caKynfbal-be Vl/VlIlVI YHVlwTaBafbe nOKpeTHVlx npVlpoAHVlX
AOKYMeHaTa Kao lil YHVlwTaBafbe lilIlVI oWTelililBafbe fbVlXOBlilXHaIla3V1wTa.".

nOYKa 0 npaBHoM IleKY:
npOTVlB Pewel-ba ce MO>KeVl3jaBVITlil>KaIl6a nOKpajVlHcKoM ceKpeTapVljary 3a yp6aHVl3aM
VI3aWTVlTY>KVlBOTHecpeAlilHe Y pOKY OA 15 AaHa OA AaHa AOCTaBJbal6a Pewet-=a npeKo
nOKpajlilHcKor 3aBOAa 3a 3awTlilTY nplilpoAe.

PeweHO Y nOKpajVlHcKoM 3aBoAY 3a 3awTlilTY npVlpoAe nOA 6pojeM 03-2508/2 OA
14.09.2018. rOAVlHe.

.o,OCTaBfbeHO:

- HaCIl0BY,
- apxlilBlil,
- AOKYMeHTaLlliljVl

\
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DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA
OISTRIBUCIJU PRtRODNOG GASA "GAS' Se¢E.J

¢ARNOJEVlCEVA2 21220ee¢EJ
TEL 021/69-'1-429 FAX:02116~H2·945

E-mail 9i1sbeceJ@Sunel rs
DATUM. 2~.O.9..?O~8:.
BROJ. 36.0~2018. . .

~

OPSTINA BECEJ !bz_g_s
OPSTINSKA UPRAVA BECEJ

Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo,
komunalne poslove, saobraca] i inspekcijski

nadzor
Trg Oslobodenja 2

21220 Berej

Predmet: Prethodni uslovi za izradu uT1banisfickog projekta

Na osnovu vaseq Zahteva broj IV 02 350~36/2018 od 12.09.2018. godine za dostavljanje
prethodnih uslova za izradu urbanistickog projekta za izgradnju autobuske stanice na
katastarskoj parceli 7868 KO Becej, D.O.O. "Gas" Bece] daje sledece uslove za
projektovanje i prikljucenje:
1. Preko predmetne pareele prelaze dva 'kraka polletilenske distributivne gasne mreze (u

daljem tekstu DGM) sa kojih se napajaju postojeci objek1i "Becejprevol"·a i .Autoftex
KNOTT YUG". Navedeni kraei DGM su dimenzije d40 i d63. U grafickoj dokumentaciji
dostavljenoj uz zahtev (katastarsko toplografskl plan i izvod iz Idejnog resenja) nije
prikazana izvedena DGM.

2. Navedeni delovi DGM na predmetnoj lokacij su dovoljnog kapaCiteta za prlkljucenje
novih objekata cija izgradnja se predvida dostavljenlm Idejnim reseniern.

3, Prema dostavljenom izvodu lz graf,icke doxumentacue Idejnog r.esenjapredvidena
je izgradnja objekata autobuske stanice 'i stajausta - perona preko postojece
DGM. Stoga pri izradi projektne dokumentacije predvideti izmestanje postojece
DGM na minimalno rastojanje od 1,5 metar od temelja objekata_ Nova trasa DGM
mora biti usaqlasena sa Tehniekom stuzbom 0_0.0. "Gas" 8ee-ej. Radove na
izmestanju DGM ce izvesti Tehnieka sluzba 0.0.0. "Gas" 8ecej_ ·froskovi
izrnestanja 'DGM padaju na teret investitera.

4. Uslovi prikljucenja za nove objekte deflrnsece se u Resenju '0 odobrenju za prikljucenje
koje se izdaje nakon dostavljanja Zahteva za odobrenje za prlkljucenje i up'late
naknade.

5. Gasni prikljucak za nove objekte se izraduje iskljucivo od polietilenskih cevi za gas
PE100 SDR11. Predstavlja tehnicku celinu sa distributivnom gasnom mrezom i
zavrsava se glavnim zapornim cevnim zatvaracem.

6. Gasni prikljucak polate se na pristupacnim mestima i mora da bude zasticen od
ostecenja. Gasni prikljueak se polaze na dubinu ukopavanja od 0,6 do 1,0 m. Na dubini
od 30-40 em, iznad ose cevi, postavlja S'6 upozoravajuCa traka sa natpisom
"OPASNOST GASOVOD".

7, Cevi gasnog prikljucka se vode pravo i najkracim putem od distributivnog gasovoda do
objekta. Cevi se vode tako, da montaza gasQvoda bude nesmetana 'i da n~ihovatrasa
ostane trajno pristupacna.

8. Nakon pofaganJacevi se ne mogu zatrpavati a da se pret'hodno geodetski ne snime, u
hor(zontalnoj i vertikalnoj predstavL

9. UkrStanje gasnog prikljucka sa kolovozima izvodi se podbusenjem iii raskopavanjem
saobracajnice, na dubini od 1,35 m sa uvlacenjem radne cevi u zastitnu cev lJZ Izradu
kontrolne odzrake.

10, Minimalno rastojanje prilikom para'ielnog vodenja gasovoda sa internom
saobracajnicom iznosi 1 Gedan) metar.

11. Na objektu potrosaca postavlja se mernoregulaciona staniea (u daljem tel<stu MRS) i
izraO\lje unutrasnja gasna instalacija do gasnrh trosila. Unutrasnja gasna instalacija se

PIS 103037972, "ATlCNlBROJ: 08193590. EPPDV 122739729
TEI(UCI RA¢UNJ: 160-69523-57;3-ro·29644-4.!:355-1056690·18
SiFRA 'OELATNOSl1: 40203 .
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izraduje podzemno od polietilenskih cevi iii nadzemno od celicnih besavnih cevi. Poloza]
MRS odreduje tehnicka sluiba distributera gasa nakon sto investitor dostavi Zahtev za
odobrenje za prikljucenje objekta na distributivnu mrezu. Polozaj MRS se odreduje uz
postovanje svih propisanih minimelruh rastojanja.

12. Mirnimalna svetla rastojanja prilfkorn paralelnog vodenja iii ukrstanja podzemnog
gasovoda sa drugim podzemnim vodovima i objektima dati S'U u tabelarnom prikazu.

Paralelno vodenje Ill}! Ukrstarle 1m] 1TT kablovi 0.5 I 0.4
Visokon~nski EE kablovi 0.5 0.4 I

I Niskonal2~nski EE kablovi 0.5 J 0.4 IVod'ovodne cevi 0.5 0.4 I
I Kanalizacione cevi 0.5 0.4 I
Toplovodne cevi 0.6 0.5 J

13. Kanalizacione cevi prilikom ukrst~nja postavljaju se po moqucsteu ispod gasovoda. u
protivnom zastitna cev treba da bude po 1.0 m, sa obe strane od rnesta ukrstanja

14. Kod ukrslanja tezlti da ugao ose gasovoda i instalacije sa kojom se gasovod ukrsta
bude 90° iii sto blize 90°. Prilikom ukrstanja visokonaponskih i niskonaponskih EE
kablova sa gasnom rnrezom obavezno je postavljanjs negorlve prepreke izmedu dva
voda.

15. Na mestima na kojima je podzemno polozen 'gasovod nije dozvoljeno podbusivanja nitl
mehanicki iskop rova za polaganje instalaoija. Na tskvim mest.ima preporucuie se
slicovanje na manjim rastojanjima ad obaveznih 50 metara iobavezan je rueni iskop.

16. Polaganje bilo kakvih instalacija ispod iii iznad gasovoda, odnosno izgradnja
objekata na trasi gasovoda strogo je zabranjeno. Minimalnom rastojanju temelja
objekta od gasne mreie iznosi 1,5 metar, a rastojanje objeka'ta posebne namene
(benzinska pumpa, rezervoari sa opasnim i stetl1limmaterijama) 6e se definisati za svaki
objekat posebno,

17. Pre pocetka izgradnje objekta i iskopa za polaganje bilo kakvih instalacija obavezno
slicovanjem (na svakih 25 metara) locirati izvedenu gasnu cev kako bi.se izbeglo njeno
ostecenje, ispostovala zahtevana rastojanja i odredile deon'ice koje je neophodno
izmestiti.

Vaznost ovih uslova prestaje po isteku dye godirne'od dana njenog izdavanja.

Da bi se pokrenula procedura prikljucenja l1a distributivnu mrez,u invesmor je duzan da
podnese Zahtev za odobrenje za prikljucenje novog objekta na distributivnu gasnu mrezu i
uplati naknadu. Iznos naknade za izdaval1ljeOdobrenja za prikljueenje zavfsl od zahtevanog
kapaciteta kojeg investitor navodi u Zantevu za odobrenje za prikljucenje i duzin'e gasn09
prikljucka.

Nakon toga distributer gasa izdaje Odobrenje za prfkljucenje i potplsuje se Ugovor 0 iz'gradnji
prikljucka i iSPOfuci merno-regulacione staniee. Izrada prikljucka i isporuka MRS je iskljucivo
pravo distributera gasa, jer prikljueak cini jedinstvenu tehnicko-te:hnotosku celinu sa
distributivnom mrezom. Po dobijanju Odobrenja za prik:ljueenje moze se izraditi projektno
tehnicka dokumenatcija za unutrasnju gasnu instalacijl:l koju je potrebno dostaviti distrib'uteru
na sag,lasnQst.

S postovanjem,

/ iIf;JJJi .J J~... "

~~a Pav.kovic,dip1.ecc.
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TeneKOM Cp6111ja
npeAY3ene 30 TeJleKOMYHVlKOLjV1jeO·A·

6eorpaA, Taxoacxa 2

._,QEIlOBO,QHl-1 5POJ: A335-380269
,QATYM: 12.10.2018.
l-1HTEPHl-15POJ:
5POJ l-13IlKPM: 31
,Ql-1PEKUl-1JA3A TEXHl-1KY
CnY>K6a sa nnaaapasee MM3rpa.Qtby Mpe>KeHOBMCa.Q
21000 HOBl-1 CA,Q, HAPO,QHl-1X XEPOJA 2

nPE,QMET: YCIlOBl-1 3A l-13PA,QYYP5AHl-1CTl-1YKOr npOJEKTA 3A l-13rpA,QI-bY
AYT05YCKE CTAHl-1UE
(aa napuena 6poj 7868 K.O. 5e~ej), y 5EYEJY
l-1npl-1KIbYYEI-bE HA TK MPE>KY

BE3A: nonac Hapy~lo104aOnurraacxa ynpaaa 5e~ej, OAeIbetbe aa yp6aHlo13aM,
rpalieBlo1HapcTBo, KOMYHanHenocnoae lo1lo1HcneK4lo1jcKlo1HaA30p 6poj
IV 02 350-36/2018 0A 12.09.2018.

YCIlOBl-1 3A l-13PA,QYYP5AHl-1CTli1YKOr npOJEKT A 3A l-13rpA,QI-bY
05JEKATA

Y npanory aonaca AOCTaBfbaMO CII1TyaLlIIIOHII1npaxas Yp6aHlllcTIII4Kor pewel-ba ca YLlPTaHoM
nocroiehou nOA3eMHOM TelleKoMYHIIIKaLlllloHoM II1HcppacTpYKTYPOM Ha jasaoj nOBpWII1HIII.

Flpojexra-rr,OAHOCHO1I13Bof)a4 paaoaa, je Y 06aBe3111na nourryje saxehe TeXHIII4Ke nponnce Y Be3111
ca A03BOfbeHII1M pacrojaasaraa nnaaapaaor 06jeKTa OA nocrojehax TK oojexara 111xafirtoea. Y cnyxajy na
ce 3eMfbaHII1 paAoBIII 1I13BOAeHa Ay6111HII1sehoj OA O,4M, Ha MeCTIIIMa yxpurraiea caofipahaiaax nOSpWII1Ha
ca TK Ka6lloBIIIMa/06jeKTII1Ma, napaneru-o I-bIl1Ma, nOCTaBII1TIII nsw ues 0110MM, AY>KII1He "wlllplIIHa
KOlloB03a+1.5M OA 06e IIIBIIILle". Kpajeae LleBIII onrosapaiyhe 3aTBOpIIITII1. Ha MeCTIIIMa nplll6llll1>KaBal-ba
caofipahajaax nOBpWII1Ha TK Ka6noBII1Ma/06jeKTII1Ma pacrojajse Mopa 6111TIIIMII1HII1ManHOO,5M, a YKOllll1KO
ce 3aAaTII1 YCllOB He MO>Ke IIIcnyHII1TII106paTII1TII1 ce npeAY3eJiy sa TelleKOMYHIIIKaLlll1je .Tenexora Cp6l11ja"
aa TeXHII14KOpewel-be 3aWTIIITe/1l13MeWTal-ba TK 06jeKaTa.

rpaf)eBII1HCKe paaose Y aenocpenao] 6llll13111HIIInocrojehux 06jeKaTa .Tenexoraa Cp6l11je" BPWIIITII1
II1CKfbY4111BOpy4HII1M nYTeM, 6e3 ynorpeoe MexaHIII3aLlll1je III y3 npeAY3111Mal-be CBIIIX nOTpe6HII1X Mepa
3aWTII1Te (06e36ef)el-be OA cnera-sa. np06HII1 IIICKonlll 111Cll.);

Y cny-iajy eee-rryanaor ourrehe-sa nocrojehux TK 06jeKTa 111Ka6llOBa II1lllII npeKIIIAa TK cao6paliaja
ycnen 1I13Bof)el-ba panosa, II1HBeCTII1TOppanosa je AY>KaHAa npeayaehy "TelleKOM Cp6l11ja" a.a. HaAOKHaAII1
LlelloKynHY WTeTY no CBII1M OCHOBaMa (TpOWKOBe cauaue]e 111HaKHaAY ry6111TKa ycnen npeKII1Aa
cacfipahaja) .

YKOllll1KO npeAMeTHa 1I13rpaAl-ba YCllOBfbaBa 1I13MeWTal-be nocTOjeJill1x 06jeKaTa "TelleKOMa
Cp6I11je", HeonXOAHO je Aa II1HBeCTIIITOp 06jeKTa 3a 4111jyce 1I13rpaAl-bY 1I13Aajy YCllOBlI1, y II1Me TelleKOMa
Cp6111janOKpeHe CBe aKTII1BHOCTII1npeABII1f)eHe 3aKOHOM 0 nllaHlllpal-bY 1I11113rpaAI-bIl1.TeneKOM Jie Y CBOjCTBY
II1HBeCTII1TOpa 1113MeWTal-ba/1l13rpaAl-be IIIHcppaCTpYKType elleKTpOHCKII1X KOMYHII1KaLllllja OBllaCTII1TII1
II1HBeCTII1TOpa06jeKTa 3a 4111jyce 1I13rpaAl-bY 1I13AajyycnOBlI1, Aa y II1Me "TeneKOMa Cp6l11ja" , 0 CBOM TPOWKY,
1113paAII1CBY nOTpe6HY 3aKOHCKIII nponlllcaHY TeXHIII4KY AOKYMeHTaLlll1jy 1111I13BeAe paAOBe Ha 1113MeWTal-bY
nocTOjeJill1x 06jel<aT8 eneKTpOHCKIIIX KOMYHII1KaLllI1ja , WTO Jie ce perynll1CaTII1 yroBopOM.

1
npeAY3ene 3a TeneKOMYH~KaLl~je"TeneKOM Cp6lo1ja"a.A, 11000 6eorpaA. TaKoBcKa2
MaT~YH~6poj: 17162543; m16 100002887
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1I13S0A 1!13 flpojexra KOjl!1 CaAP>K1!1CSeCKY ca TeXHI!14KI!1M peWeH>eM 1!13MeWTaH>a, 3aWTI!1Te 1!1
ofieafiefje-sa nocrojehvx ofijexara .Tenexoaa Cp6I!1je", npeAMep MaTepl!1jana 1!1PaAOSa 1!1rpacpl!14KY
AOKYMeHTaLll!1jy aa npeAMeTHe panose 1!13MeWTaH>a,3aWTI!1Te 1!1o6e36ef]eH>a nocrojehnx o6jeKaTa ~
.Tenexova Cp6I!1je", rpefia AOCTaSI!1TI!1o6paf]I!1Sa4Y ycnoaa paAI!1sepl!1cpl!1«auaje.

Marepnjan 1!1panosa Ha 3aWTI!1TI!11!1o6e36ef]eH>Y, OAHOCHOMaTepl!1jan 1!1panosa Ha 1!13MeWTaH>Y.
nocrojehnx ofijexara .Tenesoua Cp6I!1je", 1!13s0Aece 0 TpOWKy I!1HSeCTI!1TOpa,OCI!1My CnY4ajesI!1Ma kaaa ~
je osa otinacr APyra41!1je Aecpl!1HI!1CaHanocrojehau cnopaayuawa 1!1npeTXOAHO 1!13AaTI!1Mycnosawa.
Ofiaeeaa I!1HSeCTI!1TOpaje 1!1na, YKOnl!1KOje aa npeAMeTHY SpCTy panosa nponucaaa ofiaseaa perynnca-sa
I!1MOSI!1HCKO-npaSHI!1XOAHOCa, I!1CTe1!1perynauie aa 6YAyfle rpace nl!1Hl!1jcKI!1XI!1HcppaCTpYKTYPHI!1Xofijexara
eneKTpOHCKI!1XKOMYHI!1KaLll!1ja.Tenexova Cp6l!1je" npe n04eTKa 1!13rpaAH>e.

TeneKOMYHI!1KaLll!10HI!1Ka6nosI!1 ce yrnasHoM nonaxy y 30HI!1perl!10HanHI!1X 1!1nOKanHI!1Xnyresa, a
Ha OCHOSY ycnosa xoje nponucyjy HaAne>KHe I!1HCTI!1TYLll!1je.CTOra je nOTpe6HO nnaaapara
TeneKOMYHI!1KaLll!10HI!1KOPI!1AOPy3 cse caoopahaiaaue Ha nOAPY4jy KOjl!1ofiyxsara nnau 6e3 0631!1pa Ha
paar nyra.

nOTpe6HO je nnaunpara nccraersa-se nsw LleSI!10 110mm Ha MeCTI!1MaYKpWTaH>a rpaca ca
KonOS030M Kao 1!1I!1cnOA6eToHcKI!1X 1!1acrpanruax nOSpWI!1Ha aa rpacassa Ka6nosa KaKO61!1ce 1!136erna
HaKHaAHa pacsonaea-sa.

npl!1nl!1KOMnnaaapa-sa HOSI!1Xcaofipahsjuax KOpl!1AOpannaanpara nonara-se onrosapaiyhax LleSI!1
3a HaKHaAHO npoenave-se TeneKoMYHI!1KaLll!1oHl!1xKa6nosa Tenexova y OKSI!1PYnapuena Y enacanurrey
I!1MaOLlacaofipahajue I!1HcppacTpYKType.

nOTpe6Ho je npeASI!1AeTI!1 Hose TeneKOMYHV1KaLlI!10HeKopl!1AOpe (npe csera y3 nocTojefle 1!1
nnaHV1paHe ca06panajHV1Lle) KaKO61!1ce oMoryfll!1no npV1KJbY4eH>enocTOjeflV1x 1!1nnaHV1paHV1X06jeKaTa Ha
nOAPY4jy 06yxsafleHOM Yp6aHI!1CTI!14KI!1MnpojeKTOM Ha nocTojefly Mpe>t<yTeneKOMa. npeAIla>KeMO Aa ce
yp6aHI!1cTI!14KI!1MnpojeKTOM npeASI!1AI!1nonaraH>e LleSI!13a HaKHaAHO npOSna4eH>e TeneKOMYHV1KaLlI!10HI!1X
Ka6nosa, OA o6jeKTa Ka ym14HoM KOPI!1AOPy- jasHoj nOspWI!1H'I!1. .

Ha npeAMeTHOM nOAPY4jy He nocTOje PP KOPI!1AOPI!1cpl!1KCHeTenecpOHl!1je KOjl!1cy y HaAne>KHOCTI!1
"TeneKOM Cp6I!1ja".

Ha npeAMeTHOM nOAPY4jy 3a caAa HeMa aKTI!1SHI!1X1!1nnaHl!1paHI!1X6a3HI!1X CTaHI!1LlaTeneKOMa
Cp61!1ja- CI!1CTeM3a Mo61!1nHYTenecpOHl!1jy. nOAaTKe 3a AY>KV1nepl!10A HI!1CMOy MoryflHocTI!1 Aa AOCTaSV1MO.
nOTpe6HO je Aa ce nnaHOM npeASI!1AI!1MoryflHocT nOCTaSfbaH>a 6a3HI!1X CTaHI!1LlaHa 06jeKTI!1Ma. KaKO
6a3He CT8HI!1weMo61!1nHeTenecpOHl!1je 4eCTO HV1CYy3 paHrl!1paHe ca06panajHI!1Lle, nOTpe6HO je Y3eTI!1y
0631!1PnOTpe6y 3a 1!13rpaAH>OMOnTI!14KI!1Xnpl!1S0AHI!1XKa6nosa AO H>I!1XOSI!1XnOKaLll!1ja.

Ycnosl!1 3a npojeKTOsaH>e sa>Ke cse speMe sa>KeH>anOKaLll!1jcKI!1Xycnosa 1!13AaTI!1Xy CKIlaAY ca
H>I!1Ma,OAHOCHOAO I!1CTeKasa>KeH>arpaf]eSI!1HCKeA03S0ne.
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YCJlOBVI 3A npOJEKTOBAI-bE VI npVlKIbY4El-bE 06JEKTA HA TK MPE>KY

Flocrynajyhn no BaweM 3axTeBY 2269/18 OA 11.09.2018., iii nonysa 2269/18 OA 18.09.2018., a y
cxnaay ca 3aKoHoM 0 1i13MeHaMa iii AonYHaMa 3aKoHa 0 elleKTpOHCKIiIM KOMYHIiIKal4li1jaMa"CllY)f(6eHIiI
"-rnacHIiIK PC" 6poj 62/14, 3aKoHoM 0 nnaanpa-sy iii 1i13rpaAl-bLo1"CllY)f(6eHIiI rnaCHLo1KPC" 6poj 132/2014 Lo1
145/2014, npaBIiIllHLo1Ka0 3aXTeBLo1Maaa YTBpf)Lo1Bal-be3aWTLo1THornojaca sa enexrpoucse KOMYHLo1Kal4Lo1OHe
Mpe)f(e Lo1npLo1naAajynLo1xcpencrasa, paaao «opnnopa iii 3aWTLo1THe30He Lo1Hal.llilHY Lo13Bof)el-bapanosa
npLo111IilKoMLo13rpaAl-beo6jeKaTa "CllY)f(6eHLo1maCHLo1KPC" 6poj 16/12, npaBLo111HIiIKa0 TeXHliIl.lKIiIMiii APyrlilM
3aXTeBIiIMa npa 1i13rpaAl-bLo1nparehe Lo1HcppacTpYKType norpeose sa nocrasrsau,e elleKTpOHCKIiIX
KOMYHIiIKa141i10HIiIXMpe)f(a, npanaaajyhax cpeacrasa iii enexrpoacxe KOMYHLo1Kal4li1OHeonpeve npLo111Lo1KOM
uarparuse nOCllOBHIiIX iii cTaM6eHlilx o6jeKaTa, "CllY)f(6eHLo1 maCHLo1KPC" 6poj 123/12, YpeA6e 0
oApef)Lo1Bal-bYycnosa aa npojexroaaa,e Lo1npliIKJbYl.lel-be KOjlil ce ooaseaao npafiasrsajy y nocrynxy
Lo13AaBal-baIlOKal4Lo1jcKlilxycnoaa, «ao iii 0 CaAP)f(IiIHLo1,nocrynxy Lo1Hal.lLo1HYLo13AaBal-baycnosa aa
npojexroaa-se Lo1npliIKJbYl.lel-be IiIMallal4a [aauux canauihe-sa Lo1CaAP)f(Lo1Hlil, nocrynxy iii Hal.lLo1HY1i13AaBal-ba
noxauaicxax ycnosa, oApef)yjy ce YCll0BM 3a npojeKTOBatbe III nplllK/by'-tetbe Ha elleKTpoHcKY
KOMYHIIIKaUllloHY Mpe>Ky 3a 1113paAYYp6aHlllcTIII'-tKor npojeKTa 3a 1113rpAAtby AYTo6ycKe CTaHIIIue (Ha
napuell111 6poj 7868 K.O. 6e'-tej), y 6e'-tejy npeva KojLo1Ma:

3a nOTpe6e nOllaral-ba npliIBoAHor OnTLo1I.lKOrKa611a npeABIiIALo1TenpLo1cwnHYTK KaHalllil3aYLo1jyoA
nplilcwnHe Tal.lKe napyelle AO YHYTpawl-bocTLo1o6jeKTa (AO TeXHliIl.lKe npocTopLo1je y o6jeKTY 03Hal.leHLo1M
6pojeM ,,1") Lo1MnlleMeHTaYLo1joMnsu weBIiI ¢1iI 11Omm, ca nOllynpel.lHIiIKoM caBliljal-ba oA HajMal-be 400mm;

CBeCKOM 6poj ,,5": TelleKoMYHLo1KaYliloHeiii CLo1rHallHeLo1HcTallaWLo1jenpeAMeTHor o6jeKTa AYT06ycKe
cTaHlilye npeABLo1AeTLo1TK KopLo1Aope (OA TeXHLo1I.lKenpocTOpLo1je y o6jeKTY 03Hal.leHLo1M6pojeM ,,1") 3a
MeJiyco6Ho nOBe3Lo1Bal-beca OCTalllilM o6jeKTLo1Ma.

Y rpacpliIl.lKOMnpanory je yuprasa n03Lo1141i1janpncrynae KaHallLo13al4li1je.

nllaHLo1paHLo1MpaAOBLo1MaHe CMe AonLo1AO yrpoxasa-sa MeXaHliIl.lKe c.Ta61i111HOCT~Lo1TeXHLo1I.lKLo1X
xapaxrepacraxa nocrojehax o6jeKaTa Mpe)f(e elleKTpOHCKIiIXKOMYHLo1Kal4Lo1ja"TelleKOM Cp6Ii1ja", HLo1
AO yrpoxaaa-sa HopMallHor CPYHK14Lo10HIiICal-baTelleKOMYHLo1Ka14Lo10HOrcaofipahaja, iii Mopa YBeK
6Lo1TIiIo6e36ef)eH aAeKBaTaH npucryn nocrojehare o6jeKTLo1Ma"TelleKOM Cp6Ii1ja", paALo1I-bIilXOBOr
penosaor onpxasa-ea Lo1eee-rryaru-ax IiIHTepBeHI4Lo1ja;

Flpe nOl.leTKa 1i13Bof)el-bapaAOBa nOTpe6HO je, Y capaAI-bLo1ca ,QlilpeKI4Lo1joM3a TeXHIiIKY"TelleKOM
Cp6li1ja" HOBIiI CaA, HapOAHIiIX xepoja 2 (cpaKc 021/4848-440) 1i13BPWIiITIiIIiIAeHTlilcpliIKal4li1jyLo1
06elle)f(aBal-be Tpace nocTojenlilx nOA3eMHLo1XKa6110Ba y 30HIiI nllaHlilpaHlilx paAoBa (noMony
IiIHcTpYMeHTa Tparal.la Ka6110Ba Lo1no nOTpe6Lo1npo6HIiIM IiICKonlilMa Ha TpacLo1),KaKO61i1ce YTBPALo10
I-bIilXOBTal.laH nOllO)f(aj, Ay61i1Ha Lo1eBeHTyallHa oAcTynal-ba OA Tpaca AecpLo1HLo1caHlilx1i13AaTIiIM
YClloBIiIMa. npeAcTaBHIiIK H8A1le)f(He cllY)f(6e "TelleKoM Cp6Ii1ja", ee3aHO 3a oBaj npeAMeT, je: Y
OAeJbel-bY 3a Ka6110BcKY nplilcTynHy Mpe)f(Y HOBLo1CaA 2, 4eAoMLo1p 6YKYPOB HaA30pHLo1K 3a
npLo1cTynHY Mpe>KY, Tell: 021/6911511 064/6521588.

npenopYKa je Aa ce npeABIiIAIiI KllaCliIl.lHOCTpyKTypHO Ka611lilpal-be o6jeKTa, (S)FTP/UTP Ka6110BIiIMa
KaTeropLo1jeMIiIHIiIMyM 5e. SOALo1TLo1pal.lYHa Aa MaKCLo1MallHaAY)f(IiIHa OBIiIX Ka6110Ba He npef)e 90m (He
pal.lYHajynLo1nel.l Ka6110Be).

CBeCKOM 6poj ,,5": TelleKoMYHIiIKa14Lo10HeLo1ClilrHallHe Lo1HCTallal4li1jenpeAMeTHe 3rpaAe o6aBe3Ho
npeABIiIAeTIiI Mpe)f(Y Lo1HCTalla141i10HIiIXKaHalla iii IiIHCTalla141i10HIiIXl4eBIiI AOBOJbHLo1XnpoMepa, AO CBIiIX
nOCllOBHIiIXjeAIiIHiii l4a, Kao iii CBYaKTIiIBHYiii nacliIBHY onpeMy Koja oMorynaBa npliljeM iii KOpLo1Wnel-be:

YCllyra Lo1HcpopMaUlt10Hlt1Xlt1KOMYHLo1Ka141i10HIiIXTexHollorlilja,
YCllyra (paAlilo) AlilcpY3He iii KOMYHIiIKa14Lo10HIiIXTexHollorlilja iii On141i10HO
YCllyra ynpaBJbal-ba, HaA30pa Lo1KOMYHIiIKal4li1jeypef)ajlilMa/clilcTeMIiIMa y o6jeKTY
a npeMa YnYTcTBY 0 pealllil3a14Lo1jlilTeXHliIl.lKLo1Xiii APyrlilx 3aXTeBa nplil 1i13rpaAl-blil elleKTpoHcKe

KOMYHIiIKaLlliloHeMpe)f(e Lo1nplilnaAajynlilx cpeAcTaBa Y cTaM6eHIiIM Lo1nOCllOBHIiIM o6jeKTIiIMa Peny6.nlt14Ke
areHl4li1je 3a elleKTpOHCKe KOMYHIiIKal4li1jePaTell - jaH. 2013.
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PaAL!1 npL!1KJbY4el-ba L!13rpal')eHe eIleKTpOHCKe KOMYHL!1KaLlL!10He Mpe>Ke o6jeKTa nOTpe6HO je
npeAY3eny 3a TeIleKOMYHL!1KaLlL!1je "TeIleKOM Cp6L!1ja" a.n. AOCTaSL!1TL!1osepea npL!1MepaK TeXHL!14Ke
AOKYMeHTaLlL!1je L!13SeAeHOr era-sa TeIleKOMYHL!1KaLlL!10He L!1CL!1rHaIlHe L!1HCTaIlaLlL!1je, y3 KOnL!1jyrpal')eSL!1HCKe.
A03S0Ile, KaO L!1Mepel-ba eIleKTpOHCKe KOMYHL!1KaLlL!10HeMpe>Ke oojexra.

"TeIleKOM Cp6L!1ja" a.a. 3anL!1CHL!1KOM0 L!13SpWeHOM TeXHL!14KOM nperneziy norsphy]e MorynHocT
npyxa-sa ycnyra eIleKTpOHCKL!1X KOMYHL!1KaLlL!1ja:rosopa, TeIleSL!13L!1je (lIlnTB) L!1L!1HTepHeTa (66) no L!1CTL!1M. .-

Hanoveaa:
1I13Aasal-be ycnoaa He nonoaayueea L!1noeeaaearse o6jeKTa Ha TeIleKOMYHL!1KaLlL!10HY Mpe>KY.

C nOWTOSal-beM,

CnY}f(6A 3A nnAHII1PAI-bE 111
1I13rpA,QI-bYMPE)I(E HOB CA,Q

npL!1Ilor: - CL!1TyaLlL!1ja1x
- ocaosa npL!13eMfba 1x
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lIYBaTl1ll0 2023. roznrae
cDYHKuHja 34 pen. 6p. 42
AaTYM: 26.09.2018. ron.
06pa1)RBa4: BC b. Bacoanh

PEIIYEJIHKA CPEHJA
MI1HHCT APCTBO O):(EPAHE

CEKTOP 3A MATEPHJAJIHE PECYPCE
YIIPABA 3A HH<I>PACTPYKTYPY

Bpoj 8488-1

~21..SfP.20.1B .. rOL(HHe
5EOrPA,L{

} .~
...- '," ...

06aBeUlTeH:.eY Be311ca 113paL(OM
Yp6aHHCTI1t{Kornpojexra sa aarpazusy
ayT06YCKecraaaue, Ee-rej, L(OCTaBJba.

o rrWTI1HA 5EqE]
OllWTI1HCKA YllPABA BELIE]

Ozrersea.e aa yp6aHH3aM,rpaljeannapcrso,
KOMYHaJIHenocnose, caofipahaj H

HHcneKUHJcKHaaznop

Yrr. Tpr Ocnotiohea.a 6p. 2, 21220 Eexej

Beaa: 3axTeB Onersessa sa yp6aHH3aM, rpaheaarrapcrno, KOM)'HaJIHenocno Be, caotipahaj Ii
HHcneK1UfjcKHnaznop Onurnrncxe ynpase Eexej, 6p. rv 02 350-36/2018 0,[1,12.09.2018. rOL(I1He

Ha OCHOBYsaurer 3aXTeBa,Y cxnazry ca TaIfKOM 3. 118. OL(nYKe0 apcrava HHBeCTHl.(l10HHX
ofijexara Ii rrpocropnax Ii yp6aHHCTHt.I.KHXnnaaona 3HaQajHI1Xsa OL(6paHY3eMJbe("CnY)f{6eHH
rnaCHI1K PC", 6p.851l5), a rrpeva L(OCTaBJbeHojL(OKj'MeHTaUlijl1,ofiaaeurrasavo aac zta sa
R3paL(YYp6aHHcTHt.{Kor npojexra sa 113rpaL(IbYayrotiycxe CTaHHue,aa xaracrapcxoj rrapuena
6p. 7868 KO Ee-iej, HeMa nocetiaax ycrrosa H 3aXTeBasa npanarohaaan,e rrorpetiaxra oznipane
3eMJbe.

HOCRnau aspane yp6aHHCTI1t.{Kornpojexra je y o6aBe3H zta y rrpouecy I13paL(enpHMeHI1 CBe
HopMaTHBe, xpnrepajyve R CTaHL(apJJ:ey CKnaL(Y ca 3aKoHoM 0 nnanapatsy 11 H3fpa,[l,fbH
("Cny)f{6eHR rnaCHI1KPC", 6p. 72/09, 81109 - ncrrpasxa, 64110 - Ye, 24/11, 121112 ,42/13 - YC,
50/13 - YC, 98/13 - YC, 132/14 H 145114), xao H CBI1MnOL(3aKOHCKHMaKTHMaKOjl1perynaury
l1peL(MeTHYMaTepHJY.

5B

Hspaheno y 1UeL(HoM)npavepxy,
YMHO)f{eHOy 1 UeL(HoM)npaucpxy HJJ:OCTaBJbeHO:

-OnUlTHHcKa yrrpana Eesej, H
-ala.
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t ·21000 HOB" CSA.6yneoap M"xajna nY""Ha 25§ Ten: 021/4881-888 uexrpana, 557-390 & «I>aKc:021/557-353

Bftft.eg nH6: 102094162 "
..,.. e-mail: office@vodevojvodine.co.rs, office@'{od~vojvo,djn~.~om

Eipoj: 1-1155/ 4 - ~Q . - - ._'P.. ---- _.,

~~TYM: 17 DEC 2018 \ ... 1 ~ DEC 20~a

, 'lW()iJ'--iro;~$7ft ~.J

l .- - --onwTMI~ 6e'4eJ, /l1 ')
-- OnWTMHCKaynpasa, ".t-.L.l

OAelbetbe sa yp6aHM3aM,
rpaf)esMHapCTSO,KOMYHanHenocnose,

cao6pa'haj MMHCneKL\MjcKMHaA30p
6EYEJ

Tpr ocno6of)etba 6p 2

JABHO BOAonPIilBPEAHOnPEAY3EnE BOAE BOJBOAIilHEHOBIil CAA

npeAMeT: BOAHl-1YCJlOBl-1sa l-13paAYYp6aHl-1CTl-1'lKOrnpojexra

BaWl-1M3aXTeBOM6poj IV 02 350-36/2018 OA 12.09.2018. rOAl-1He,rpasce ce BOAHl-1YCIlOBl-1l-1noaaua sa
l-13paAYYp6aHlltCTllt4KOrnpojexra aa o6jeKaT aYT06ycKe craaaue Ha «aracrapcsoi napuena 6poj 7868,
xaracrapcxa OnWTIltHaEie4ej, KOjlltje nplltMlbeH 13.09.2018. roAl-1Hel-13aBeAeH nOA6pojeM 1-1155/18.

06aBeWTaBaMO eac Aa ce, nperea 3aKoHY° BOAaMa (CIlY>K6eHl-1rllaCHIltK PC6poj 30/10, 93/12, 101/16 iii

95/18), sa 1It3paAYyp6aHl-1CTl-14KOrnpojexra He 1It3AajyBOAHl-1YCJlOBl-1.
BOAHl-1YCIlOBl-1ce l-13AajyYOKBl-1pynocrynxa cnposohe-sa o6jeAl-1l-beHenpoueavpe Y CKllaAYca 3aKOHOM°
BOAaMa ." 3aKOHOM° nllaHl-1pal-bYl-1l-13rpaAI-bl-1(CIlY>K6eHl-1rllaCHl-1KPC, 6poj 72/09, 81/09-l-1cnp, 64/10-
0AllYKa YC, 24/11, 121/12, 42/13-oAllYKa YC, 50/13-oA/lYKa YC, 98/13-oAllYKa YC, 132/14 l-1145/14 l-1
83/18).

AOCT~ I1TI1:
1 Hacnoav
. Clly)!(611aa ypef)elbe 11KOpl1Wnelbe BOAHorAo6pa
3. APXI1BI1

1/1
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