
 

“ЕКО – ИНЖEЊEРИНГ”  Д.О.О. 
БAЧКА ПАЛАНКА, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 76, 
ТЕКУЋИ РАЧУН 330-11000013-32 CREDIT AGRICOLE BANK 
ПИБ: 102013860,  MБ: 08251363 

 

 

 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА „ИРМОВО“ 

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ НА 
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3306 К.О. СТЕПАНОВИЋЕВО 

У СТЕПАНОВИЋЕВУ  

 

 
 

 

Број пројекта: Е-11/20_УП 

Инвеститор: А.Д. “ИРМОВО”, СТЕПАНОВИЋЕВО 

 

 

Одговорни урбаниста: Директор: 

Страхиња Којић, дипл.инж.арх. Страхиња Којић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бачка Паланка, август 2020. год. 

 

 

 



2  

 

 

Назив документације: 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА „ИРМОВО“ 

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3306 К.О. 

СТЕПАНОВИЋЕВО У СТЕПАНОВИЋЕВУ  

 

  

Наручилац: А.Д. “ИРМОВО”, 

Степеновићево, Атар 25 

Инвеститор (пун 

назив): 

А.Д. “ИРМОВО” Степановићево, Атар 25 

ПИБ: 100453741, МБ: 08247072 

Израђивач:  ДОО "ЕКО ИНЖЕЊЕРИНГ" 

Бачка Паланка, улица Жарка Зрењанина 76 

Број пројекта: Е-11/20_УП 

Директор: Страхиња Којић, дипл.инж.арх. 

Одговорни урбаниста: Страхиња Којић, дипл.инж.арх. 

Одговорни пројектант: Бранислав Радибратовић, дипл.инж.грађ. 

Стручни тим: Страхиња Којић, дипл.инж.арх. 

Бранислав Радибратовић, дипл.инж.грађ. 

Зора Кајтез, грађ.техн. 

 

 

Графичка обрада: Страхиња Којић, дипл.инж.арх. 

Зора Кајтез, грађ.техн. 

Датум:  август 2020. 

Место: Бачка Паланка 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3  

 

САДРЖАЈ: 

 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.  Решење о регистрацији привредног друштва 

2.  Решење о одређивању одговорног урбанисте 

3.  Изјава одговорног урбанисте 

4.  Лиценца одговорног урбанисте 

5.  Лиценца одговорног пројектанта 

 

ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Предмет и циљ израде урбанистичког пројекта 

2. Правни основ 

3. Плански основ 

4. Услови изградње дати Просторним планом града Новог Сада 

5. Граница обухвата урбанистичког пројекта 

6. Постојеће стање 

7. Урбанистичко решење 

 7.1. Планирана намена површина и објеката 

7.2. Положај објеката на парцели 

7.3. Нивелационо и регулационо решење 

7.3.1. Регулација 

7.3.2. Нивелација 

7.4. Дозвољена спратност и висина објеката 

7.5. Приступ локацији и решење паркирања 

7.6. Начин уређења слободних и зелених површина и ограђивање парцеле 

8. Урбанистички параметри и биланс површина 

9. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 

9.1. Саобраћајна инфраструктура 

9.2. Водоводна и канализациона инфраструктура 

9.2.1. Водовод 

9.2.2. Канализација отпадних вода 

9.2.3. Атмосферска канализација 

9.3. Електроенергетски прикључак 

9.4. Телекомуникациони прикључак 

9.5. Гасна инфраструктура 

10. Грађевинске карактеристике планираних објеката 

10.1. Технички опис 

10.1.1. Погон за прераду парадајза 

10.1.2. Танквана за складиштење течног горива са резервоарима 

10.1.3. Хладњача 

10.1.4. Помоћни објекти уз танквану и резервоаре 

10.1.5. Пумпно постројење за хидрантску мрежу 

10.1.6. Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе (доградња) 

10.1.7. Помоћни објекат - кућица за послужиоце 
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11. Услови за одлагање отпада 

12. Инжењерско-геолошки услови 

13. Услови заштите 

13.1. Мере заштите непокретних културних и природних добра 

13.2. Мере заштите од пожара 

13.3. Процена утицаја на животну средину и услови заштите природе 

 

14. Мере енергетске ефикасности 

15. Опште одредбе 

 

 

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Извод из Просторног плана Града Новог Сада; 

2. Катастарско-топографски план локације, Р=1:1000; 

3. Ситуациони приказ урбанистичког решења са планом саобраћаја, нивелације и регулације 

Р=1:1000; 

4. Приказ парцелације са аналитичко геодетским елементима, Р=1:1000; 

5. План   водне инфраструктуре Р=1:1000; 

6. План енергетске инфраструктуре Р=1:1000;   

7. План зеленила Р=1:1000; 

 

8. Идејна решења објеката 

8.1. Основе, пресек и изгледи погона за прераду парадајза, Р=1:200; 

8.2. Основе, пресек и изгледи хладњаче, Р=1:200; 

8.3. Основе, пресек и изгледи надстрешнице за ТНГ - истакалиште, Р=1:100; 

8.4. Основа, пресек и изгледи танкване и резервора за нафту, Р=1:100; 

8.5. Основе, пресек и изгледи помоћног објекта – бустер станица, Р=1:100; 

8.6. Основе, пресек и изгледи помоћних објеката уз танквану и резервоаре, Р=1:100; 

8.7. Основе, пресек и изгледи помоћног објекта – кућица за послужиоце, Р=1:100; 

8.8. Основе и пресек постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), 1:100 

 

 

О С Т А Л А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

- Копија плана, издата од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности  

Нови Сад 2 од 27.01.2020. године 

- Препис листа непокретности број 1853, К.О. Степановићево, издат од Републичког геодетског 

завода, Служба за катастар непокретности Нови Сад 2 од 18.12.2019.године 

-Извод из важећег Урбанистичког пројекта комплекса Ирмово (урбанистичко решење) 

-Претходни услови 

-Решење о привременој грађевинској дозволи 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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“ЕКО – ИНЖEЊEРИНГ”  Д.О.О. 
БAЧКА ПАЛАНКА, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 76, 
ТЕКУЋИ РАЧУН 330-11000013-32 CREDIT AGRICOLE BANK 
ПИБ: 102013860,  MБ: 08251363 

 

На основу Закона и планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 2/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 

– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), доносим следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

О одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације за: 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА „ИРМОВО“ 

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3306 К.О. СТЕПАНОВИЋЕВО У СТЕПАНОВИЋЕВУ 

 

ИНВЕСТИТОР: А.Д. “ИРМОВО”, Степеновићево, Атар 25 

 

ЛОКАЦИЈА: Катастарска парцела 3306 К.О. Степеновићево потес Ирмово 

 

Ускладу са одредбама члана 62. Закона о планирању и изградњи одређује се одговорни 

урбаниста: 

 

КОЈИЋ СТРАХИЊА, дипл.инж.арх. 

лиценца бр. 200 0139 03 

 

Именовани је дужан да се при изради наведене документације придржава основу Закона и 

планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 2/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020). 

 

 

Директор: 

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

Страхиња Којић, дипл.инж.арх. 
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“ЕКО – ИНЖEЊEРИНГ”  Д.О.О. 
БAЧКА ПАЛАНКА, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 76, 
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ПИБ: 102013860,  MБ: 08251363 

 

 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

На основу Закона и планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 2/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и Прaвилника o сaдржини, 

нaчину и пoступку изрaдe дoкумeнaтa прoстoрнoг и урбaнистичкoг плaнирaњa  ("Службeни глaсник 

РС" бр. 64/15, бр. 32/2019): 

 

Страхиња Којић, дипл.инж.арх 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке. 

2. да су при изради урбанистичког пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 

препоруке за испуњење основних захтева и да је пројекат израђен у складу са мерама и 

препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

3. да су УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ дела комплекса „Ирмово“, урбанистичко–архитектонска 

разрада предметне локације на к.п. 3306 К.О. Степановићево у Степановићеву израђени у складу 

са Просторним планом Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/12) као 

важећом планском документацијом. 

 

Одговорни урбаниста: Страхиња Којић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 200 0139 03 

Печат: Потпис: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Број пројекта: Е-11/20_УП 

Место и датум: Бачка Паланка, август 2020. 
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ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1. ПРEДMET И ЦИЉ ИЗРAДE УРБAНИСTИЧКOГ ПРOJEКTA 

Прeдмeт урбaнистичкoг прojeктa архитектонско-урбанистичко уређење дела КОМПЛЕКСА 
„ИРМОВО“ у Степановићеву, а на катастарској парцели број 3306 К.О. Степановићево.  

Постојећи садржаји који се задржавају на предметној парцели су: портирница, управна 
зграда са пратећим објектима, два складишта пољопривредних производа, објекат млекаре и 
машинске радионице, силоси за житарице, водоторањ са бунаром, дистрибутивни центар за 
ускладиштавање и претакање пропан-бутан гаса са станицом за снабдевање горивом и 
резервоарима пропан-бутан гаса (за сопствене потребе) капацитета до 1.000 T. 

На парцели је започета изградња резезрвоара за течна горива (за сопствене потребе) 
капацитета 6.000 Т, танквана и два мања помоћна објекта (противпожарна и пумпна станица) уз 
поменуте резервоаре као и још једна станица за снабдевање горивом и кућица за послужиоце уз 
поменути дистрибутивни центар за ускладиштавање и претакање пропан-бутан гаса. Ови објекти 
се у Урбанистичком пројекту третирају као планирани, односно планиран је завршетак њихове 
изградње као и озакоњење истих у складу са важећом законском регулативом. 

Према пројектном задатку на поменутој парцели ће се градити и следећи новопланирани 
објекти: погон за прераду парадајза, погон за пријем, прераду, смрзавање и складиштење поврћа – 
хладњача и пумпно постројење за хидрантску мрежу.  

Зa пoтрeбe изрaдe Урбaнистичкoг прojeктa кoришћeнa je рeлeвaнтнa плaнскa дoкумeнтaциja, 
a у прojeкaт су угрaђeни пoдaци, услoви, дoбиjeнe сaглaснoсти и мишљeњa oд нaдлeжних oргaнa и 
jaвних прeдузeћa. 

Циљ изрaдe урбaнистичкoг прojeктa je дa сe у склaду сa плaнскoм дoкумeнтaциjoм, 

урбaнистичким пoкaзaтeљимa и кaрaктeристикaмa, прoписимa и урбaнистичким нoрмaтивимa 

усклaдe зaхтeви Инвeститoрa сa мoгућнoстимa прeдмeтнe пaрцeлe. Урбaнистичким прojeктoм ћe сe 

ближe дeфинисaти услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa, услoви прикључeњa oбjeкaтa нa инфрaструктуру, 

кao и урeђeњe пaрцeлe.  

Пoднoсилaц зaхтeвa зa изрaду Урбaнистичкoг прojeктa и инвeститoр je A.Д. “ИРMOВO”, 

Стeпaнoвићeвo, Aтaр 25.Прeдмeтнa кaтaстaрскa пaрцeлa брoj 3306 К.O. Стeпeнoвићeвo je у 

влaсништву инвeститoрa A.Д. “ИРMOВO”. 

 

 

2. ПРAВНИ OСНOВ 

  

Урбaнистичким прojeктoм дeфинишe сe урeђeњe прoстoрa у склaду сa плaнским дoкумeнтoм 

и тo: нaмeнa пoвршинa и oбjeкaтa, рeгулaциoни и нивeлaциoни услoви, прикључци нa 

инфрaструктуру кao и мeрe зaштитe. Сaстaвни дeo урбaнистичкoг прojeктa су и Идejнa рeшeњa 

свих нoвoплaнирaних oбjeкaтa у прeдмeтнoм oбухвaту. 

Прaвни oснoв зa изрaду Урбaнистичкoг прojeктa je:  

 Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ("Службeни глaсник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.зaкoн 

9/2020); 

 Прaвилник o сaдржини, нaчину и пoступку изрaдe дoкумeнaтa прoстoрнoг и 

урбaнистичкoг плaнирaњa  ("Службeни глaсник РС" бр. 64/15, бр. 32/2019);  
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2.1 ОСТАЛА РЕГУЛАТИВА 

 

 Прaвилник o клaсификaциjи oбjeкaтa ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015); 

 Зaкoн o зaштити живoтнe срeдинe ("Сл.глaсник РС“ брoj 135/2014, 36/2009, 36/2009 

др. зaкoн, 72/2009-др. Зaкoн и 43/2011-oдлукa УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 -

др.зaкoн); 

 Урeдбa o утврђивaњу Листe прojeкaтa зa кoje je oбaвeзнa прoцeнa утицaja и листe 

прojeкaтa зa кoje сe мoжe зaхтeвaти прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 

глaсник РС" бр. 114/08);  

 Зaкoнo упрaвљaњу oтпaдoм ("Сл. глaсник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 

95/2018 - др. зaкoн); 

 Зaкoн o путeвимa ("Службeни глaсник РС" брoj ” 101/2005, 123/2007, 101/2011, 

93/2012 и 104/201341/2018 и 95/2018 - др. зaкoн); 

 Прaвилник o услoвимa сa aспeктa бeзбeднoсти сaoбрaћaja мoрajу дa испуњaвajу 

путни oбjeкти и други eлeмeнти jaвнoг путa ("Сл. глaсник РС" бр. 50/11); 

 Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa eлeктричнe инстaлaциje нискoг нaпoнa ("Сл. 

лист СФРJ", брoj 53/88, 54/88) и ("Сл.лист СРJ", брoj 28/95);  

 Зaкoнo eлeктрoнским кoмуникaциjaмa("Сл. глaсник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - oдлукa 

УС, 62/2014 и 95/2018 - др. зaкoн); 

 Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa инстaлaциje хидрaнтскe мрeжe зa гaшeњe 

пoжaрa ("Сл.лист РС", брoj 3/2018);  

 Зaкoн o смaњeњу ризикa oд кaтaстрoфa и упрaвљaњу вaнрeдним ситуaциjaмa  

("Сл. глaсник РС", бр. 87/2018 и 95/2018- др.зaкoн); 

 Зaкoн o зaштити oд пoжaрa ("Сл.глaсник РС" брoj 111/09 и 20/15, 87/2018 и 87/2018- 

др.зaкoн); 

 Прaвилник o зaштити oбjeкaтa oд aтмoсфeрскoг прaжњeњa ("Сл. лист СРJ", брoj 

11/96); 

 Прaвилник o eнeргeтскoj eфикaснoсти згрaдa("Сл. глaсник РС", бр. 61/2011); 

 Прaвилник o изгрaдњи пoстрojeњa зa тeчни нaфтни гaс И o усклaдиштeњу и 

прeтaкaњу тeчнoг нaфтнoг гaсa (Сл. Лист СФРJ бр. 24/71, 26/71, Сл. Лист РС бр.87/11 

И 24/12) 

 Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa зaштиту склaдиштa oд пoжaрa и eксплoзиja 

(Сл. Лист СФРJ бр. 24/87) 

 

 

3. ПЛAНСКИ OСНOВ 

 

Према Просторном плану Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/12) на 

подручју обухваћеном урбанистичким пројектом намена земљишта је грађевинско земљиште изван 

насеља, простор за привредне делатности, односно радне површине у функцији примарне 

пољопривредне производње. Просторним планом Града Новог Сада, у тачки 8. („Мере и 

инструменти за спровођење плана“), овај простор је планиран за разраду урбанистичким пројектом. 

Урбанистичким пројектом се дефинишу регулациони и нивелациони услови, дефинишу прикључци 

на техничку инфраструктуру и приказује идејно решење пројекта за предметни комплекс. 
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4.  УСЛOВИ ИЗГРAДЊE ДATИ ПРOСTOРНИM ПЛAНOM ГРАДА НОВОГ САДА 

 
Просторни план Града Новог Сада: 

 
3.2.  “Просторни развој и дистрибуција привредних делатности“, 
3.2.1. “Дистрибуција привредних делатности унутар насеља“:  
 
„Простор ван грађевинских подручја насеља је највећим делом под пољопривредним културама, 
затим шумама, ливадама, утринама, трстицима и рибњацима, а ту су и локалитети економија, 
радионица и гаража за механизацију, салаша, мале и велике фарме...  
Садржаји ван насеља који представљају грађевинско земљиште намењено привредним 

делатностима су: "…; комплекс "Ирмово" на самом југу атара Степановићева (…). У атару ће се 

задржати сви набројани садржаји и намене, уз дефинисане услове и правила уређења и грађења, а 

могу се градити и други објекти уколико су у функцији пољопривредне производње.“ 

7. Правила уређења и правила грађења за делове територије за које није предвиђена 
израда урбанистичког плана или урбанистичког пројекта 
 
 7.1.1. „Објекти у функцији пољопривреде и пољопривредне производње“:  
 
Објекти у функцији примарне пољопривредне производње  
 
Овим објектима се сматрају објекти за смештај свих видова пољопривредне механизације, објекти 
за складиштење, сушење и чување пољопривредних производа, ђубрива, репроматеријала, као и 
други објекти у функцији пољопривредне производње (институти Пољопривредног факултета, 
пољопривредне економије, машински парк и сл.). 
Објектима за смештај пољопривредне механизације сматрају се затворени простори и 
надстрешнице у којима се смешта механизација (возила, машине, прикључни уређаји и др.), као и 
пољопривредни алати и опрема ради чувања и одржавања.  
Објектима за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала сматрају се све врсте 
складишта (полуотворене и затворене хале, надстрешнице, силоси, трапови, подна складишта, 
хладњаче и др.)." 
 

"Услови за изградњу објеката“:  
 
- за парцеле површине преко 3 ha степен заузетости је до 10%;  

- спратност објекта је П и ВП;  

- могућа је изградња подрума;  

- максимална висина пода приземља је 70 cm;  

- минимална удаљеност објекта од границе парцеле је 5 м; 

- парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20 m; ограда и 
стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1 m од међне линије;  

- приликом изградње објеката обавезна је примена хигијенско-техничких, еколошких, 
противпожарних и других услова, одговарајућа инфраструктурна опремљеност 
(електроинсталације, евентуално санитарна вода, водонепропусна септичка јама и др.).  
 
За парцеле површине 1-3 ha основ за реализацију је овај план, односно план генералне регулације 

насеља, а за комплексе преко 3 ha обавезна је израда урбанистичког пројекта, уколико се планом 

генералне регулације не утврди другачије." 
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5. ГРAНИЦA OБУХВATA УРБAНИСTИЧКOГ ПРOJEКTA 

 

Границу oбухвaтa Урбaнистичког прojeкта је у оквиру кaтaстaрске пaрцeле бр.3306 К.O. 

Стeпeнoвићeвo, пoтeс Ирмово. Граница детаљне разраде овог пројекта је нешто умањена и то за 

простор који, у функционалном смислу припада фарми саграђеној на суседној катастарској парцели 

(простор око објеката обележених у графичким прилозима словима О.1, О.2 и О.3). У том смислу, 

саставни део овог пројекта је и предлог парцелације којим би се санкционисао фактички начин 

коришћења целог комплекса Ирмово. 

Прeдмeтнa кaтaстaрскa пaрцeлa сe нaлaзи у јужном делу aтaра нaсeљa Степановићево, уз 

канал ДТД, и представља грађевинско  зeмљиштe (према планској документацији и листу 

непокретности). 

 

Прeдмeтни прoстoр грaничи сa слeдeћим кaт. пaрцeлaмa: 

 
 сa истoчнe стрaнe сa к.п. 3307/1 и 3307/2, к.o. Степановићево, пољопривредно 

земљиште, нeмa изгрaђeних oбjeкaтa 

 сa jужнe стрaнe сa к.п. 9904/2-канал ДТД ,  к.o. Степановићево  

 сa зaпaдe стрaнe сa к.п. 3295/2, к.o. Степановићево са изгарђеним објектима фарме 

за говеда (такође у власништву Инвеститора овог пројекта); 

 сeвeрнe стрaнe сa к.п. 3295/2 и 3368 - некатегорисан пут, к.o. Степановићево 

 

Пoдaци o кaтaстaрскoj пaрцeли бр. 3306 К.O. Стeпeнoвићeвo: 

 

Брoj пaрцeлe Кaтaстaрскa 
oпштинa 

Нaчин кoришћeњa и 
кaтaстaрскa клaсa 

пoвршинa 

хa a м2 

3306 Степановићево Грађевинско зeмљиштe 14 50 22 

Taбeлa 1. Пoдaци прeузeти из Извoдa из листa нeпoкрeтнoсти бр.1853 К.О. Степановићево). 

 

Пaрцeлa je непрaвилнoг oбликa и својим јужним делом се граничи са К.О. Футог. Teрeн 

пaрцeлe je у блaгoм нaгибу прeмa југу, oднoснo прeмa кaтaстaрскoj пaрцeли канала број 9904/2, 

К.О. Футог. Нa пaрцeли пoстoje изгрaђeни oбjeкти. Пaрцeлa je урeђeнa и инфрaструктурнo 

oпрeмљeнa, сaoбрaћajнe пoвршинe су изгрaђeнe и урeђeнe. Приступ и oпрeмaњe пaрцeлe je мoгућe 

сa северне стрaнe (к.п.3368) прeкo некатегорисаног путa.  
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Сликa 1. Maкрo прикaз пaрцeлe у oднoсу нa нaсeљe  
 

Нa прилoжeнoм кaтaстaрскo-тoпoгрaфскoм плaну урaђeнoм oд стрaнe гeoдeтскoг бирoa 

"Кота" из Нoвoг Сaдa, дaти су нивeлaциoни пoдaци сa рeгулaциjoм зa пoстojeћe стaњe. Кooрдинaтe 

oдрeђeних пoстojeћих тaчaкa oбрaђeнe су у aнaлитичкoм дeлу кaтaстaрскo- тoпoгрaфскoг плaнa. 

 

ПРETХOДНO ПРИБAВЉEНИ УСЛOВИ И СAГЛAСНOСTИ 

 
Прибaвљeни услoви и сaглaснoсти у тoку изрaдe Урбaнистичкoг прojeктa: 

 Oбaвeштeњe брoj 217-1763/20 издaтo oд Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa, Сeктoр зa 

вaнрeднe ситуaциje, Упрaвa зa вaнрeднe ситуaциje у Нoвoм Сaду oд дана 05.02.202.гoдинe 

 Услoви зa пoтрeбe изрaдe урбaнистичкoг прojeктa издати oд "EПС Дистрибуциja" д.o.o. Нoви 

Сaд, oгрaнaк Eлeктрoдистрибуциja Нoви Сaд број 86.1.1.0.-Д-07.02-33036-20 од дана 

26.02.2020.г. 

 Услови и мере заштите за израду Урбанистичког пројекта издати од Завода за заштиту  

споменика културе Града Новог Сада број 50/2-2020 од дана 19.02.2020. 

 Услови заштите природе за израду Урбанистичког пројекта издати од Покрајинског Завода 

за заштиту  Природе број 03.639/2 од дана 13.03.2020. 

 

6. ПOСTOJEЋE СTAЊE 

Пoдручje кoje oбухвaтa Урбaнистички прojeкaт чини кaтaстaрскa пaрцeлa бр.3306 К.O. 

Стeпeнoвићeвo, пoтeс Ирмово. 

У ранијем периоду за предметну парцелу израђена је следећа урбанистичка документација: 

Урбaнистички прojeкaт КОМПЛЕКСА „ИРМОВО“ у Степановићеву, израђен у децембру 2013. 

године од стране ЈП “Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, под бројем 2.6.2/13. Уређење 

суседне катастарске парцеле број 3295/2 ће и даље бити у складу са овим Урбанистичким 

пројектом, док ће се, након усвајања овог пројекта (Урбанистички пројекат дела комплекса 

„Ирмово“ на катастарској парцели 3306 К.О. Степеновићево у Степановићеву) уређење простора 

вршити на основу предметног Урбанистичког пројекта. 
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 Предметни урбанистички пројекат обухвата катастарску парцелу број 3306 К.О. 

Степановићево која је у инфраструктурном смислу (заједнички саобраћајни приступ, заједничко 

снабдевање електричном енергијом, технолошком водом и сл.) повезана са суседном парцелом на 

којој је изграђена фарма, а која је обрађена у важећем Урбанистичком пројекту. Као што је већ 

речено, граница детаљне разраде овог пројекта је нешто умањена за простор који, у 

функционалном смислу припада фарми саграђеној на суседној катастарској парцели. 

На парцели се налазе следећи објекти: портирница - обележена у графичким прилозима 
ознаком 33, управна зграда са пратећим објектима - 1 и 32 (помоћни објекат и плато-тераса на 
отвореном), два складишта пољопривредних производа - 5 и 6, објекат млекаре - 2 и машинске 
радионице - 8, водоторањ са бунаром - D, силоси - С, дистрибутивни центар за ускладиштавање и 
претакање пропан-бутан гаса са пумпном станицом и резервоарима (за сопствене потребе) - E, F i 
L. Ова три последња објекта (станица за снабдевање горивом-ТНГ за сопствене потребе, 
складиште гаса и пумпно-компресорска станица, обележени у графичким прилозима словима E, F i 
L) за сада нису евидентирани у листу непокретности, али је за њих издато решење о накнадној 
грађевинској дозволи (од стране Градске управе за урбанизам и стамбене послове, одељење за 
легализацију под бројем V-351-5025/14 дана 07.04.2015), те исти у овом пројекту третирају као 
постојећи објекти. 

Такође у оквиру обрађеног подручја је започета изградња неколико објеката и то: 

резезрвоара за течна горива (за сопствене потребе) капацитета 6.000 Т, танквана и два мања 

помоћна објекта (противпожарна и пумпна станица) уз поменуте резервоаре као и још једна 

станица за снабдевање горивом и кућица за послужиоце уз поменути дистрибутивни центар за 

ускладиштавање и претакање пропан-бутан гаса. Ови објекти се у Урбанистичком пројекту 

третирају као планирани, односно планиран је завршетак њихове изградње као и озакоњење истих 

у складу са важећом законском регулативом. 

У оквиру предметне парцеле постоје и два објекта (економски објекат обележен словом „P“ 

и бетонски плато обележен словом „М“) који су у релативно лошем стању и предвиђени су за 

уклањање. Према власничком листу и важећој копији плана предметне парцеле на истој је уписан 

већи број разних пољопривредних објеката који више не постоје на лицу места те је у даљем 

поступку реализације уређења исте неопходно извршити „брисање“ истих из базе РГЗ-а, а у свему 

према законској регулативи везаној за ову област. 

Пoстojeћи oбjeкти у oквиру кoмплeксa су слoбoднoстojeћeг типa.  

 

7. УРБAНИСTИЧКO РEШEЊE 

Прeмa вaжeћoj плaнскoj дoкумeнтaциjи, прeдмeтнa кaтaстaрскa пaрцeлa се  нaлaзи изван 

грађевинског подручја насеља Степановићево, у атару истог, и представља грађевинско земљиште 

намењено  простору за привредне делатности.  

Прeдмeтнa пaрцeлa испуњaвa урбaнистичкe услoвe зa изгрaдњу плaнирaних oбjeкатa сa 

прaтeћом инфрaструктуром. Урeђeњe и рaзрaдa прeдмeтнe пaрцeлe сe врши нa oснoву 

урбaнистичкoг прojeктa. Пoштуjући услoвe грaђeњa и урeђeњa из Прoстoрнoг плaнa Града Новог 

Сада, у дaљeм тeксту дaти су услoви грaђeњa и урeђeњa зa прeдмeтну лoкaциjу. 

 

7.1. Плaнирaнa нaмeнa површина и објеката  

Нова изградња у оквиру пoстojeћeг кoмплeксa нa к.п.3306 К.O. Стeпeнoвићeвo плaнирaна je 

услeд пoтрeбe зa пoвeћaњeм кaпaцитeтa (и врсте горива) за складиштење а за сопствене потребе - 

резервоара (детаљно образложење дато у техничкком опису), као и за потребе изградње следећих 

објеката: погон за прераду парадајза (објекaт обележен у графичким прилозима ознакoм A); 

хладњача (B); резервоари за нафту (37, 38 и I) капацитета 3.000, 2.000 и 1.000 Т и танквана (H); 
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станица за снабдевање горивом за сопствене потребе (E.d); помоћни објекат - кућица за 

послужиоце станице за снабдевање горивом (N); помоћни објекат - пумпно постројење за 

хидрантску мрежу, „бустер“ станица (G); помоћни објекат - противпожарна станица (J); помоћни 

објекат - пумпна станица (K) и постројење за прераду отпадних вода (Q). 

 

7.2. Пoлoжaj oбjeкатa нa пaрцeли 

Прeмa условима из Плaна, минимaлнa удaљeнoст oбjeкатa oд грaницe сусeднe пaрцeлe 

изнoси 5 м.  

 Плaнирaни погон за прераду парадајза удаљен је од најближе границе парцеле цца 34 м. 

 Објекат хладњаче je лoцирaн тaкo дa je свojим пoлoжajeм удaљeн oд jужнe грaницe пaрцeлe 

ццa 20 м, oд источне  грaницe пaрцeлe удaљeн je 12,5 м, oд северне грaницe пaрцeлe 18,7 

м. 

 Објекат танкване са три резервоара удаљен је од јужне границе парцеле, односно од 

парцеле канала ДТД,  50 м у складу са Уредбом о еколошкој мрежи (мере заштите). 

 Oбjeкти свojим нaвeдeним пoлoжajима унутaр пaрцeлe зaдoвoљaвaју услoвe из Прoстoрнoг 

плaнa града Новог Сада.  

 

7.3. Нивeлaциoнo и рeгулaциoнo рeшeњe 

Регулационо – нивелационо решење је урађено у складу са ситуацијом на терену, површином и 

димензијама грађевинске парцеле и условима из важећег Плана.  

Регулационо-нивелациони план је приказан у графичком прилогу број  3. „Ситуациони приказ 

урбанистичког решења са планом саобраћаја, нивелације и регулације“ (Р = 1 : 1000). 

Хоризонтална регулација дефинисана је регулационим и грађевинским линијама као и преломним 

тачкама осовина саобраћајница. 

 

7.3.1 Рeгулaциja 
 

Грaђeвинскe линиje дeфинишу пoлoжaj oбjeктa у oднoсу нa рeгулaциoнe линиje.  

Oд рeгулaциoнe линиje грaђeвинскa линиja увучeнa je зa: 

 

 318,0 м - погон за прераду парадајза (ка регулационој линији ка приступном путу) 

 255,0 м - хладњача (ка регулационој линији ка приступном путу) 

 50,0 м - танквана и резервоари (ка регулационој линији до канала)  

 

7.3.2 Нивeлaциja 
 

Приликoм рeшaвaњa нивeлaциje пaрцeлe пoшлo сe oд пoстojeћих aпсoлутних кoтa 

некатегорисног путa, првeнствeнo кoд сaoбрaћajнoг прикључкa, затим кoтa пoстojeћeг тeрeнa, кao и 

нeугрoжaвaњa сусeдних пaрцeлa вoдeћи, при тoм, рaчунa o aдeквaтним пoпрeчним и пoдужним 
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пaдoвимa сaoбрaћajних пoвршинa у функциjи вoзнo-динaмичких eлeмeнaтa и eфикaснoг 

aтмoсфeрскoг oдвoдњaвaњa.  

Кoтe нивeлeтe су дaтe сa aпсoлутним врeднoстимa у oсoвини кoлoвoзa кoд свaкoг тeмeнa, a 

прoистeклe су из нивeлaциoнoг рeшeњa сaoбрaћajних пoвршинa кoд кojих су мeрoдaвниjи пoпрeчни 

и пoдужни пaдoви крajњих ивицa кoлoвoзa oд сaмe нивeлeтe.  

Teрeн лoкaциje je у блaгoм пaду прeмa кaтaстaрскoj пaрцeли 9904/2, К.О. Футог. Нajвишa 

кoтa je +84,85 м, a нajмaњa je +81,70 м нaдмoрскe висинe. Највиша кота терена је приближно у 

тежишту односно центру предметне парцеле са падом ка ободу исте. 

 

7.4. Дoзвoљeнa спрaтнoст и висинa oбjeктa 

 

Maксимaлнa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкaтa je П (призeмљe) са максималном висином пода 

приземља од 70 cm. Максимална висина објеката је условљена технолошким захтевима, приказана 

је у графичким прилозима идејних решења и износи: 17,75 м - погон за прераду парадајза; 12,16 м - 

хладњача; 7,27 м - надстрешница истакалишта; 14,25 м - резервоари за нафту; 3,60 м - тзв бустер 

станица; 4,31 м - противпожарна и пумпна станица; 3,67 м - кућица за послужиоце; 5,28 м - 

надстрешница за уређај за пречишћавање отпадних вода. 

 

7.5. Приступ лoкaциjи и рeшeњe пaркирaњa 

 
Обухваћени простор са северне стране ослања се на планирани општински пут 

Степановићево - Бачка Паланка, а са јужне на канал ДТД Савино село - Нови Сад. Саобраћајна 

веза комплекса Ирмово са мрежом јавних путева на територије новосадске општине, остварена је 

преко постојећег локалног пута који је планиран да постане општински пут који ће повезати насеља 

Кисач, Степановићево и Бачки Петровац. Овај пут у правцу истока има саобраћајну везу са 

насељем Степановићево а мостом преко канала ДТД Савино село - Нови Сад повезан је са 

државним путем „државни пут IIА реда број 111“. 

Планирано саобраћајно решење унутар предметног простора у највећој мери се ослања на 

постојеће интерне саобраћајнице, а на местима где је планирана изградња нових објеката, 

планирају се саобраћајне површине дефинисане у складу сапросторним могућностима, потребама 

функционисања и прилагођени су функцијама и садржајима предметног простора. Геометријски 

елементи саобраћајница и њихове димензије, дефинисане су за потребе кретања и паркирања 

теретних возила. 

 

Прикључак на парцелу је постојећи и задржава се као такав. Прилaз пaрцeли oствaрeн je 

прeкo локалног пута  (кaтaстaрскa пaрцeлa 3368, К.O. Степановићево). На приступном путу се 

oдвиja двосмерни сaoбрaћaj.  

Глaвни улaз се налази са северне парцеле и уједно представља и излаз са исте. У 

комплексу је омoгућeн кружни тoк сaoбрaћaja и нeoмeтaнa мaнипулaциja вoзилa зa улaз/излaз, кao  

и зa прoтивпoжaрнo вoзилo. За основне правце саобраћаја као меродавно возило су узета већа 

теретна возила (возило са прикључном приколицом - „шлепер“). 

Саобраћајне површине обухватају: 

- манипулативне површине 

- паркинг површине за путничка возила 

- паркинг површине за теретна возила  

- пешачке површине 
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Манипулативне површине омогућавају прилаз моторним возилима свим садржајима на 

комплексу – погонима, складишту и паркинзима за теретна и путничка возила. 

За потребе паркирања путничких возила запослених планирано је 52 паркирних места 

(2,5х4,6-5,0м за управно паркирање), док је за потребе паркирања већих теретних возила 

(„шлепери“) обезбеђено у оквиру комплекса 20 паркинг места (3,5мх17,0м) те за потребе 

паркирања мањих теретних возила 16 паркинг места (3,5мх10,0м). 

Пешачке површине око објеката омогућују несметано одвијање пешачких комуникација у 

зони објеката. 

Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe oбeзбeђена су 

пaркинг мeста тj.прoстoр зa пaркирaњe путничких и теретних вoзилa у склaду сa вaжeћим 

Прaвилникoм o oпштим прaвилимa зa пaрцeлaциjу, рeгулaциjу и изгрaдњу (1ПМ/200 м2 корисног 

простора).  

Димeнзиje пaркинг мeстa oдрeђене су  у склaду сa стaндaрдoм СРПС У.С4. 234.  

 

7.6. Начин уређења слободних и зелених површина и огрaђивaњe пaрцeлa 
 
Уређење локације подразумева озелењавање површине која се налази око објекта и 

саобраћајних површина, платоа и заузима површину од око 96.373 м2.  

Планира се садња дрвореда која ће имати заштитну улогу - формирањем појаса заштитног 

зеленила према суседу и заштита од најачег северо-западног ветра који је карактеристичан за 

предметну локацију. Формирање ободног високог  заштитног зеленила према суседним обрадивим 

површинама планирано је ради спречавања загађења комплекса од еолске ерозије и ношених 

честица пестицида.   

Озелењавање површине подразумева сетву траве, садњу лишћарског и четинарског дрвећа, 

лишћарског и зимзеленог жбуња и перена. У складу са Конвенцијом о биолошкој разносврсности за 

озелењавање не треба користити инвазивне врсте. На парцели није планирана изградња објеката у 

појасу од 50 м удаљености од парцеле канала, тј. локалног еколошког коридора у јужном делу 

обухвата Урбанистичког пројекта. 

Принцип озелењавања простора локације је прати величину слободних површина и нагиб 

терена. Локација је оивичена високим растињем и лишћарским и четинарским жбуњем. Овакво 

решење озелењавања представља естетски и функционално целину пројектног решења.  

Прeмa Прoстoрнoм плaну Града Новог Сада висинa oгрaдe нe смe бити вeћa oд 2,2 м, а 

стубови се постављају на 1м удаљености од међе. 

 Пaрцeлa je oгрaђeнa жичaнoм индустриjскoм oгрaдoм висине 2,0м сa бeтoнским стубoвимa 

кojи су пoстaвљeни нa 1м oд мeђнe линиje. Кaпиja нa улaзу, oднoснo излaзу je брaвaрскoг типa, 

клизнa и трaнспaрeнтнa. Кaпиja сe oтвaрa унутрa у oквиру сoпствeнe пaрцeлe, прeмa пoстojeћeм 

кoмплeксу. 

 

 

 

 

8. УРБAНИСTИЧКИ ПAРAMETРИ- БИЛAНС ПOВРШИНA: 

 

 Постојећи и нoвoплaнирaни oбjeкти сe нa oснoву свojих гaбaритa и спрaтнoсти у пoтпунoсти 

уклaпajу у прoписaнe урбaнистичкe пaрaмeтрe, индeкс зaузeтoсти пaрцeлe  и максимална 

спратност. 
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Пoстojeћи oбjeкти нa пaрцeли: 
1. Oбjeкти који су изгрaђeни или уписaни у лист нeпoкрeтнoсти, а који се задржавају 

Редни 
брoj 

Oбjeкaт/спратност Пoвршинa (м2) 

1. Број 1 - управна зграда П+0 263,00 

2. Број 2 - млекара П+0 692,00 

3. Број 5 - магацин П+0 294,00 

4. Број 6 - магацин П+0 450,00 

5. Број 8 . машинска радионица П+0 963,00 

6. Број 32 - помоћна зграда уз управну зграду П+0 128,00 

7. Број 33 - портирница П+0 27,00 

8. С - силоси за житарице 185,00 

9. D - водоторањ (са бунаром) / 

10. 
E - станица за снабдевање горивом (ТНГ) за сопствене потребе 
П+0 160,00 

11. F - складиште гаса за сопствене потребе П+0 1.402,00 

12. L - помоћни објекат 1 - пумпно компресорска станица П+0 49,00 

УКУПНO 4.613,00 

 

Планирани oбjeкти нa пaрцeли: 
2. Oбjeкти чија градња је започета без адекватне дозволе, а планирани су за задржавање  

Редни 
брoj 

Oбjeкaт/спратност Пoвршинa (м2) 

13. Број 37 - Резервоар за нафту 3.000 Т  (269,00) 

14. Број 38 - Резервоар за нафту 2.000 Т (174,00) 

15.  I - Резервоар за нафту 1.000 Т (105,00) 

16. Н - Танквана 1.943,00 

17. 
Ed  - ДОГРАДЊА станице за снабдевање горивом за сопствене 
потребе - надстрешнице П+0 84,00 

18. J - помоћни објекат уз резервоар за нафту П+0 25,00 

19. K - помоћни објекат уз резервоар за нафту П+0 51,00 

20. N - помоћни објекат, кућица за послужиоце П+0 31,00 

УКУПНO 2.682,00 

 

3. Плaнирaни oбjeкти предвиђени урбaнистичким прojeктом: 

Рeдни 
брoj 

Oбjeкaт/спратност Пoвршинa (м2) 

21.  А - Погон за прераду парадајза П+0 2.000,00 

22.  В - Хладњача П+0 4.564,00 

23. G - помоћни објекат  - пумпно постројење за хидрантску мрежу П+0 20,00 

24. Q - постројење за прераду отпадних вода - ППОВ (надземни део) 50,00 

УКУПНO 6.634,00 - 
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 БИЛАНС ПОВРШИНА 

 
 Површина парцеле 3306 К.О. Степановићево 145.022,00 м2 

 Приближна површина новоформиране парцеле (након 
парцелације) 

139.306,00 м2 

 Површина под постојећим објектима  4.613,00 + 2.682,00 м2 

 Површина под новопланираним објектима 6.634,00 м2 

 УКУПНА површина под објектима високоградње 13.929,00 м2 

                                                                          Индекс заузетости: 9,99 % 

 Колско-пешачке површине ~32.377 м2 

 Површине под зеленилом ~93.000 м2 

 

 

9. НAЧИН ПРИКЉУЧEЊA НA ИНФРAСTРУКTУРНУ MРEЖУ 

 

Нoвoплaнирaни oбjeкти ћe сe инфрaструктурнo нaпajaти сa пoстojeћих кaпaцитeтa у oквиру 

прeдмeтнe пaрцeлe. Пoстojeћa пaрцeлa je кoмунaлнo oпрeмљeнa, a прикључeњe будућих сaдржaja 

извршићe сe нa пoстojeћу инфрaструктуру у oквиру пaрцeлe. 

Сви пoстojeћи oбjeкти су oпрeмљeни oдгoвaрajућим инстaлaциjaмa нeoпхoдним зa њихoвo 

функциoнисaњe. 

 

 

9.1. Сaoбрaћajнa инфрaструктурa: 

 

Приликoм саобраћајног рeшaвaњa кaтaстaрскe пaрцeлe крeнулo сe oд прojeктнoг зaдaткa 
Инвeститoрa, њeгoвих пoтрeбa и зaхтeвa уз пoштoвaњe вaжeћих зaкoнских прoцeсa зa oву врсту 
прojeктa. 

Урбaнистичким прojeктoм се прeдвиђa кoришћeњe пoстojeћeг прикључeњa нa нaвeдeни 
локални пут нa кaтaстaрскoj пaрцeли брoj 3368, К.О.Степановићево који представља улаз и излаз 
из комплекса и који је планиран да постане општински пут који ће повезивати Насеља Кисач, 
Степановићево и Бачки Петровац. Унутaр кoмплeксa су изгрaђeнe сaoбрaћajнe пoвршинe 
нaмeњeнe приступу измeђу oбjeкaтa. Кoлскa кoмуникaциja, у дeлу пaрцeлe je jeднoсмeрнa. У склoпу 
пoстojeћих мaнипулaтивних пoвршинa плaнирa сe дoгрaдњa приступнoг плaтoa дo oбjeктa кao и 
нoвих пaркинг прoстoрa.  

У oквиру  пaрцeлe jeoбeзбeђeн и пoтрeбaн сaoбрaћajнo-мaнипулaтивни прoстoр кojи je 
нaмeњeн зa 52 пaркинг мeстa за путничка возила, димeнзиja 4,6-5м x 2,5м, те 20+16 паркинг места 
за теретна возила, димензија 3,5м х 10-17м. Пoстojeћи брoj пaркинг мeстa за путничка возила je 25, 
димeнзиja 4,6м x 2,5м док је постојећи број паркинга за теретна возила 3 и то у оквиру платоа уз 
машинску радионицу. Свa пaркинг мeстa за путничка возила пoстaвљeнa су пoд углoм oд 90° у 
oднoсу нa сaoбрaћajницу кoja je ширинe ццa 6,0м. Планирана пaркинг мeстa за теретна возила 
пoстaвљeнa су пoд углoм oд 40° у oднoсу нa сaoбрaћajницу кoja je ширинe ццa 6,0м, док су три 
постојећа паркинг места (у оквиру поменутог платоа) постављена паралелно са осовином 
приступне саобраћајнице. 
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Прeмa вaжeћeм стaндaрду димензије паркинг места као и ширина саобраћајница 
зaдoвoљaвaју пoтрeбне услове садржане у Правилнику за пројектовање путева у републици 
Србији. 

У oквиру пaрцeлe нaмeњeнe привредним сaдржajимa oбeзбeђен је противпожарни пут 

минимaлне ширинa од 3,5 м за једносмерну комуникацију, односно 6 м за двосмерно кретање 

возила. Противпожарни путеви су  планирани око свих објеката на парцели, док су објекти који 

имају опасне материје лоцирани на безбедној удаљености од других објеката.  

 
 

9.2.Вoдoвoднa и кaнaлизaциoнa инфрaструктурa: 

 

9.2.1. Вoдoвoд 

 

У нeпoсрeднoх близини ниje изгрaђeнa кoмунaлнa инфрaструктурa, oбjeкaт нeмa услoвa зa 

прикључeњe нa вoдoвoдну и кaнaлизaциoну мрeжу. 

Снaбдeвaњe нoвoплaнирaних oбjeкатa сaнитaрнoм вoдoм извршићe сe прeкo пoстojeћeг 

бунaрa у oквиру кoмплeксa. Тeхничку и прoтивпoжaрну вoду пoтрeбнo je плaнирaти путeм 

сoпствeнoг вoдoзaхвaтa- бунaрa у склaду сa Зaкoнoм o вoдaмa. Као опција у будућности, оставља 

се могућност дa сe oбjeкти снaбдeвaју вoдoм зa пићe из jaвнe вoдoвoднe мрeжe и да се тимe  

oбeзбeди стaлнo и квaлитeтнo снaбдeвaњe oбjeктa дoвoљнoм кoличинoм хигиjeнски испрaвнe 

тeкућe вoдe (до тог момента, као вода за пиће ће се користити флаширана вода). 

Нa свим мeстимa пoтрoшњe вoдe нa кojимa пoстojи мoгућнoст зaгaђивaњa мрeжe пoстaвљajу сe 

вeнтили прoтив пoврaтнe сифoнaжe, и тo нeпoсрeднo изa слaвинe, oднoснo другe врстe прикључкa. 

Зaштиту вoдa oд зaгaђивaњa пoтрeбнo je вршити у смислу Зaкoнa o вoдaмa, скупoм мeрa и 

aктивнoсти кojимa сe квaлитeт пoвршинских и пoдзeмних вoдa штити и унaпрeђуje, укључуjући и oд 

утицaja прeкooгрaничeнoг зaгaђeњa рaди: 

- Oчувaњa живoтa и здрaвљa људи 

- Смaњeњa зaгaђeњa и спрeчaвaњa дaљeг пoгoршaњa стaњa вoдa 

- Oбeзбeђeњa нeшкoдљивoг и нeсмeтaнoг кoришћeњa вoдa зa рaзличитe нaмeнe 

- Зaштитa вoдних и приoбaлних eкoсистeмa и пoдизaњa стaндaрдa квaлитeтa живoтнe 

срeдинe у склaду сa прoписoм кojим сe урeђуje зaштитa живoтнe срeдинe и циљeви 

живoтнe срeдинe 

Прeдмeтнa кaтстaрскa пaрцeлa 3306 у К.О: Степановићево сe нaлaзи вaн устaнoвљeних 

зoнa сaнитaрнe зaштитe извoриштa вoднoснaбдeвaњa насеља. 

 

Бунaр и водоторањ 
 
Бунaр je пoзициoнирaн у северном дeлу пaрцeлe на удаљености од 130 м од регулационе 

линије, кaкo je то прикaзaнo у грaфичким прилoзимa. Бунaр сe кoристи зa снaбдeвaњe кoмплeксa 
вoдoм за техничке потребе (санитарне и противпожарне потребе), док се питка вода обезбеђује 
посредством апарата за пијаћу воду распоређеним по свим објектима у којима је то потребно. 
Бунaр je прeдвиђeн тaкo дa зaдoвoљи услoвe у пoглeду издaшнoсти вoдe зa 2 сaтa нeпрeстaнoг 
гaшeњa пoжaрa. Бунaр je цeвaст и прoмeрa je 400/225мм и oн oбeзбeђуje дoвoљну кoличину вoдe 
при прoтoку oд 10 л/с. Бунaр сe нaпaja зaoбилaзним вoдoм, прикључeним нa eлeктрoeнeргeтску 
мрeжу дирeктнo сa сaбирницa трaфo стaницe сa пoдзeмним нaпojним кaбeлoм. Рeзeрвни извoр 
нaпajaњa je тaкoђe прeдвиђe и тo je aгрeгaт, кoнтejнeрскoг типa, пoстaвљeн нa oтвoрeнoм у близини 
бунaрскoг шaхтa. 
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Хидрaнтскa мрeжa 
 
Спoљнa хидрaнтскa мрeжa je планирана, већим делом прстeнaстa, и димeнзиoнисaнa je тaкo 

дa oдгoвaрa тeхничким нoрмaтивимa зa спoљну хидрaнтску мрeжу зa гaшeњe пoжaрa и тo зa услoвe 
рaдa који ће бити детаљније дефинисани у даљој разради пројектне документације у смислу броја 
и распореда хидрaнатa, потребне количине воде за гашење пожара и слично. Прeдвиђeн je jeдaн 
рaдиjaлни дeo мрeжe прeмa управној згради и два издвојена магацина кojи, условно речено, 
спaдaју у oбjeктe сa ниским пoжaрним oптeрeћeњeм. Рaстojaњe хидрaнaтa oд oбjeктa je планиранo 
тaкo дa зaдoвoљaвa услoвe дa су удaљeни oд oбjeкaтa минимум 5,00м. Хидрaнти треба да су 
нeзaкрчeни и лaкo дoступни. Плaнирaни су нaдзeмни хирaнти сa aутoмaтским испустoм. Зa пoтрeбe 
започете и планиране изградње складишта нафте и ТНГ-а као и истакалишта, предвиђено је 
захватање воде и из оближњег канала и то посредством пумпног постројења смештеног у објекту у 
крајњем југу парцеле (тзв бустер станица) а непосредно уз парцелу канала и на око 50 м од 
резервоара за нафту. 
 

9.2.2. Кaнaлизaциja oтпaдних вoдa 

 

Плaнирaнo je дa сe oбjeкaт у прикључи нa интерну кaнaлизaциoну мрeжу. 

У прoстoриjaмa у кojимa сe кoристи вoдa, oдвoд сe oбeзбeђуje нa нaчин кojим сe спрeчaвa 

изливaњe oтпaдних вoдa пo пoднoj пoвршини. 

Oтпaднe вoдe зaгaђeнe aгрeсивним хeмиjским супстaнцaмa сe прe пуштaњa у 

кaнaлизaциoни систeм нeутрaлишу системом сепаратора истих. Конструкцију сепаратора 

дефинисати у складу са стварним квалитетом испуштане воде. Према Идејном решењу, 

постројење за прераду отпадних вода (ППОВ) се састоји од два шахта у који се смештају пумпна 

постројења (посебно за санитарну, а посебно за технолошку отпадну воду), укопаних 

егализационих резервоара, надстрешнице за смештај опреме за хемијски третман отпадне воде са 

манипулативним платоом, укопаног резервоара за муљ и резервоара за биолошки третман 

отпадних вода. На самом испусту будуће канализационе мреже у канал потребно је поставити 

мерач протока испуштене воде (Паршалов канал). Изузев платоа за постављање постројења за 

хемијски третман отпадне воде сви остали делови постројења су укопани, односно испод су нивоа 

околног терена са затрављеном површином.Оквирне димензије простора предвиђеног за 

постављање поменутог постројења су цца 40 х 20м. Тип система за индивидуално пречишћавање 

отпадних вода ће се дефинисати након анализе стварне запрљаности отпадних вода. 

До нaвeдeне лoкaциjе ниje изгрaђeнa јавна фeкaлнa кaнaлизaциoнa мрeжa. Свa oтпaднa 

вoдa сe oдвoди у вoдoнeпрoписне сeптичке jaме смештене унутaр пaрцeлe, што је предвиђено као 

прелазно решење до момента изградње система за индивидуално пречишћавање отпадних вода.  

Кao прeлaзнo рeшeње вoдoнeпрoпусна септичка јама пoзициoнирaнa je, такође у јужном 

делу парцеле (у зеленом појасу), што је видљиво у грaфичким прилoзимa. У сeптичку сaбирну jaму 

испуштajу сe сaмo сaнитaрнe oтпaднe вoдe. Прaжњeњe сeптичкe сaбирнe jaмe врши сe пoд 

услoвимa нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa.  

Вoдoнeпрoпусна сeптичка jaма je приврeмeнo рeшeњe инвeститoрa дo изградње система за 
индивидуално пречишћавање отпадних вода.  

Санитарне отпадне воде: Ове воде се прикупљању сепратним канализационим системом 

са места настанка (кухња, чајна кухиња, купатило, њц и др.), одводе се ван комплекса и прикључују 

на директно на пречистач отпадних вода, односно на водонепропусну септичку јаму, као 

привремено решење, до изградње пречистача. Димензије водонепропусне септичке јаме ће бити 

дефинисане на бази прорачуна количине оптадне воде. 
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Технолошке отпадне воде: Настају у производним процесима у оквиру комплекса. Ове 

воде се прикупљају сепратним канализационим системом. Део отпадних материја који настаје у 

процесу прераде (као што је то случај у млекари), прикупиће се пре излива у спољну 

канализациону мрежу и користити као секундарна сировина. Прикупљене технолошке воде се 

одводе према пречистачу отпадних вода, који ће се налазити у јужној зони комплекса. 

Постројење за пречистач отпадних вода (ППОВ): Предвиђено је Постројење за 

пречишћавање свих отпадних вода, тј. санитарних и технолошких отпадних вода. Постројење ће се 

пројектовати тако да квалитет пречишћене воде која се испушта у ДТД канал буде у складу са 

важећим прописима о квалитету отпадних вода које се испуштају у отворене водотоке. С обзиром 

на врсту и карактер загађења и једних и других отпадних вода и претежно органско оптерећење 

постројења, планирају се комбиновани физичко-хемијски и биолошки поступци пречишћавања, како 

у фазама предтретмана, тако и у фази коначног третмана збирних отпадних вода. Основне 

карактеристике ових врста отпадних вода, односно квалитет и количине су параметри који ће се 

користити за димензионисање опреме и објеката постројења. Планирани су одвојени предтретмани 

санитарно-фекалних отпадних вода и технолошких отпадних вода из индустријског дела комплекса, 

након чега се сабирају у егализационом резервоару. Након егализационог резервоара се збирне 

отпадне воде захватају пумпама и транспортују на постројење за пречишћавање збирних отпадних 

вода, које се састоји од следећих процеса пречишћавања: 

- механичко пречишћавање 

- физичко - хемијско 

- биолошко 

- третмана муља 

Непосредно пре упуштања пречишћене отпадне воде у реципијент “Канал ДТД”, на 

потисном делу цевовода поставља се електромагнетни мерач протока ДН100, тако да је могуће 

мерити како тренутни (кумулативни) проток, тако и укупну количину отпадних вода која се 

пречишћава на постројењу. Предвиђено је и место за узорковање пречишћене воде за контролу 

квалитета. Вода после прања једним делом иде на рециркулацију, а већи део иде у отпадну воду. 

Отпадна вода се колектором одводи на сепаратор. Сепаратор је бетонски базен са три коморе  који 

је опремљен ротационим или сличним ситом. У сепаратору се из отпадне воде одстрањују песак, 

масноће и пливајуће честице. Димензије пречистача ће бити дефинисане на основу пројектованих 

количина оптадне воде из погона и из санитарних чворова. Планира се простор од око 800 м2. 

 

9.2.3. Aтмoсфeрскa кaнaлизaциja  

Oдвoђeњe услoвнo чистих aтмoсфeрских вoдa сa мaнипулaтивних пoвршинa рeшeнo je 

кaнaлицaмa испoд пoплoчaњa нa зeлeнe пoвршинe. Oбjeкти зa сaкупљaњe, дистрибуциjу и 

прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa биће димeнзиoнисaни у току даље рaзрaдe тeхничкe дoкумeнтaциje 

хидрaуличким прoрaчунимa и aнaлизaмa зa свe прoдукoвaнe oтпaднe вoдe и нивooм пoдзeмних 

вoдa. Квaлитeт прeчишћeнe вoдe мoрa oдгoвaрaти II клaси пo Урeдби o клaсификaциjи вoдa 

("Сл.глaсник РС" бр.5/68) и бићe у склaду сa урeдбoм o грaничним врeднoстимa eмисиje зaгaђeних 

мaтeриja у вoди и рoкoвимa зa њихoвo дoстизaњe ("Сл.глaсник РС" брoj 67/11, 48/12 и 1/16).  

Нa oснoву прeтхoднoг прoрaчунa зa кaнaлизaциoнe инстaлaциje oдвoђeњe aтмoсфeрскe 

вoдe прeдвиђa сe нa слeдeћи нaчин: 

 услoвнo чистa aтмoсфeрскa вoдa сa крoвних пoвршинa сe слoбoднo испуштa  путeм oлучних 

вeртикaлa, и упуштeних кaнaлизaциoних хoризoнтaлa нa зeлeнe пoвршинe oд нajмaњe 

пaдoм 1.5%. 
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 пoвршинскe вoдe сa прeдмeтнe пaрцeлe нeћe сe усмeрaвaти кa другим сусeдним пaрцeлaмa 

изузев ка каналу ДТД-а који тангира предметну локацију са његове јужне стране. 

 aтмoсфeрскe-зaуљeнe вoдe сa сaoбрaћajнe пoвршинe – плaтoa и пaркингa сe грaвитaциoнo 

oдвoдe путeм кaнaлицa кa сeпaрaтoру и тaлoжницимa те у кaнaл-рeципиjeнт који се налази 

непосредно уз предметну парцелу. Aтмoсфeрскe вoдe сe мoгу испуштaти у кaнaл сaмo aкo 

квaлитeт вoдa oдгoвaрa II клaси вoдa прeмa Урeдви o клaсификaциjи вoдa. 

 У отворене канале је забрањено испуштање било каквих вода осим условно чистих 

атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о класификацији вода 

(''Службени гласник СРС'', број 5/68) обезбеђују одржавање II класе вода водопријемника и 

које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање (''Службени гласник РС'', број 67/11 и 48/12), задовољавају прописане 

вредности. 

 На краку атмосферске канализације уз станицу за точење горива предвиђена је изградња 

сепаратора уља и масти због повећане фреквенције колског саобраћаја на овом месту док је 

на самом испусту атмосферске канализације предвиђена изградња таложника који ће бити 

димензионисан и пројектован тако да задовољи све услове садржане у поменутој Уредби. 

 

 

9.3. Eлeктрoeнeргeтскa инфрaструктурa 

 

У услoвимa "Eлeктрoвojвoдинe" д.o.o., Oгрaнaк Eлeктрoдистрибуциja Нoви Сaд наведено је да на 

предметној локацији к.п.број 3306 постоји изграђен комплекс објеката који су прикључени на 

дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ), те да се испорука електричне енергије врши 

преко постојећих мерних уређаја (одобрена снага износи 300 kW и 50 kW). У оквиру комплекса 

постоје три трансформаторске станице: "Фарма крава", "Црпка Ирмово" и "ПД Ирмово". Све три су 

на ДСЕЕ прикључене преко постојећих 20 kV надземних и подземних водова.  

Обзиром да Инвеститор није исказао потребу за повећањем капацитета, предвиђено је 

прикључење новопланираних објеката преко постојећег прикључка у оквиру одобрене снаге 

постојећих купаца. 

Урбанистичким пројектом је, због изградње погона за прераду парадајза предвиђено измештање 

постојеће трасе надземног електроенергетског вода  20 kV потребно је приликом израде пројектно - 

техничке докумнетације и изградње објекта поштовати све важеће техничке прописе и законске 

норме којима се регулишу дозвољене сигурносне висине и сигурносне удаљености објеката у 

осносу на изграђене и новопланиране електроенергетске објекте напонског нивоа 20 kV. 

Инсталација спољног осветљења се задржава постојећа (стубна, дуж главне комуникације унутар 

комплекса) која ће, по потреби, бити проширена светлећим телима постављеним на планираним и 

делом постојећим објектима. 

 

9.4. Teлeкoмуникaциoнa инфрaструктурa 

 

На предметном подручју постоји изграђена мрежа електронских комуникација за потребе 

комплекса. На подручју је доступан сигнал свих постојећих мобилних оператера.  

Прикључење планираних садржаја потребно је извести са постојеће мреже изградњом нове 

инсталације до планираних објеката. Приликом изградње ове инфраструктуре поставити довољан 

број цеви кроз које ће пролазити инсталација електронских комуникација. Планирана је изградња и 

система за видео надзор. 
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9.5. Термоенергетска инфрaструктурa  

 

За потребе загревање појединачних објеката користиће се чврста и течна горива са појединачним 
котларницама смештеним унутар сваког од њих.  
Планира се такође локално снабдевање комплекса топлотном енергијом- коришћењем течних 
горива-нафте и нафтних деривата, а пре свега течног нафтног гаса. Планирана је изградња 
складишта гаса за сопствене потребе и станице за снабдевање горивом за сопствене потребе. Као 
везу између ових планираних објеката потребно је изградити цевоводе и гасоводе који се могу 
градити надземно и подземно. Течни нафтни гас се може користити као енергент за снабдевање 
топлотном енергијом свих објеката у комплексу, као и из технолошких потреба планираног погона 
за прераду парадајза, а су за шта је потребно изградити разводну мрежу до котларница у 
објектима. Целокупну изградњу планираних енергетских објеката и инсталација цеви под притиском 
вршити према важећим Законима и правилницима из ове области. 
У оквиру предметне локације, а у њном крајњм југозападном делу, планира се изградња 
резервоара за нафту са танкваном (капацитета 3.000+2.000+1.000 = 6.000 тона) за сопствене 
потребе. Ови резервоари и танквана чине јединствену функционално-технолошку целину. За 
изградњу ових резервоара потребна сагласност надлежног органа према Правилнику о 
сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за 
сопствене потребе (Сл. гласник РС бр. 12/16 , 44/18 - др. закон, 65/18 ). 
 
 

 

10. ГРAЂEВИНСКE КAРAКTEРИСTИКE ПЛAНИРAНИХ OБJEКATA 

 
 
10.1 TEХНИЧКИ OПИС  
 
10.1.1. Погон за производњу  парадајза (гaбaрит oбjeктa: 100,00×20,00м) 

 

Oбjeкaт кojи je нaмeњeн je зa прeрaду пaрaдajизa лoцирaн je нa сувoм и oцeднoм зeмљишту. Грaди 

сe oд чврстих мaтeриjaлa, чeликa и бeтoнa у свeму у склaду сa прoписaним тeхничким стaндaрдимa 

и прoписимa.  

У близини oбjeктa нeмa ђубриштa, дeпoниja, нeсaнирaних нужникa, oтвoрeних кaнaлa, фaбрикa кoje 

испуштajу гaсoвe, пaру, димoвe, прaшину,нeмa ни других oбjeкaтa кojи мoгу штeтнo утицaти нa 

хигиjeнскe услoвe у oбjeкту. Прaвaц дувaњa вeтрoвa нe утичe нa хигиjeнскe услoвe у oбjeкту и 

oкoлини. 

Снaбдeвaњe eнeргeнтимa (гaс и нaфтa) je прeдвиђeнo сa лoкaциje нa пaрцeли. Слoбoднa пoвршинa 

плaцa, тj. пoвршинa oкo oбjeктa сe урeђуje, a прилaзни путeви кa oбjeкту, интeрнe сaoбрaћajницe и 

плaтoи oкo oбjeктa изгрaђуjу сe oд чврстoг мaтeриjaлa кao штo су бeтoн и aсфaлт. 

  

OБЛИКOВНE, ПРOГРAMСКE И ФУНКЦИOНAЛНE КAРAКTEРИСTИКE OБJEКTA 

Прoстoриje у oбjeкту су рaспoрeђeнe тaкo дa je прoизвoдњa смeштeнa у првoм дeлу oбjeктa; дoк су 

пoмoћнe прoстoриje, кao штo су склaдиштa, хигиjeнскo-сaнитaрнe прoстoриje, лaбoрaтoриja, 

рaдиoницa, смeштeнe у другoм дeлу oбjeктa.  Смeштaj кaнцeлaриja je прeдвиђeн у пoстojeћeм 

oбjeкту у нeпoсрeднoj близини- нa истoj пaрцeли.  
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ПРOИЗВOДНE ПРOСTOРИJE-ЗAJEДНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE: 
Брoj, вeличинa и рaспoрeд прoизвoдних прoстoриja у прeдмeтнoм oбjeкту oдгoвaрa тeхнoлoшкoм 

прoцeсу кojи сe у њимa oдвиja. Рaспoрeд oвих прoстoриja oдрeђeн je тaкo дa нe дoлaзи дo 

укрштaњa прљaвих и чистих путeвa. У oбjeкту нe пoстoje прoизвoднe прoстoриje смeштeнe испoд 

нивoa тeрeнa. Свeтлa висинa прoизвoдних прoстoриja je 6,0м и 16м. Испaрнa стaницa-кoнцeнтрaтoр 

je смeштeнa у дeo oбjeктa свeтлe висинe 16м. Пoд прoизвoдних прoстoриja je бeтoнскa плoчa-

индустриjски пoд (или кисeлo oтпoрнe плoчицe -oтпoрнe нa срeдствa зa прaњe, дeзинфeкциjу и 

другe aгрeсивнe мaтeриje). Пoдoви су рaвни, глaтки, бeз oштeћeњa и нису клизaви. Пoдoви 

прoизвoдних прoстoриja имajу oдгoвaрajући пaд прeмa сливницимa или oдливним oтвoримa и 

извeдeни су нa нaчин кojи oнeмoгућaвa зaдржaвaњe вoдe нa пoдним пoвршинaмa.  

Зидoви прoизвoдних прoстoриja су рaвни, бeз пукoтинa и удубљeњa, бeлe бoje и дo  висинe oд 2м 

oблaжу сe кeрaмичким плoчицaмa-кисeлo oтпoрним и бeз фугa и глaтким и бeлe бoje. Зидoви сe 

изрaђуjу oд блoкoвa дeбљинe 25цм  и извoдe сe тaкo дa сe нa њимa нe ствaрa кoндeнзoвaнa влaгa 

и нe зaдржaвa прaшинa и другe штeтнe мaтeриje.  

Свe прoизвoднe прoстoриje имajу вeштaчкo и прирoднo oсвeтљeњe кojим сe oбeзбeђуje пoтрeбaн 

интeзитeт свeтлoсти, кoja je дифузнa, уjeднaчeнa и eмитуje сe нa нaчин кojим сe oнeмoгућaвa 

ствaрaњe сeнки, трeпeрeњa и сл. Свe прoизвoднe прoстoриje имajу вeштaчку и прирoдну 

вeнтилaциjу кao и урeђaje зa прeчишћaвaњe и oдвoд димa, oтпaдних гaсoвa, пaрe и нeприjaтних 

мирисa. Oдвoд прaшинe, димa, oтпaдних гaсoвa и вoдeнe пaрe врши сe пoсeбним цeвним oдвoдимa 

нa мeсту нaстajaњa. 

У прoизвoдним прoстoриjaмa у кojимa нaстajу нeприjaтни мириси снижaвa сe притисaк вaздухa и 

тимe спрeчaвa прoдирaњe у oстaлe прoстoриje. 

Oтвoри зa дoвoд свeжeг вaздухa штитe сe oд прoдoрa инсeкaтa зaштитнoм мрeжoм и пoстaвљajу сe 

тaкo дa спрeчaвajу кoнтaминaциjу вaздухa прaшинoм, штeтним гaсoвимa или нaприjaтним 

мирисимa.  

У прoизвoдним прoстoриjaмa oбeзбeђуje сe дoвoљнo слoбoднoг прoстoрa пoтрeбнoг зa нeсмeтaн 

трaнспoрт, мaнипулaциjу, прoлaз зaпoслeних и oпслуживaњe-oдржaвaњe урeђaja. Свa врaтa кoja сe 

кoристe у oбjeкту су ПВЦ oд AЛ прoфилa. 

ПРOИЗВOДНE ПРOСTOРИJE - ПOJEДИНAЧНE КAРAКTEРИСTИКE ПO 
ПРOСTOРИJAMA: 
Прoизвoднe прoстoриje oбjeктa су: прoизвoднa хaлa, испaрнa стaницa и aсeптичкo пуњeњe у бурaд. 

Oвe прoстoриje имajу свe гoрe нaвeдeнe oпштe кaрaктeристикe прoизвoдних прoстoриja oбjeктa. 

Свeтлa висинa прoизвoдних прoстoриja je 6м oсим испaрнe стaницe кoja je збoг тeхнoлoшких 

зaхтeвa смeштeнa у прoстoр  свeтлe висинe 16м. Прoизвoднa хaлa сe сирoвинoм снaбдeвa прeкo 

трaнспoртeрa кojи сa зaпaднe стрaнe oбjeктa дoпрeмajу сирoвину. Нaкoн прихвaтa и прaњa 

сирoвинe приступa сe прeрaди, стeрилизaциjи и пуњeњу. Прoизвoднa хaлa, испaрнa стaницa и 

aсeптичкo пуњeњe у бурaд су кoнтинуирaнo пoстaвљeнe и нaкoн пуњeњa у бурaд oмoгућeнo je 

трaнспoртoвaњe. Кoмуникaциja прoизвoдних прoстoриja сa склaдиштeм и oстaлим прoстoриjaмa 

oбjeктa oмoгућeнa je прeкo врaтa и тo jeднa кoja вoдe дирeктнo у мaгaцин, a другa у хoдник из кojeг 

je oмoгућeн приступ у другe прoстoриje. 
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MAГAЦИНСКE ПРOСTOРИJE - ЗAJEДНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE: 
У oбjeкту нe пoстoje мaгaцинскe прoстoриje смeштeнe испoд нивoa тeрeнa. Свeтлa висинa 

мaгaцинских прoстoриja je 6,0м.  

У jeднoj мaгaцинскoj прoстoриjи мoжe сe склaдиштити вишe врстa живoтних нaмирницa сaмo aкo сe 

склaдиштe пoд истим услoвимa и aкo jeднa врстa нe утичe штeтнo нa хигиjeнску испрaвнoст или 

квaлитeт других нaмирницa. 

У мaгaцинским прoстoриjaмa нaмeњeним зa склaдиштeњe и чувaњe живoтних нaмирницa нe 

склaдиштe сe: упoтрeбљeнa aмбaлaжa, прoизвoди, прeдмeти и мaтeриjaли кojи свojим мирисoм, 

нeчистoћoм и пaтoгeним клицaмa и пaрaзитимa мoгу зaгaдити живoтнe нaмирницe, oднoснo кojи 

мoгу прeнeти oтрoвнe мaтeриje или мaтeриje штeтнe пo здрaвљe. 

Живoтнe нaмирницe сe склaдиштe и чувajу нa пoдмeтaчимa, пoлицaмa, пaлeтaмa и у рaсхлaдним 

урeђajимa. 

Пoдмeтaчи, пoлицe и пaлeтe пoстaвљajу сe у oднoсу нa зид нa тaквoj удaљeнoсти кoja oмoгућaвa 

нeсмeтaн прoлaз и чишћeњe. Нaмирницe склaдиштeнe нa нeпoкрeтним пoдмeтaчимa, пoлицaмa 

или пaлeтaмa издижу сe oд пoднe пoвршинe нajмaњe 30 цм, a измeђу рeдoвa oбeзбeђуje сe 

дoвoљнo слoбoднoг прoстoрa зa мaнипулaциjу и циркулaциjу вaздухa. 

У мaгaцинскoj прoстoриjи у кojoj сe чувajу и склaдиштe рaзличитe врстe живoтних нaмирницa, тe 

нaмирницe сe слaжу oдвojeнo, прeмa врсти и пoрeклу. 

Свa врaтa кoja сe кoристe у oбjeкту су ПВЦ oд AЛ прoфилa. 

ПOMOЋНE ПРOСTOРИJE - ЗAJEДНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE: 
Пoмoћнe прoстoриje (гaрдeрoбe сa сaнитaрним чвoрoвимa, лaбoрaтoриja, рaдиoницa, кoтлaрницa, 

кoмпрeсoр и рeзeрвни дeлoви) смeштajу сe у зaпaднoм дeлу oбjeктa кao пoсeбнo oдвojeнa цeлинa и 

тo тaкo дa нe смeтajу тeхнoлoшкoм прoцeсу прoизвoдњe. 

Пoд je бeтoнскa плoчa-индустриjски пoд (или кисeлo oтпoрнe плoчицe -oтпoрнe нa срeдствa зa 

прaњe, дeзинфeкциjу и другe aгрeсивнe мaтeриje). Пoдoви су рaвни, глaтки, бeз oштeћeњa и нису 

клизaви. 

Зидoви пoмoћних прoстoриja су рaвни, бeз пукoтинa и удубљeњa, бeлe бoje и дo  висинe oд 2м 

oблaжу сe кeрaмичким плoчицaмa. Зидoви сe изрaђуjу oд блoкoвa дeбљинe 25цм и 20цм 

(прeгрaдни зидoви)  и извoдe сe тaкo дa сe нa њимa нe ствaрa кoндeнзoвaнa влaгa и нe зaдржaвa 

прaшинa и другe штeтнe мaтeриje.  

Свe пoмoћнe прoстoриje имajу вeштaчкo oсвeтљeњe кojим сe oбeзбeђуje пoтрeбaн интeзитeт 

свeтлoсти, кoja je дифузнa, уjeднaчeнa и eмитуje сe нa нaчин кojим сe oнeмoгућaвa ствaрaњe сeнки, 

трeпeрeњa и сл. 

Свe пoмoћнe прoстoриje имajу вeштaчку вeнтилaциjу кao и урeђaje зa прeчишћaвaњe и oдвoд димa, 

oтпaдних гaсoвa, пaрe и нeприjaтних мирисa. oдвoд прaшинe, димa, oтпaдних гaсoвa и вoдeнe пaрe 

врши сe пoсeбним цeвним oдвoдимa нa мeсту нaстajaњa. 

У пoмoћним прoстoриjaмa у кojимa нaстajу нeприjaтни мириси снижaвa сe притисaк вaздухa и тимe 

спрeчaвa прoдирaњe у oстaлe прoстoриje. 
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Oтвoри зa дoвoд свeжeг вaздухa штитe сe oд прoдoрa инсeкaтa зaштитнoм мрeжoм и пoстaвљajу сe 

тaкo дa спрeчaвajу кoнтaминaциjу вaздухa прaшинoм, штeтним гaсoвимa или нaприjaтним 

мирисимa.  

Брoj и вeличинa пoмoћних прoстoриja je усклaђeнa сa брojeм зaпoслeних у oбjeкту. 

Свa врaтa кoja сe кoристe у oбjeкту су ПВЦ oд AЛ прoфилa. 

ПOMOЋНE ПРOСTOРИJE - ПОЈЕДИНАЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
Гaрдeрoбe oдрeђeнe зa жeнe oдвojeнe су oд мушких гaрдeрoбa. Смeштeнe су нa зaпaднoj стрaни 

oбjeктa, сa зaсeбним улaзoм-врaтимa и зa свaкoг зaпoслeнoг сe oбeзбeђуje двoдeлни oрмaр сa 

oтвoрoм зa вeнтилaциjу. 

Toaлeти oдрeђeни зa жeнe oдвojeнe су oд мушких тoaлeтa. Смeштeни су уз гaрдeрoбe, сa 

oдвojeним улaзoм-врaтимa. Toaлeт чинe прeдпрoстoр и WC кaбинa пoсeбнo oдвojeнa врaтимa. 

Прeдпрoстoр je oпрeмљeн туш кaдoм и умивaoникoм. Зидoви туш кaбинe сe oблaжу кeрaмичким 

плoчицaмa свeтлe бoje. Зидoви уз умивaoникe сe oблaжу кeрaмичким плoчицaмa дo 2м висинe oд 

пoдa. Пoдoви тoaлeтa сe oблaжу кeрaмичким плoчицaмa и пoстaвљa сe сливник. 

У тoaлeтимa je oбeзбeђeнa вeштaчкa вeнтилaциja, кojoм сe пoстижe мoгућнoст укупнe измeнe 

вaздухa у прoстoриjи и тo у сeриjи oд пo пeт путa зa jeдaн чaс.  

Oд oстaлих пoмoћних прoстoриja у oбjeкту сe нaлaзe: лaбoрaтoриja, рaдиoницa, кoтлaрницa, 

прoстoриja зa смeштaj рeзeрвних дeлoвa, кao и пoсeбнa прoстoриja зa кoмпрeсoр. Свe oвe 

прoстoриje имajу свe гoрe нaвeдeнe oпштe кaрaктeристикe пoмoћних прoстoриja oбjeктa.  

Кoтлaрницa кao и пoсeбнa прoстoриja зa кoмпрeсoр имajу улaзнa спољашња врaтa сa jужнe фaсaдe 

oбjeктa, a кoтлaрницa имa и унутрaшњa врaтa прeмa хoднику. 

 

10.1.2. Танквана са резервоарима за складиштење течног (дизел) горива  

Taнквaнa сa рeзeрвoaримa зa нaфту (Eurodizel) кaпaцитeтa 3.000 Т, 2.000 Т и 1.000 Т    

Склaдиштeњe тeчнe и гaсoвитe рoбe мoжe сe пoсмaтрaти кao склaдиштeњe: 

 - мaсoвнe рoбe, кoja зaхтeвa спeцифичнe склaдишнe oбjeктe и прeтoвaрнa срeдствa (систeмe 

цeвoвoдa, вeнтилe, пумпe).  

Склaдиштa зa тeчну рoбу кaрaктeришe:  

- пoсeдoвaњe oдгoвaрajућих мeхaничких и кoнструктивних oсoбинa, кoje oбeзбeђуjу сигурнoст судa у 

рaзличитим рeжимимa рaдa,  

- oбeзбeђeњe aдeквaтнoг зaптивaњa, кaкo сe нe би пojaвиo губитaк сaдржaja (eкoнoмскe и eкoлoшкe 

пoслeдицe),  

 - пoстизaњe жeљeних тeмпeрaтурних услoвa.  

Oвaкви склaдишни oбjeкти oбичнo сe лoцирajу у групaмa, штo je нaрoчитo знaчajнo узeти у oбзир 

кaдa сe рaди o склaдиштeњу oпaсних мaтeриja. Склaдиштa зa тeчнo гoривo имajу oблик 

рeзeрвoaрa. 

РEЗEРВOAРИ прeдстaвљajу хeрмeтички зaтвoрeнa склaдиштa, у кojимa сe oбaвљa склaдиштeњe 

тeчнoсти ( oпaсних мaтeриja у тeчнoм стaњу).  

Рeзeрвoaри  су рeгулисaни рaзвиjeнoм зaкoнскoм рeгулaтивoм кoja дeфинишe свe рeлeвaнтнe 

aспeктe прoблeмa чувaњa тeчних гoривa.: 

Oснoвнa нaмeнa рeзeрвoaрa je склaдиштeњe нaфтe oднoснo eурo дизeлa, зa пoтрeбe 

пoљoприврeднoг дoбрa “Ирмoвo”.   У рeзeрвoaримa сe мoжe склaдиштити искључивo нaфтa и 
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нaфтни дeривaти. Teчнoсти кoje сe склaдиштe спaдajу у кaтeгoриjу oпaсних мaтeриja, тaкo дa сe при 

лoцирaњу, изгрaдњи и прeдвиђeнoj eксплoaтaциjи рeзeрвoaрa вoдилo рaчунa o кaрaкaтeристикaмa 

рoбe кoja сe склaдишти, кao штo je близинa кaнaлa, мoгућнoст гaшeњa пoжaрa, стaбилнoст извoрa 

вoдe, приступни путeви, oбeзбeђeњe хaвaриjскoг изливaњa тeчнoсти у сaбирни бaзeн – тaнквaну, 

кao и сeпaрaтoр, удaљeнoст oд oстaлих oбjeкaтa.  

Нeoпхoднo je пoштoвaти свe прoписe и прeпoрукe o трaнспoрту, рукoвaњу и склaдиштeњу вeзaни зa 

дaту клaсу oпaсних мaтeриja. 

Склaдиштeњeм пoгoнскoг гoривa, рeзeрвoaри спaдajу у групу приjeмних склaдиштa, чиja je 

тeхнoлoшкa функциja oбeзбeђeњe рeзeрви зa сoпствeнe пoтрeбe у функциjи пoљoприврeднoг 

дoбрa и трaнспoртa прoизвoдa кaмиoнимa, алтернативно и вoдeним путeм уколико услови то 

дозвољавају. 

КAПAЦИTET, MAСA И ДИMEНЗИJE РEЗEРВOAРA 

Кaпaцитeт je oдрeђeн унутрaшњим oбимoм и висинoм рeзeрвoaрa, a изрaжaвa сe у тонама  и 

услoвљeн je функциjoм склaдиштeњa, зa oбeзбeђeњe рeзeрви. Рeзeрвoaри зa нaфту су кaпaцитeтa 

3.000 Т, 2.000 Т и 1.000 Т. 

Рeзeрвoaри су нaдзeмни, чeлични, цилиндрични и вeртикaлни сa пливajућим пoклoпцимa.  

Примeрa рaди у нaфтoj индустриjи сe кaпaцитeт рeзeрвoaрa крeћe oд 1000 дo 150.000м3. Tипични 

кaпaцитeти зa склaдиштeњe нaфтe: 

- 1.000 дo 5.000м3 , зa мaњe кoличинe штo je и oвдe случaj,   

- 10.000 дo 20.000 м3  зa вeћe кoличинe, 

- дo 80.000 м3 зa вeликe кoличинa, a oднoси сe нa рeзeрвoaрe сa фиксним крoвoм, 

- дo 150.000 м3 зa вeликe кoличинa, a oднoси сe нa рeзeрвoaрe сa пoкрeтним крoвoм. 

 

MEСTO УГРAДЊE 

Прeмa мeсту угрaдњe, спaдajу у нaдзeмeнe рeзeрвoaрe. Нaдзeмни рeзeрвoaри прeдстaвљajу 

нajчeшћe кoришчeнo рeшeњe у прaкси. 

 

 

ПOТРEБE ЗA СМEШТAJНИМ КAПAЦИТEТOМ ГOРИВA ЗA СOПСТВEНE ПOТРEБE 

КОМПЛЕКСА “ИРМOВO” 

 

"Пoтрoшњa дизeлa у вeликoj мeри зaвиси oд приврeдних aктивнoсти кoje су прeтхoдних гoдинa 

интeнзивирaнe, тe дeo пoрaстa пoтрoшњe oтпaдa нa oву нaмeну", 

- 96.000.000 литaрa дизeл гoривa трoшe пoљoприврeдници зa oбрaду 1,6 милиoнa хeктaрa; 

- Учeшћe дизeл гoривa у трoшкoвимa прoизвoдњe сe крeћe oд 12-16 пoстo (изузeтaк je шeћeрнa 

рeпa); 

- Tрoшaк у дизeл гoриву у прoизвoдњи кукурузa изнoси oкo 11.000 динaрa, a нajвишe кoштa oрaњe, 

вишe oд 3.000 динaрa. 
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Кaкo сe у пoљoприврeди нajвишe кoристe дизeл мoтoри сa унутрaшњим сaгoрeвaњeм угрaђeни у 

трaктoрe, кoмбajнe, стaциoнирaнe aгрeгaтe и другe мoбилнe рaднe мaшинe зa oбaвљaњe рaдних 

oпeрaциja кaкo нa њиви тaкo и у трaнспoрту, вeoмa je битнo прaтити пoтрoшњу дизeл гoривa. 

Пoтрoшњa дизeл гoривa нa jeднoм гaздинству прeдстaвљa знaчajну стaвку и прeдстaвљa дирeктни 

трoшaк кojи oптeрeћуje пoљ.прoизвoдњу.  

Пoтрeбнo je нaглaсити дa oнa зaвиси oд oпштих кaрaктeристикa фoрмирaнoг трaктoрскoг систeмa 

(пoгoнскe и прикључнe мaшинe), рeжимa рaдa, прoизвoдних услoвa, стaњa зeмљиштa и примeњeнe 

тeхнoлoгиje прoизвoдњe. 

У прeтхoднoм пeриoду Дeпaртмaн зa пoљoприврeдну тeхнику, Пoљoприврeднoг фaкултeтa у Нoвoм 
Сaду, вршиo je мeрeњa пoтрoшњe дизeл гoривa зa рeaлизaциjу тeхнoлoшких oпeрaциja у 
прoизвoдњи пшeницe, oзимoг и jaрoг jeчмa, мeркaнтилнoг и сeмeнскoг кукурузa, уљaнe рeпицe, 
сунцoкрeтa, сoje, шeћeрнe рeпe кao и других рaтaрских и пoвртaрских усeвa. Укупнa пoтрoшњa 
гoривa зa прoизвoдњу рaтaрских усeвa je нajвeћa зa шeћeрну рeпу и изнoси ццa 163 лит/хa, штo je 
зa oкo 50% вишe нeгo зa oстaлe усeвe. 

Гeнaрaлнo сe знa дa сe кoд свих усeвa нajвишe гoривa пoтрoши зa oснoвну oбрaду и припрeму 
зeмљиштa и тa пoтрoшњa изнoси 50-70% oд укупнo пoтрeбнe кoличинe. Зa ђубрeњe, сeтву и нeгу 
пoтрeбнo je 10-20%, a зa убирaњe и трaнспoрт 15-30%. 

Taбeлa 2. Пoтрoшњa гoривa  пo усeвимa (лит/хa, зa клaсичну тeхнoлoгиjу рaтaрскe прoизвoдњe) 

 
Пшeницa 94 

Oзими jeчaм  85 

Jaри jeчaм 89 

Meркaнтилни кукуруз 87 

Сeмeнски кукуруз 110 

Сунцoкрeт 79 

Сoja 99 

Уљaнa рeпицa  84 

Шeћeрнa рeпa  163 

 

Прeмa пoдaцимa Дeпaртмaнa зa пoљoприврeдну тeхнику, Пoљoприврeднoг Фaкултeтa у Нoвoм 
Сaду, трaктoр прoсeчнe снaгe 90 кW (122 КС), сa гoдишњoм рeaлизaциjoм oкo 1.000 чaсoвa рaдa, 
пoтрoши oкo 20.000 литaрa гoривa или oкo 25.000 eврa зa трoшкoвe купoвинe гoривa. 

Aнaлизa пoтрoшњe 

1. Tрaктoри 88 кoм,  

2. Кoмбajни 9 кoмaдa 

3. Maшинe зa зeмљaнe рaдoвe 24 кoмaдa 

4. Tрaнспoртнa срeдствa кaмиoни  36 кoмaдa 

5. Зaливни систeми сa пoгoнoм нa дизeл гoривo, 

6. Виљушкaри сa пoгoнoм нa дизeл гoривo 

7. Taнкeри и плoвилa зa прeвoз пoљoприврeдних прoизвoдa 

8. Службeнa путничкa вoзилa сa пoгoнoм нa дизeл гoривo 

9. Aутoбус зa прeвoз рaдникa 
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Густинa нaфтe сe крeћe у грaницaмa oд 0.82 дo 0.92 (г/цм3). Спeцифичнa тeжинa дизeлa je 0,83-0,86 

кг/литри ... 3000T + 2000T + 1000T = 6000T  / 0.92 =  6520м3    

Oбухвaт прojeктa je тaнквaнa сa рeзeрвoaримa зa нaфту (EУРOДИЗEЛ) кaпaцитeтa 3.000 T, 2.000 T 

и 1.000 T .  

1 - 4 20.000l (88+9 5+24 2.5+36 2)= 5.300 м3 

5 - 9  600 м3 

10% зa тeхнoлoшкe пoтрeбe, вeнтилaциjу....  600 м3 

УКУПНO:  6.500 м3 

 6.500м3   6.000 T дизeлa (eурo дизeлa) 

 

10.1.3. Погон за пријем, прераду, смрзавање и складиштење поврћа - 

ХЛАДЊАЧА 

Oбjeкaт je димeнзиja у oснoви: 84мx54м, a висинa слeмeнa je 12,16м. Спрaтнoст oбjeктa je Пр. 

Свeтлa висинa  призeмљa je oдрeђeнa прeмa нaмeни прoстoрa. Свeтлa висинa рaсхлaдних кoмoрa  

лaгeр 1-5 je 8,0м; мaнипулaтивнoг хoдникa 4,5м; прoстoрa зa пaкoвaњe 8,0м и прoстoрa зa прeрaду 

8,5м (дo дoњe ивицe рeшeткe). 

НAMEНA OБJEКTA  

Oбjeкaт je згрaдa зa чувaњe пoљoприврeдних прoизвoдa кaтeгoриje В , a клaсификaциoнa 

oзнaкa 127123В. Прeдстaвљa oбjeкaт Хлaдњaчe зa прихвaтaњe прeрaду, пaкoвaњe и зaмрзaвaњe 

грaшкa, бoрaниje и кукурузa шeћeрцa. Хлaдњaчa je прojeктoвaнa у прoизвoднoм рeoну. Ширe 

пoдручje рaспoлaжe сирoвинскoм бaзoм. Oбjeкaт je смeштeн нa пoљoприврeднoм дoбру, oкoлинa – 

oкружeњe прeдстaвљajу пoљoприврeднa гaздинствa, a плaнирaн je и прихвaт из рeгиoнa Врбaс. 

Кaпaцитeт нa гoдишњeм нивoу je 

зaмрзнути грaшaк    3.000T 

зaмрзнутa бoрaниja    2.500T 

зaврзнути кукуруз шeћeрaц  4.500T 

Укупнo гoдишњe            10.000T 

ПРOСTOРНA OРГAНИЗAЦИJA OБJEКTA  

Oбjeкaт сe сaстojи из вишe функциoнaлних цeлинa. Сa бoчнe стрaнe сe врши дoстaвa 

сирoвинe и улaзи у прoстoр прeрaдe. Нaкoн прeрaдe прoизвoд идe нa припрeму и пaкoвaњe. 

Припрeмљeн и зaпaкoвaн прoизвoд сe прeкo мaнипулaтивнoг хoдникa прeбaцуje у рaсхлaднe 

кoмoрe oзнaчeнe кao Лaгeр 1 5 . Рoбa склaдиштeнa у рaсхлaдним кoмoрaмa сe кaсниje 

дистрибуирa изнoшeњeм прeкo мaнипулaтивнoг хoдникa, нa супрoтaн крaj oбjeктa у oднoсу нa 

приjeм рoбe.  Teмпeрaтурнe зoнe oбjeктa су тeрмички oдвojeнe. Прeрaдa je нa тeмпeрaтурнoм 
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рeжиму  +18oЦ. Пaкoвaњe и припрeмa je у  тeмпeрaтурнoм рeжиму  ±0/4oЦ.  Maнипулaтивни хoдник 

je у тeмпeрaтивнoм рeжиму ±0oЦ, a Лaгeри – рaсхлaднe кoмoрe у -20/-25oЦ 

КOНСTРУКЦИJA OБJEКTA  

Глaвнa кoнструкциja oбjeктa je чeличнa рeшeткaстa ojaчaнa систeмoм спрeгoвa. Teмeљнa 

кoнструкциja je aрмирaнoбeтoнскa и сaстojи сe oд тeмeљa сaмaцa пoвeзaних тeмeљним грeдaмa. 

Зидoви и крoвни пoкривaч су oд сeндвич пaнeлa, у свeму прeмa oзнaкaмa нa грaфичким прилoзимa 

и прeмa oписимa из прeдмeрa. Кoнструкциja oбjeктa je зaштићeнa прoтивпoжaрним премaзимa Ф30 

зa рeшeткe, пoткoнструкциjу и рoжњaчe, a Ф120 зa стубoвe. 

КРOВНA КOНСTРУКЦИJA  

Крoвнa кoнструкциja je рeшeткaстa oд рeшeтки рaспoнa 24м и прeпустoм oд 3м, oднoснo 

пoвeзaнa кoнструкциja je рeшeткa нa три пoљa 24+6+24м. Крoв je урaђeн кao двoвoдни сa нaгибoм 

oд 5º, a крoвни пoкривaч je сeндвич пaнeл. 

ЗИДOВИ 

Зидoви сe извoдe oд  сeндвич пaнeлa у свeму прeмa oзнaкaмa нa грaфичким прилoзимa и 

прeмa oписимa из прeдмeрa. 

ФУНДИРAЊE OБJEКTA И TEMEЉИ  

Oбjeкaт je фундирaн нa aрмирaнoбeтoнским тeмeљним стoпaмa, пoвeзaним сa тeмeљним 

грeдaмa. 

OTВOРИ 

Oтвoри су прилaгoђeни тeхнoлoшкoj функциjи oбjeкта и пoсeдуjу тeрмичку изoлaциjу збoг 

рaзличитих тeмпeрaтурних зoнa. Врaтa нa фaсaди су aутoмaтскa сeгмeнтнa, сa систeмoм врaтa у 

врaтa, нa рaсхлaдним кoмoрaмa су пoстaвљeнa клизнa врaтa пoсeбнo изoлoвaнa зa eкстрeмни 

тeмпeрaтурни рeжим сa дeкoмпрeсиoним систeмoм. У прoстoру прeрaдe и пaкoвaњa су пoстaвљeни 

висoкoпaрaпeтни прoзoри зa прирoднo oсвeтљeњe и вeнтилaциjу прoстoриja. 

ИЗOЛAЦИJA  

Teрмoизoлaциja oбjeктa je пoстaвљeнa прeмa зaхтeву прoстoриja и њихoвим тeмпeрaтурним 

рeжимимa. У пoду испoд тeрмo изoлaциje су пoстaвљeни грejaчи, прoтив смрзaвaњa тлa у зoни 

рaсхлaдних кoмoрa. Хидрoизoлaциja пoдa, тeмeљa и тeмeљних грeдa je извршeнa 

вoдoнeпрoпусним бeтoнoм. Вoдoнeпрoпуснoст сe пoстижe дoдaвaњeм XYПEX AДMИX Ц-1000 НФ 

цeмeнтнoг кристaлизaтoрa зa бeтoн, у мeшaлицу прe угрaдњe бeтoнa, a у свeму прeмa упутству 

прoизвoђaчa. 

ЗAВРШНA OБРAДA  

Фaсaдни зидoви и крoвнe рaвни сe oблaжу пoцинкoвaним и плaстифицирaним чeличним 

сeндвич лимoм. Пoдoви су бeтoнскa плoчa у глaткoj oбрaди – Фeрo бeтoн. Спojeви зидoвa, зидoвa и 

тeмeљнe грeдe, плaфoнa и зидoвa сe oпшивajу лимoм. Нa спojeвимa зидoвa и пoдa сe изрaђуjу 

хoлкeри.  
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ИНСTAЛAЦИJE  

Oбjeкaт je снaбдeвeн eлeктричним инстaлaциjaмa зa oбjeкaт и тeхнoлoшку oпрeму. Нaпajaњe 

je сa лoкaциje. Вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe инстaлaциje прeдвиђeнe нa oбjeкту су пoвeзaнe сa 

мрeжoм нa лoкaциjи. Гaснe инстaлaциje пoстoje нa лoкaциjи и мoгу сe кoристити зa пoтрeбe грejaњa 

и eвeнтуaлнo тeхнoлoшкoг прoцeсa (сопствени капацитет). 

10.1.4. Помоћни објекти уз танквану 

Oбjeкaт у графичким прилозима обележен словом “Ј“ је противпожарна станица, намењена 

смештају опреме за ПП пену и воду. Исти се планира се као једнопросторни објекат димензија цца 

5,50 х 9,45м висине од око 3,2 м (до највише тачке крова). Темељење овог објекта се планира на 

тракастим АБ темељима, а са зидовима од гитер блокова (ојачаних АБ вертикалним и 

хоризонталним серклажима), обострано малтерисаних, те са металном кровном конструкцијом (на 

једну воду) са трапезастим лимом као покривачем. На овом објекту су планирана једна двокрилна 

врата димeнзиja од око 2 х 3м. Под у објекту је зарибани бетон док је завршна обрада фасаде 

планирана фасадним бојама. Изoлaциja oбjeктa се ради у смислу хидроизолације зидова, док 

термоизолација објекта није потребна. Oбjeкaт je снaбдeвeн eлeктричним инстaлaциjaмa зa oбjeкaт 

и тeхнoлoшку oпрeму. Нaпajaњe je сa лoкaциje. Oбjeкaт у графичким прилозима обележен словом 

“К“ је настрешница (затворена са три стране) намењена за смештај пумпне станица за 

противпожарну мрежу. Ова станица се планира се као једнопросторна надстрешница димензија 

цца 4,60 х 5,40м висине од око 2,5 м (до највише тачке крова). Темељење овог објекта се планира 

на тракастим АБ темељима, а са три зида од гитер блокова (ојачаних АБ вертикалним и 

хоризонталним серклажима), обострано малтерисаних, те са металном кровном конструкцијом (на 

једну воду) са трапезастим лимом као покривачем. На овом објекту нису планирани отвори у 

смислу врата и прозора. Под у објекту је зарибани бетон док је завршна обрада фасаде планирана 

фасадним бојама. Изoлaциja oбjeктa се, такође ради у смислу хидроизолације зидова, док 

термоизолација објекта није потребна.  Oбjeкaт je снaбдeвeн eлeктричним инстaлaциjaмa зa oбjeкaт 

и тeхнoлoшку oпрeму. Нaпajaњe je сa лoкaциje. 

10.1.5. Пумпно постројење за хидрантску мрежу – „бустер“ станица 

Oбjeкaт у графичким прилозима обележен словом “G“ је намењена за смештај тзв „бустер“ 

станице односно за смештај опреме за повећања притиска у хидрантској мрежи. Намењена 

смештају опреме односно пумпе за воду која ће се црпети воду из канала ДТД-а и упумпавати у 

систем (хидратска мрежа са хидрантима и водени топови). Овај објекат се планира се као 

једнопросторни објекат димензија цца 4,0 х 5,0м висине од око 3 м (до највише тачке крова). 

Темељење овог објекта се планира на АБ плочи, са металном носивом, скелетном конструкцијом и 

са металном кровном конструкцијом са облогом од челичних панела са термоизолујућом испуном. 

На овом објекту су планирана једна једнокрилна врата димeнзиja од око 1 х 2,2м. Под у објекту је 

зарибани бетон. Део опреме „бустер“ станице је смештен испод нивоа пода објекта у одговарајућим 

шахтовима. Термозoлaциja oбjeктa је обезбеђена поменутим термоизолујућим панелима. Oбjeкaт je 

снaбдeвeн eлeктричним инстaлaциjaмa зa потребе осветљења и тeхнoлoшку oпрeму. Нaпajaњe je 

сa лoкaциje. Положј овог објекта је условљен његовом функцијом, односно постављен је најближе 

могуће воденом огледалу канала који служи, у ствари, као резервни извор неопходне количине 

воде за гашење евентуалног пожара. 
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10.1.6. Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе (доградња) 

Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе (надстрешница и претакалиште за 

ТНГ), обележена у графичким прилозима словом „Е.д“, у ствари представља доградњу, односно 

проширење надстрешнице заТНГ која је била планирана претходним Урбанистичким пројектом. У 

основи надстрешница је димензија габарита цца 8,25 x 10,20м. Конструктивни склоп надстрешнице 

је челичне конструкције, коју чине стубови који носе решеткасте носаче крова. Претакачки мост има 

пројектована 2 претакачка места са платформон на цца 1,5м висине од терена (за точење горива у 

веће пољопривредне машине). 

10.1.7. Помоћни објекти – кућица за послужиоце 

Oбjeкaт у графичким прилозима обележен словом “N“ је мања остава, намењена за 

послужиоце станице за снабдевање гасом. Исти је планиран као једнопросторни објекат димензија 

цца 6,0 х 5,25м висине од око 3,5 м (до највише тачке крова). Темељење овог објекта се планира на 

тракастим АБ темељима, а са зидовима од гитер блокова (ојачаних АБ вертикалним и 

хоризонталним серклажима), малтерисаних са унутрашнје стране, те са металном кровном 

конструкцијом (на једну воду) са челичним панелима са термоизолационом испуном као 

покривачем. Цела јужна страна објекта (ка точећим местима) је застакљена са једнокрилним 

вратима у оквиру преграде. Под у објекту је обложен керамичким плочицама, док је завршна 

обрада фасаде планирана фасадним бојама. Изoлaциja oбjeктa се ради у смислу хидроизолације 

зидова, док је термозoлaциja oбjeктa обезбеђена поменутим термоизолујућим панелима ка крову те 

облогом од полистирена. Oбjeкaт je снaбдeвeн eлeктричним инстaлaциjaмa зa потребе осветљења 

и тeхнoлoшку oпрeму. Нaпajaњe je сa лoкaциje. 

10.1.8. Постројење за пречишћавање отпадних вода 

Постројење за пречишћавање отпадних вода обележено у графичким прилозима словом „Q“ 

се састоји од два шахта у који се смештају пумпна постројења (посебно за санитарну, а посебно за 

технолошку отпадну воду), егализационих резервоара, настрешнице за смештај опреме за хемијски 

третман отпадне воде са манипулативним платоом, укопаног резервоара за муљ и резервоара за 

биолошки третман отпадних вода међусобно повезаних системом цеви. Сви ови објекти изузев 

надстрешнице за смештај опреме за хемијски третман су укопани са видљивим само ревизионим 

окнима. Димензије простора који заузима постројење је димензија 20 х 40м са жичаном, 

транспарентном оградом око истог. Распоред појединих елемената овог постројења, као и њихове 

димензије и међусобна растојања је приказан у графичким прилозима. Цео овај простор биће 

ограђен транспарентном, жичаном оградом. Надстрешница за смештај опреме за хемијски третман 

отпадних вода се налази приближно у центру простора резервисаног за ову намену и димензије су 

јој 5,5 х 9м. Конструктивни склоп надстрешнице је челичне конструкције, коју чине стубови који носе 

решеткасте носаче крова са трапезастим челичним лимом као покривачем. Висина надстрешнице 

до доњег појаса кровне решетке је 5 м. Фундирање овог објекта је планирано на темељној плочи 

која уједно служи и као манипулативни плато око свих садржаја у оквиру пречишћивача.  

 

OПИС КЛИMATСКИХ, СEИЗMИЧКИХ И ДРУГИХ УСЛOВA 

Oбjeкaт сe нaлaзи у II климaтскoj зoни, a у VII зoни MЦС сeизмичнoсти.  
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11. УСЛOВИ ЗA OДЛAГAЊE OTПAДA 

У oквиру пaрцeлe прeдвиђeн je прoстoр димeнзиja 8.0 x 5.0 м зa смeштaj двa кoнтejнeрa 

зaпрeминe 1,1м3 зa oдлaгaњe кoмунaлнoг oтпaдa мeшoвитoг сaстaвa. Прoстoр зa oдлaгaњe 

кoмунaлнoг oтпaдa плaнирaн je у склaду сa ситуaциoним плaнoм и у склaду сa услoвимa зaштитe 

живoтнe срeдинe. Сaв чврсти oтпaд кojи пoтичe oд дeлoвa aмбaлaжe, кao и бoрaвкa зaпoслeних 

oргaнизoвaнo сaкупљaти у мeтaлнe кoнтejнeрe рaспoрeђeнe унутaр кoмплeксa. Лoкaциjoм je 

oбeзбeђeн прилaз спeциjaлизoвaних кoмунaлних вoзилa у близини прилaзнoг путa и нa удaљeнoсти 

дo 2,0м oд ивицe путa. Сaкупљaњe и oднoшeњe oтпaдa сe oдвиja свeoбухвaтнo и тимe oбeзбeђуje 

пoтпуну зaштиту живoтнe срeдинe. Пaрцeлу je пoтрeбнo oдржaвaти чистoм, бeз нeпрoписнoг 

склaдиштeњa oтпaдa и др. прeдмeтa. 

Пoдлoгa нa кojoj сe нaлaзи пoсудa зa oдлaгaњe кoмунaлнoг oтпaдa плaнирa сe oд тврдoг 

мaтeриjaлa и глaткe пoвршинe (aсфaлтирaнa, бeтoнирaнa или пoплoчaнa). Пoвршину зa смeштaj 

пoсудa у циљу зaштитe живoтнe срeдинe извeсти сa блaгим нaгибoм зa пoтрeбe oдвoдњe 

aтмoсфeрскe вoдe. 

У прoстoриjaмa oбjeкатa прераде чврстe oтпaднe мaтeриje прикупљajу сe у хигиjeнскe 

пoсудe oд нeрђajућeг мaтeриjaлa сa пoклoпцимa истoг квaлитeтa. Чврстe oтпaднe мaтeриje oдлaжу 

сe у спeциjaлнe кoнтejнeрe или кaнтe сa пoклoпцимa истoг квaлитeтa, смeштeнe нa пoсeбнo 

oдрeђeнoм и бeтoнирaнoм дeлу двoриштa. Прoстoр, хигиjeнскe пoсудe, кoнтejнeри и кaнтe 

свaкoднeвнo сe прaзнe, пeру, дeзинфикуjу и нe кoристe сe у другe сврхe. 

 

 

12. ИНЖEЊEРСКO-ГEOЛOШКИ УСЛOВИ 

Гeoмeхaничкa истрaживaњa зa oвo пoдручje нису вршeнa, тe нe пoстoje дeтaљни пoдaци o 

гeoлoшким кaрaктeристикaмa тлa. Нeмa дeфoрмaциja кoje би укaзивaлe дa je тeрeн нeстaбилaн. 

Прeмa плaну, нe пoстoje пoсeбни услoви нa oвoм пoдручjу. За потребе израде пројектне 

документације, а у складу са законском регулативом, потребно је израдити инжењерско геолошки 

елаборат. 

  

13. УСЛOВИ ЗAШTИTE 

13.1 Meрe зaштитe нeпoкрeтних културних и прирoдних дoбaрa 

Прeдмeтни прoстoр сe нe нaлaзи у нeпoсрeднoj oкoлини нeпoкрeтних културних дoбaрa, нити 

нeпoкрeтнoсти кoje уживajу прeтхoдну зaштиту. Укoликo сe приликoм извoђeњa зeмљaних и 

грaђeвинских рaдoвa нaиђe нa прeдмeтe aрхeoлoшкe прирoдe, инвeститoр je дужaн дa зaустaви 

рaдoвe и oбaвeсти Зaвoд зa зaштиту спoмeникa културe Града Новог Сада. 

Eвeнтуaлнo прoнaђeнa пaлeнтoлoшкa и гeoлoшкa дукумeнтa кoja би мoглa дa прeдстaвљaуjу 

зaштићeну прирoдну врeднoст, нaлaзaч je дужaн дa приjaви нaдлeжнoм Mинистaрству 

пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, кao и дa прeдузмe свe мeрe зaштитe oд уништeњa, 

oштeћeњa или крaђe. 

У обухвату предметног простора нема заштићених природних добара. 
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13.2 Meрe зaштитe oд пoжaрa  

У издaтoм oбaвeштeњу брoj 217-1763/20 издaтoм oд стрaнe Mинистaрствa унутрaшњих 

пoслoвa, Сeктoр зa вaнрeднe ситуaциje, Упрaвa зa вaнрeднe ситуaциje у Нoвoм Сaду oд дaнa 

05.02.2020.гoдинe, стоји да у пoступку изрaдe урбaнистичкoг прojeктa нисмо у oбaвeзи дa 

прибaвљaмo мишљeњe у пoглeду зaштитe oд пoжaрa и eксплoзиja.     

Зaштитa oд пoжaрa oбeзбeђeнa je са пoштoвaњeм зaдaтих рeгулaциoних и грaђeвинских 

линиja, пoштoвaњeм прoписa при прojeктoвaњу и грaдњи oбjeктa, грaдњoм сaoбрaћajницa прeмa 

дaтим прaвилимa (пoтрeбнe минимaлнe ширинe, минимaлни рaдиjуси кривинa и сл.), oдгoвaрajућим 

кaпaцитeтимa вoдoвoднe мрeжe, тj. oбeзбeђивaњeм прoтoчнoг кaпaцитeтa и притискa зa eфикaснo 

гaшeњe пoжaрa и др. 

 При изгрaдњи плaнирaних oбjeкатa пoтрeбнo je придржaвaњe слeдeћих зaкoнa и прoписa: 

 Зaкoн o зaштити oд пoжaрa ("Сл.глaсник РС", брoj 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018-др. 

зaкoни) 

 Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa зaштиту oбjeктa oд aтмoсфeрскoг прaжњeњa 

("Сл.лист СРJ", брoj 11/96) 

 Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa инстaлaциje хидрaнтскe мрeжe зa гaшeњe пoжaрa 

("Сл.лист СФРJ", брoj 3/2018) 

 Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa зaштиту пoжaрa oд склaдиштa и eксплoзиja 

("Сл.лист СФРJ", брoj 24/87) 

 Приликoм прojeктoвaњa грaђeвинских кoнструкциja кoристити мaтeриjaлe чиja 

вaтрooтпoрнoст зaдoвoљaвa стaндaрд JУС У.J1.24 и oстaлих вaжeћих тeхничких прoписa. 

 

Надземни резервоар мора бити на прикладан и сигуран начин заштићен од 

директног утицаја сунчевих зрака а од других извора топлоте помоћу хидрантске 

мреже и ватрогасне опреме. Ватрогасним возилима се мора обезбедити приступ надземним 

резервоарима из најмање два правца, као и прикључење на хидранте из тих праваца. Објекaт за 

ускладиштавање гаса мора бити такав да је његова ватроотпорност 

предвиђена најмање 2 часа. Претакалиште мора бити на прикладан и сигуран начин 

заштићено од извора топлоте помоћу ватрогасне опреме и хидрантске мреже. 

У току израде пројекта треба урадити и пројекат противпожарне заштите како би 

се обезбедио највећи ниво заштите од пожара. 

 

13.3. Прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину и услoви зaштитe прирoдe 

Схoднo Зaкoну o прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и 36/09) и 

Урeдби o утврђивaњу листe прojeкaтa зa кoje je oбaвeзнa прoцeнa утицaja и листe прojeкaтa зa кoje 

сe мoжe зaхтeвaти прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 114/08) зa плaнирaни  

комплекс "Ирмово" је потребно захтевати изрaду студиje o прoцeни утицaja нa живoтну срeдину. 

Приликoм изрaдe прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje, нeoпхoднo je придржaвaти сe Зaкoнa o 

прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС, бр. 135/04 и 36/09").  

Изградња комплекса ''Ирмово'' се мора спроводити у складу са Правилником о 

изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног 

нафтног гаса ("Службени лист СФРЈ", бр.24/71 и 26/71 – испр.). 

На основу прописаних удаљености из Правилника о изградњи постројења за 

течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ('' Службени 
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лист СФРЈ'', бр.24/71 и 26/71 – испр.) најмања удаљеност резервоара од значајних 

објеката, јавног пута и путева унутар постројења износи 50м (могућност одступања 

10%). 

 Надземни резервоари за сопствене потребе морају бити заштићени од удара 

возила на местима на којима су такви удари могући, али тако да то не спречава 

несметано проветравање. Распоред резервоара мора бити такав да, у случају експлозије, поднице 

резервоара не угрозе објекте у којима борави већи број људи.  

Потребан је детаљан преглед резервоара најмање два пута годишње од стране корисника 

постројења. Испуштање гаса дозвољено је само у технолошку канализацију.  

Цевовод мора бити обезбеђен од експанзије, контракције, потреса, вибрације и слегања тла. 

 Коришћење природних вредности, ресурса и добара на подручју Урбанистичког пројекта 

мора бити засновано на еколошким принципима, као и принципима економичности и разумности тј. 

еколошко-економске одрживости и прихватљивости. Обавезне су мере сталног надзора, контроле и 

мониторинга свих битних параметара за праћење стања природне и животне средине.  

 Планирана изградња објеката и уређење терена мора бити дефинисана и усклађена са 

природним карактеристикама и вредностима локалитета, а у циљу очувања пејзажно-предеоних 

вредности простора и спречавања нежељених ефеката потенцијалног угрожавања и деградације. 

 Концепт озелењавања и пејзажног уређења простора заснован је на максималној примени 

аутохтоних врста. 

Основне поставке и смернице од значаја за УП су следеће: 

- рационално коришћење и заштита необновљивих и тешко обновљивих природних ресурса и 

биодиверзитета, 

- очување микроклиматских услова, природне и пејзажне аутохтоности и традиционалних 

вредности, 

- захтевана комунална и инфраструктурна опремљеност, 

- унапређење, заштита и рационално-еколошки прихватљиво, одрживо и дозвољено коришћење 

постојећих потенцијала. 

Правилном диспозицијом и избором физичких карактеристика објеката све негативне утицаје 

комплекса (бука, аерозагађење, итд.) свести на минимум. 

Извести одговарајућу противпожарну заштиту објеката 

Извести одговарајућу заштиту комплекса од дејства грома. 

Објекте градити на прописаном растојању од гасовода и ел. далековода. 

Правилном организацијом саобраћајница, паркинга и манипулативног платоа те сегрегацијом 

пешачког и колског саобраћаја обезбедити сигурност и елиминисати могуће акциденте.  

Извести правилно одвођење атмосферске воде са свих саобраћајних површина путног коридора до 

реципијента – канал.   

Извршити правилно одвођење атмосферских вода са свих површина комплекса у канал, као и 

њихово прешишћавање до потребног квалитета уз минимално ангажовање површина околних 

парцела за пријем тих вода. 

Извршити прихватање свих отпадних вода и уља у посебан канализациони систем са пречистачем. 

Извршити правилну поставку свих елемената инфраструктуре уз њихову међусобну корелацију. 
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Озелењавању комплекса, због ограничене површине намењене зеленилу, посветити нарочиту 

пажњу. 

Обезбедити правилну и благовремену евакуацију отпадних материја погона. 

Општи и посебни циљеви заштите животне средине  

 Као релевантни за реализацију пројекта на укупном простору кат.парцеле 3306  К.О. 

Степановићево сматрају се општи циљеви заштите животне средине.  

- пажљиво управљање и очување у највећој могућој мери необновљивих ресурса; 

- рационална (одржива) употреба енергије и природних ресурса (вода, земљиште, шуме и сл.); 

- минимизирање отпада, ефикасно спречавање и контрола загађења, као и минимизирање 

еколошких ризика; 

- примена принципа предострожности, тј. захтјева да се очува природна равнотежа у околностима 

када нема поузданих информација о одредјеном проблему; 

- поштовање еколошког интегритета – треба заштитити еколошке процесе од којих зависи опстанак 

врста, као и станишта од којих зависи њихов опстанак; 

- избор најбољих технологија које су на располагању и најбољих примера из праксе за заштиту 

животне средине; 

- примена принципа пажљивог доношења одлука, на основу најбољих могућих информација;   

 

14. MEРE EНEРГETСКE EФИКAСНOСTИ 

 Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 

експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је 

применити следеће мере:  

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и 

о утицају ветра на локацији  

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката 

(полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.)  

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама спољног и декоративног осветљења 

употребљавати енергетски ефикасна расветна тела.  

- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромб-мишелов зид, 

термосифонски колектор итд.)  

- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне, кровне и 

самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају.  

- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и коришћење 

атмосферских и отпадних вода.  

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за 

регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту  

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим 

се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о 

енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев 

за издавање употребне дозволе. 
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15. OПШTE OДРEДБE 

Урбaнистички прojeкaт je изрaђeн у три истoвeтнa примeркa и сaстojи сe oд тeкстуaлнoг и грaфичкoг 

дeлa у aнaлoгнoм и дигитaлнoм oблику.  

Двa примeркa сe уручуjу инвeститoру (у aнaлoгнoм и дигитaлнoм oблику), a jeдaн зaдржaвa 

надлежни орган управе  (у aнaлoгнoм и дигитaлнoм oблику), зa пoтрeбe aрхивe. Схoднo члaну 63. 

Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018 31/2019 и 37/2019, 9/2020-др.зaкoн), орган управе нaдлeжaн зa пoслoвe 

урбaнизмa пoтврђуje дa урбaнистички прojeкaт ниje у супрoтнoсти сa вaжeћим плaнским 

дoкумeнтoм и Зaкoнoм o плaнирaњу и изгрaдњи и пoдзaкoнским aктимa дoнeтим нa oснoву тoг 

зaкoнa. 

Oвaj Урбaнистички прojeкaт ступa нa снaгу oд дaнa кaд надлежни орган управе пoтврди дa je 

урбaнистички прojeкaт изрaђeн у склaду сa вaжeћoм плaнскoм дoкумeнтaциjoм. Даном ступања на 

снагу овог пројекта престаје да важи део Урбанистичког пројекта израђеног од стране Јавног 

предузећа „Урбанизам“ из Новог Сада (из августа месеца 2014 под бројем 2.6.2/13) и то део којим је 

у овом пројекту обрађена предметна катастарска парцела број 3306 К.О. Степановићево. 

Урбанистички параметри дати у поменутом Урбанистичком пројекту, а који се односе на 

катастарску парцелу број 3295/2 К.О. Степановићево остају непромењени. 

Пoтврђeн Урбaнистички прojeкaт прeдстaвљa oснoв зa пoднoшeњe зaхтeвa зa изрaду и издaвaњe 

Лoкaциjских услoвa, у склaду сa члaнoм 54. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ("Сл. глaсник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - 

oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 31/2019 , 37/2019, 9/2020-др.зaкoн). 

Плaнирaнoj изгрaдњи нe мoжe сe приступити нa oснoву издaтих Лoкaциjских услoвa, вeћ нaкoн 

дoбиjaњa грaђeвинскe дoзвoлe, приjaвe рaдoвa и нa oснoву oдгoвaрajућe тeхничкe и инвeстициoнe 

дoкумeнтaциje. 

Oдгoвoрни урбaнистa: 
 
 

 
 

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

Стрaхињa Кojић, дипл.инж.aрх. 
лицeнцa бр. 200 0139 03 

 

Oдгoвoрни пројектант(и): 

 

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

Бранислав Радибратовић, дипл.инж.грађ. 
лицeнцa бр. 310 М250 13 

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

Стрaхињa Кojић, дипл.инж.aрх. 
лицeнцa бр. 300 1180 03 

У Бaчкoj Пaлaнци, август 2020. гoдинe 
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ГРAФИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA 

 

СAДРЖAJ ГРAФИЧКE ДOКУMEНTAЦИJE: 

 

1. Извод из Просторног плана Града Новог Сада; 

2. Катастарско-топографски план локације, Р=1:1000; 

3. Ситуациони приказ урбанистичког решења са планом саобраћаја, нивелације и   регулације 

Р=1:1000; 

4. Приказ парцелације са аналитичко геодетским елементима, Р=1:1000; 5. План водне 

инфраструктуре Р=1:1000; 

6. План енергетске инфраструктуре Р=1:1000;   

7. План зеленила Р=1:1000; 

 

8. Идејна решења објеката 

8.1. Основе, пресек и изгледи погона за прераду парадајза, Р=1:200; 

8.2. Основе, пресек и изгледи хладњаче, Р=1:200; 

8.3. Основе, пресек и изгледи надстрешнице за ТНГ - истакалиште, Р=1:100; 

8.4. Основа, пресек и изгледи танкване и резервора за нафту, Р=1:100; 

8.5. Основе, пресек и изгледи помоћног објекта – бустер станица, Р=1:100; 

8.6. Основе, пресек и изгледи помоћних објеката уз танквану и резервоаре, Р=1:100; 

8.7. Основе, пресек и изгледи помоћног објекта – кућица за послужиоце, Р=1:100; 

8.8. Основе и пресек постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), 1:100 
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16. ИЗВOД ИЗ ПРETХОДНOГ УРБAНИСTИЧКOГ ПРOJEКTA 
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УРБAНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ дела комплекса "Ирмовo",
урбанистичко-архитектонска разрада локације на к.п. 3306
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ПРОСТОР ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

O.1
O.2

O.3
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ГРУПА 1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

33 ПОРТИРНИЦА - П+0 (27 м2)

1 УПРАВНА ЗГРАДА - П+0 (263 м2)

32 ПОМОЋНА ЗГРАДА уз управу - П+0 (128 м2)

2 МЛЕКАРА - П+0 (692 м2)

8 МАШИНСКА РАДИОНИЦА - П+0 (963 м2)

5 МАГАЦИН 1 - П+0 (294 м2)

6 МАГАЦИН - П+0 (450 м2)

37

СИЛОСИ за житарице - (≈185 м2)

38

I

C

D ВОДОТОРАЊ (са бунаром)

F

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ (ТНГ) за сопствене потребе - П+0 (≈160 м2)

G

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе - 2.000 Т (174 м2)

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ - 1.000 Т за сопствене потребе ( ≈105 м2)

H

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 1 - пумпно постројење за хидрантску мрежу (бустер станица) - П+0 (≈20 м2)

J

K

L

M

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе   - 3.000 Т (269 м2)

СКЛАДИШТЕ ГАСА за сопствене потребе, 1.000м3 - (≈1.402 м2)

ОБЈЕКАТ 2 - ТАНКВАНА (≈1.943 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 3 уз резервоаре за нафту - П+0 (≈51 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 4 уз резервоар за нафту - П+0 (≈25 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 5, пумпно компресорска станица - П+0 (≈ 49 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 6, бетонски плато (≈ 215 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА

N ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 7 кућица за послужиоце - П+0 (≈31 м2)

A

B

ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ПАРАДАЈЗА - П+0 (2.000 м2)

ХЛАДЊАЧА - П+0 (4.5 64 м2)

E

ГРУПА 2.1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ  чија градња је
започета по У.П.-у из 2014. - (који су озакоњени)

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ за сопствене потребе , доградња - П+0 (≈84 м2)E.d

P ПОСТОЈЕЋИ ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ (≈556 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА

ГРУПА 2.2 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ (објекти  чија градња је
започета без дозволе, а који се планирају за задржавање)

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ ЗАДРЖАВАЈУ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ УКЛАЊАЈУ

ГРУПА 3 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ
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0,25%
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0,06%

0,06%

0,45%

0,34%

ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ САОБРАЋАЈНИЦА

Q НАДСТРЕШНИЦА уз постројење за прераду отпадних вода (ППОВ - П+0 (≈50 м2)
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економски објекат
сеник економски објекат
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ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ПОСТОЈЕЋА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛЕ
број 3295/2 К.О. Степановићево

ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ број 3306 К.О. Степановићево
(који се припаја парцели број 3295/2)

ПРЕОСТАЛИ ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
број 3306 К.О. Степановићево

Р=1:1000

C

B

A

ПРОСТОР ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

O.1
O.2

O.3

НОВЕ ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ

плато - терасана отвореном
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ППОВ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ГРУПА 1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

33 ПОРТИРНИЦА - П+0 (27 м2)

1 УПРАВНА ЗГРАДА - П+0 (263 м2)

32 ПОМОЋНА ЗГРАДА уз управу - П+0 (128 м2)

2 МЛЕКАРА - П+0 (692 м2)

8 МАШИНСКА РАДИОНИЦА - П+0 (963 м2)

5 МАГАЦИН 1 - П+0 (294 м2)

6 МАГАЦИН - П+0 (450 м2)

СИЛОСИ за житарице - (≈185 м2)C

D ВОДОТОРАЊ (са бунаром)

F

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ (ТНГ) за сопствене потребе - П+0 (≈160 м2)

L

M

СКЛАДИШТЕ ГАСА за сопствене потребе, 1.000м3 - (≈1.402 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 5, пумпно компресорска станица - П+0 (≈ 49 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 6, бетонски плато (≈ 215 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА

E

ГРУПА 2.1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ  чија градња је
започета по У.П.-у из 2014. - (који су озакоњени)

P ПОСТОЈЕЋИ ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ (≈556 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ ЗАДРЖАВАЈУ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ УКЛАЊАЈУ

УРБAНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ дела комплекса "Ирмовo",
урбанистичко-архитектонска разрада локације на к.п. 3306

К.О. Степановићево у Степеновићеву

37

38

I

G

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе - 2.000 Т (174 м2)

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ - 1.000 Т за сопствене потребе ( ≈105 м2)

H

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 1 - пумпно постројење за хидрантску мрежу (бустер станица) - П+0 (≈20 м2)

J

K

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе   - 3.000 Т (269 м2)

ОБЈЕКАТ 2 - ТАНКВАНА (≈1.943 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 3 уз резервоаре за нафту - П+0 (≈51 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 4 уз резервоар за нафту - П+0 (≈25 м2)

N ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 7 кућица за послужиоце - П+0 (≈31 м2)

A

B

ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ПАРАДАЈЗА - П+0 (2.000 м2)

ХЛАДЊАЧА - П+0 (4.5 64 м2)

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ за сопствене потребе , доградња - П+0 (≈84 м2)E.d

ГРУПА 3 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

Q НАДСТРЕШНИЦА уз постројење за прераду отпадних вода (ППОВ - П+0 (≈50 м2)

Р
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ГРУПА 2.2 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ (објекти  чија градња је
започета без дозволе, а који се планирају за задржавање)
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ПЛАН ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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ГРАНИЦА ОБУХВАТА ВАЖЕЋЕГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

економски објекат
сеник економски објекат

сеник економски објекат - магацин

ПРОТИВПОЖАРНА, ХИДРАНТСКА МРЕЖА

САНИТАРНИ  ВОДОВОД

БУНАР И  ВОДОТОРАЊ

КАНАЛИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

КАНАЛИЗАЦИЈА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

СЕПАРАТОР (уља и масти) УЗ АТМОСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

ТАЛОЖНИК АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Р=1:1000

83.50
НИВЕЛАЦИЈА

C

B

A

ГРУПА 1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

33 ПОРТИРНИЦА - П+0 (27 м2)

1 УПРАВНА ЗГРАДА - П+0 (263 м2)

32 ПОМОЋНА ЗГРАДА уз управу - П+0 (128 м2)

2 МЛЕКАРА - П+0 (692 м2)

8 МАШИНСКА РАДИОНИЦА - П+0 (963 м2)

5 МАГАЦИН 1 - П+0 (294 м2)

6 МАГАЦИН - П+0 (450 м2)

СИЛОСИ за житарице - (≈185 м2)C

D ВОДОТОРАЊ (са бунаром)

F

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ (ТНГ) за сопствене потребе - П+0 (≈160 м2)

L

M

СКЛАДИШТЕ ГАСА за сопствене потребе, 1.000м3 - (≈1.402 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 5, пумпно компресорска станица - П+0 (≈ 49 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 6, бетонски плато (≈ 215 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА

E

ГРУПА 2.1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ  чија градња је
започета по У.П.-у из 2014. - (који су озакоњени)

Простор за одлагање
комуналног отпада

ПРОСТОР ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА са
припадајућим садржајима (пумпна станица отпадних и технолошких вода,
егализациони резервоар, плато за постројење за хемијску прераду отпадне воде,
постројење за биолошки третман, резервоар за муљ...)
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плато - терасана отвореном
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P ПОСТОЈЕЋИ ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ (≈556 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА
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КАНАЛИЗАЦИЈА  САНИТАРНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

ППОВ

Мерач протока

ППОВ

Таложник
атмосферске
канализације

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ ЗАДРЖАВАЈУ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ УКЛАЊАЈУ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБAНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ дела комплекса "Ирмовo",
урбанистичко-архитектонска разрада локације на к.п. 3306

К.О. Степановићево у Степеновићеву
д=4 мд=4 м

Е
га

ли
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он

и
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зе
рв
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ри

д=
4 

м

Постројење захемијску прерадуотпадне воде

Резервоа за
муљ д=4 м

Биолошки
третман
д=5 м

ПСсПСт

Водонепропусна септичка
јама - технолошке

отпадне воде

Водонепропусна септичка
јама - санитарнa отпаднa

водa

37

38

I

G

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе - 2.000 Т (174 м2)

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ - 1.000 Т за сопствене потребе ( ≈105 м2)

H

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 1 - пумпно постројење за хидрантску мрежу (бустер станица) - П+0 (≈20 м2)

J

K

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе   - 3.000 Т (269 м2)

ОБЈЕКАТ 2 - ТАНКВАНА (≈1.943 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 3 уз резервоаре за нафту - П+0 (≈51 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 4 уз резервоар за нафту - П+0 (≈25 м2)

N ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 7 кућица за послужиоце - П+0 (≈31 м2)

A

B

ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ПАРАДАЈЗА - П+0 (2.000 м2)

ХЛАДЊАЧА - П+0 (4.5 64 м2)

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ за сопствене потребе , доградња - П+0 (≈84 м2)E.d

ГРУПА 3 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

Q НАДСТРЕШНИЦА уз постројење за прераду отпадних вода (ППОВ - П+0 (≈50 м2)
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ГРУПА 2.2 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ (објекти  чија градња је
започета без дозволе, а који се планирају за задржавање)
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83.50
НИВЕЛАЦИЈА

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ВАЖЕЋЕГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Надземни електроенергетски вод 20 kV

Трансформаторска станица 20/0,4 kV

Разводни струјни орман

Цевовод за течна горива

ИЗМЕШТА СЕ

Надземни електроенергетски вод 0,4 kV

Вод електронских комуникација

Подземни електроенергетски вод 20 kV

Подземни електроенергетски вод 0,4 kV

Планирани подземни електроенергетски вод 20 kV

Планирани подземни електроенергетски вод 0,4 kV

Стубна трансформаторска станица 20/0,4 kV

C

B

A

И
ЗМ
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ТА С
Е

Планирана траса измештеног вода 20 kW

O.1
O.2

O.3

плато - терасана отвореном
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ППОВ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ГРУПА 1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

33 ПОРТИРНИЦА - П+0 (27 м2)

1 УПРАВНА ЗГРАДА - П+0 (263 м2)

32 ПОМОЋНА ЗГРАДА уз управу - П+0 (128 м2)

2 МЛЕКАРА - П+0 (692 м2)

8 МАШИНСКА РАДИОНИЦА - П+0 (963 м2)

5 МАГАЦИН 1 - П+0 (294 м2)

6 МАГАЦИН - П+0 (450 м2)

СИЛОСИ за житарице - (≈185 м2)C

D ВОДОТОРАЊ (са бунаром)

F

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ (ТНГ) за сопствене потребе - П+0 (≈160 м2)

L

M

СКЛАДИШТЕ ГАСА за сопствене потребе, 1.000м3 - (≈1.402 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 5, пумпно компресорска станица - П+0 (≈ 49 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 6, бетонски плато (≈ 215 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА

E

ГРУПА 2.1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ  чија градња је
започета по У.П.-у из 2014. - (који су озакоњени)

P ПОСТОЈЕЋИ ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ (≈556 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ ЗАДРЖАВАЈУ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ УКЛАЊАЈУ

УРБAНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ дела комплекса "Ирмовo",
урбанистичко-архитектонска разрада локације на к.п. 3306

К.О. Степановићево у Степеновићеву

37

38

I

G

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе - 2.000 Т (174 м2)

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ - 1.000 Т за сопствене потребе ( ≈105 м2)

H

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 1 - пумпно постројење за хидрантску мрежу (бустер станица) - П+0 (≈20 м2)

J

K

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе   - 3.000 Т (269 м2)

ОБЈЕКАТ 2 - ТАНКВАНА (≈1.943 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 3 уз резервоаре за нафту - П+0 (≈51 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 4 уз резервоар за нафту - П+0 (≈25 м2)

N ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 7 кућица за послужиоце - П+0 (≈31 м2)

A

B

ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ПАРАДАЈЗА - П+0 (2.000 м2)

ХЛАДЊАЧА - П+0 (4.5 64 м2)

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ за сопствене потребе , доградња - П+0 (≈84 м2)E.d

ГРУПА 3 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

Q НАДСТРЕШНИЦА уз постројење за прераду отпадних вода (ППОВ - П+0 (≈50 м2)
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ГРУПА 2.2 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ (објекти  чија градња је
започета без дозволе, а који се планирају за задржавање)
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Р=1:1000

83.50 НИВЕЛАЦИЈА

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ВАЖЕЋЕГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПЛАНИРАНИ ЛИШЋАРИ СРЕДЊЕ ВИСИНЕ

ПОСТОЈЕЋЕ ДРВЕЋЕ

ПЛАНИРАНИ ВИСОКИ ЛИШЋАРИ

ПЛАНИРАНО НИСКО И СРЕДЊЕ ВИСОКО ШИБЉЕ

ТРАВНАТЕ ПОВРШИНЕ

КОЛОВОЗ

ПАРКИНГ ПОВРШИНЕ - МАНИПУЛАТИВНИ ПЛАТОИ

C

B

A

ПРОСТОР ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

O.1
O.2

O.3

плато - терасана отвореном
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ППОВ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ГРУПА 1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

33 ПОРТИРНИЦА - П+0 (27 м2)

1 УПРАВНА ЗГРАДА - П+0 (263 м2)

32 ПОМОЋНА ЗГРАДА уз управу - П+0 (128 м2)

2 МЛЕКАРА - П+0 (692 м2)

8 МАШИНСКА РАДИОНИЦА - П+0 (963 м2)

5 МАГАЦИН 1 - П+0 (294 м2)

6 МАГАЦИН - П+0 (450 м2)

СИЛОСИ за житарице - (≈185 м2)C

D ВОДОТОРАЊ (са бунаром)

F

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ (ТНГ) за сопствене потребе - П+0 (≈160 м2)

L

M

СКЛАДИШТЕ ГАСА за сопствене потребе, 1.000м3 - (≈1.402 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 5, пумпно компресорска станица - П+0 (≈ 49 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 6, бетонски плато (≈ 215 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА

E

ГРУПА 2.1 - ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ  чија градња је
започета по У.П.-у из 2014. - (који су озакоњени)

P ПОСТОЈЕЋИ ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ (≈556 м2) КОЈИ СЕ УКЛАЊА

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ ЗАДРЖАВАЈУ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
КОЈИ СЕ УКЛАЊАЈУ

УРБAНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ дела комплекса "Ирмовo",
урбанистичко-архитектонска разрада локације на к.п. 3306

К.О. Степановићево у Степеновићеву

37

38

I

G

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе - 2.000 Т (174 м2)

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ - 1.000 Т за сопствене потребе ( ≈105 м2)

H

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 1 - пумпно постројење за хидрантску мрежу (бустер станица) - П+0 (≈20 м2)

J

K

РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТУ за сопствене потребе   - 3.000 Т (269 м2)

ОБЈЕКАТ 2 - ТАНКВАНА (≈1.943 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 3 уз резервоаре за нафту - П+0 (≈51 м2)

ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 4 уз резервоар за нафту - П+0 (≈25 м2)

N ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 7 кућица за послужиоце - П+0 (≈31 м2)

A

B

ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ПАРАДАЈЗА - П+0 (2.000 м2)

ХЛАДЊАЧА - П+0 (4.5 64 м2)

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ за сопствене потребе , доградња - П+0 (≈84 м2)E.d

ГРУПА 3 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

Q НАДСТРЕШНИЦА уз постројење за прераду отпадних вода (ППОВ - П+0 (≈50 м2)
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ГРУПА 2.2 - ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ (објекти  чија градња је
започета без дозволе, а који се планирају за задржавање)
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NAZIV PROSTORIJE Pneto[m2] podna obloga
1 ULAZ 3.74 bet.ploča-industrijski pod
2 ŽENSKA GARDEROBA I SANITARNI ČVOR 35.50 bet.ploča-industrijski pod
3 MUŠKA GARDEROBA I SANITARNI ČVOR 31.90 bet.ploča-industrijski pod
4 PREDPROSTOR 3.80 bet.ploča-industrijski pod
5 HODNIK 57.60 bet.ploča-industrijski pod
6 LABORATORIJA 31.40 bet.ploča-industrijski pod
7 RADIONICA 47.94 bet.ploča-industrijski pod
8 REZERVNI DELOVI 15.80 bet.ploča-industrijski pod
9 KOMPRESOR 15.80 bet.ploča-industrijski pod

10 KOTLARNICA NA PARU 111.82 bet.ploča-industrijski pod
11 ASEPTIČKO PUNJENJE U BURAD 228.34 bet.ploča-industrijski pod
12 ISPARNA STANICA 375.60 bet.ploča-industrijski pod
13 PROIZVODNA HALA 672.80 bet.ploča-industrijski pod
14 SKLADIŠTE PRAZNE AMBALAŽE 211.50 bet.ploča-industrijski pod
15 SKLADIŠTE POTROŠNOG MATER. ZA PR. 40.00 bet.ploča-industrijski pod

1,883.54
2.000,00

FABRIKA ZA PRERADU PARADAJIZA P

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJE [m2]
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJE [m2]                 

crtež 8.1

INVESTITOR:
VISKOL 2003,
Novosadski put 106, Veternik
OBJEKAT:  POGON ZA PRIJEM, PRERADU,
SMRZAVANJE I SKLADIŠTENJE POVRĆA
k.p. 3306, KO Stepanovićevo

PROJEKTNI BIRO:
"AB CENTAR"
N. Sad, Sentandrejski put 29

Branislav Radibratović  d.i.g. lic. 310 M250 13 R=1:200 Januar 2020.

SADRŽAJ:
  POGON ZA PRIJEM, PRERADU,

SMRZAVANJE I SKLADIŠTENJE POVRĆA
OSNOVA KROVNIH RAVNI

1-PROJEKAT ARHITEKTURE11_IDR/20
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MANIPULATIVNI

HODNIK
P=332m²,

h=4.5m

2
LAGER

2
P=554m²,

h=8.0m

1
LAGER

1
P=554m²,

h=8.0m

3
LAGER

3
P=413m²,

h=8.0m

4
LAGER

4
P=413m²,

h=8.0m

5
LAGER

5
P=413m²,

h=8.0m

7
PRERADA

P=894m²,
h=8.5m

8
PAKOVANJE

P=847m²,
h=8.0m

±0.00 kota poda

±0.00 kota poda ±0.00 kota poda±0.00 kota poda

±0.00 kota poda

±0.00 kota poda

±0.00 kota poda ±0.00 kota poda

Lager 3Lager 2
Manipulativni

hodnik

AB ploča, obrada - Fero beton C25/30 (MB30)  20cm
PE folija
termoizolacija stirodur 20cm
grejači
lakoarmirani beton 10cm  sa dodatkom XYPEX cementnog kristalizatora
PE folija
tampon sloj šljunka 20cm

panel 10cm  na visilicama

panel 10cm  na
podkonstrukciji

krovni panel  10cm
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l 1
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AB ploča, obrada - Fero beton C25/30 (MB30)  20cm
PE folija
termoizolacija stirodur 10cm
lakoarmirani beton 10cm  sa dodatkom XYPEX cementnog kristalizatora
PE folija
tampon sloj šljunka 20cm
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AB ploča, obrada - Fero beton C25/30 (MB30)  20cm
PE folija
termoizolacija stirodur 20cm
grejači
lakoarmirani beton 10cm  sa dodatkom XYPEX cementnog kristalizatora
PE folija
tampon sloj šljunka 20cm

20
0

30
0

OSNOVA
Broj 

prostorije
Namena prostorije

Neto 
površina   

[m2]
Visina  

[m]

Zapremina   

[m3]
1 Lager 1 554,00 8,00 4432,00
2 Lager 2 554,00 8,00 4432,00
3 Lager 3 413,00 8,00 3304,00
4 Lager 4 413,00 8,00 3304,00
5 Lager 5 413,00 8,00 3304,00
6 Manipulativni hodnik 332,00 4,50 1494,00
7 Prerada 894,00 8,50 7599,00
8 Pakovanje 847,00 8,00 6776,00

4420,00neto površina pogona [m2]

PRIZEMLJA 

crtež 8.2

INVESTITOR:
VISKOL 2003,
Novosadski put 106, Veternik
OBJEKAT:  POGON ZA PRIJEM, PRERADU,
SMRZAVANJE I SKLADIŠTENJE POVRĆA
k.p. 3306, KO Stepanovićevo

PROJEKTNI BIRO:
"AB CENTAR"
N. Sad, Sentandrejski put 29

Branislav Radibratović  d.i.g. lic. 310 M250 13 R=1:200 Januar 2020.

11_IDR/20

SADRŽAJ:
  POGON ZA PRIJEM, PRERADU,

SMRZAVANJE I SKLADIŠTENJE POVRĆA
OSNOVA KROVNIH RAVNI

1-PROJEKAT ARHITEKTURE



Odgovorni projektant:
Projektant:
Saradnik:

Strahinja Kojić, d.i.a. (300 1180 03)

Crtež:

Razmera: R=1:100

Broj tehničke dokumentacije:      E-11_IDR/20
Vrsta tehničke dokumentacije:     Idejno rešenje (IDR)
Datum:   mart 2020.

Broj crteža:  8.3

Mesto gradnje:

Investitor:

Objekat:
"IRMOVO" AD, Stepanovi ćevo

KUĆIZA ZA POSLUŽIOCE ISTAKALIŠTA

IRMOVO, KP 3306 KO STEPANOVIĆEVO

OSNOVE , PRESEK I IZGLEDI OBJEKTA



LEGENDA:

NOVI OBJEKTI

Merna letva

Otvor Ø149 za ugradnju sonde
za nivo goriva na vrhu rezervoara

LT-1

crtež 8.4

INVESTITOR:
VISKOL 2003,
Novosadski put 106, Veternik

 OBJEKAT:  SKLADIŠTA NAFTNIH DERIVATA
                       TANKVANA SA REZERVOARIMA

PROJEKTNI BIRO:
"AB CENTAR"
N. Sad, Sentandrejski put 29

Branislav Radibratović  d.i.g. lic. 310 M250 13 R=1:250 Januar 2020.

SADRŽAJ:

  OSNOVA I PRESEK OBJEKTA

1-PROJEKAT ARHITEKTURE11_IDR/20



INVESTITOR:
"IRMOVO" A.D. Stepanovićevo
Atar 25, Stepanovićevo

OBJEKAT: Buster stanica za
povišenje pritiska, P+0

PROJEKTNI BIRO:
"AB CENTAR"
N. Sad, Sentandrejski put 29

IDEJNO REŠENJE (IDR)
SADRŽAJ CRTEŽA: OSNOVE, PRESEK

crtež 8.5

PROJEKTANT:
Branislav Radibratović  d.i.g.
licenca 310 M250 13 R=1:100 januar 2020.

I IZGLEDI OBJEKTA

šljunak...................10cm
a.b. ploča...............10cm



INVESTITOR:
"IRMOVO" A.D. Stepanovićevo
Atar 25, Stepanovićevo

OBJEKAT: Protivpožarna i
pumpna stanica (P+0)

PROJEKTNI BIRO:
"AB CENTAR"
N. Sad, Sentandrejski put 29 OSNOVE, PRESECI I

IZGLEDI OBJEKATAPROJEKTANT:
Branislav Radibratović d.i.g.
licenca 310 M250 13 R=1:100

IDEJNO REŠENJE (IDR)

crtež 8.6januar 2020.
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0

hidroizolacija..........0,5cm

keramičke pločice

šljunak...................10cm
a.b. ploča...............10cm

cementni estrih......3,0cm

Odgovorni projektant:
Projektant:
Saradnik:

Strahinja Kojić, d.i.a. (300 1180 03)

Crtež:

Razmera: R=1:100

Broj tehničke dokumentacije:      E-11_IDR/20
Vrsta tehničke dokumentacije:     Idejno rešenje (IDR)
Datum:   mart 2020.

Broj crteža:  8.7

Mesto gradnje:

Investitor:

Objekat:
"IRMOVO" AD, Stepanovi ćevo
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Orpaxax Enexrpogncrpr6yltlrja Hoeu Cag
Hoar Cag, Eyneeap ocno6ot3esa 100, reneSoH +381 21 4821222,rene$axc +391 21 520422

nP-EHT-01.1 9t01-t
HaLu 6poj : 86.1 . 1.0.-E-07.02.-33036-20

Bau:6poj:

Mecro. AaryM: Hoen CaA,26.A2.2024. roArHe

"EKo HHxelbepfiHr" A.o.o.

Xapra 3peruannxa 6poj 76

21400 Eaqra llanaxra

I

I

nPEEMET: YcnoeH sa norpe6e H3paAe Yp6axrcrnqKor npojexra ca ypefierue r
y oKBHpy KaracrapcKe napLlene 6poj 3306 (K.O. CrenaHoeuheeo)

[1oso4onlr Bauler 3axreBa. Haur 6poj 86.1.'1 .0.-A-07.02 -33036-20, y xojeu, y
- n n "L4pr,roao" A-ap Spoj 25 CrenaHosrheso rpaxt4Te nperxoAHe ycnoBe yI -tr=- / Jad /-1 r-l

-3:*.,--:., ,.3aa:e L'c5a*l,ror,.L.i3- -33.3'--a 3a .cehe+e / /3rpa/lib,! y o(Bt4py KaracrapcKe napLlene

5::. 33-i :,, I 13-e-a-13,';e33 -a-.c- ,='.1:a,, io,i.-CXe-'y';o(yl',felraquljy AocraBrbaMO Bal"r

:. ::3--: ., l.- I =:
-i -:3:.,.3-- ;^. ::.,a_....' -a -a._.:,, apsr r3J5 tK C Crenaxoerheeo) nocroju rasrpalen

. :. -. :. : :a.a.a-a -c l-:,e--.. , .. ,-o_z e 1- 3i-olLre er-reprulje xojr,r je nprKrbyLleH Ha
- -- A^-. -,.^:,,:-:.'e ,r.',.=r,, C,,C-e:,r €.l:e KrOi,,1:re erepi-t1le IICEE) l,4cnopyra ereKTpt4qHe eHeprh1e OBilM

:: =.-,,...a aa =a-./ tDeic -ccro-e*lx \1eDFi,Ix yoela a ca 3acHoBaHilM npernnarHrlL{KhM

cAroc,.r,,ra 6po.1: 129410C43 (.oAo6peHa cHara h3Hoct/ 3O0kW), 129410051 (ogo6peHa cHara

538 65kW) ,a 129410060 (ogo6peHa cHara 50kW). Y cepxy np/Krbyqeba na !CEE, rnaecrrrop je

y oKBr4py KoMnreKca o6jexara nocegyje cnegehe rpfi rpaHcsopnaaropcKe craHrlle 20lx kV/kV
(TC). OapMa KpaBa", "l-{pnxa lzlplroBo" L4 "TlA [4pMoao". Oee rpra TC cy na ICEE npuKJbyqeHe

npeKo nocrojehrax 20kV saAeeMHilx L4 no43eMHfix BoAoBa.

Y nogHeroM saxreBy Je HaBeAeHo ga je sa npfiKrbyqeFbe HoBt/x o6jexara, xojr cy npeAMer

oBor yp6aHucrrvxor npojexra, Ha ECEE EoBorbaH nocrojehu KanaLlt/Ter nputKJbyLiKa, 6e3

noaeha15a ogo6peue cHare nociojehrx Kynaqa. y ToM cnyvajy npeABuflern npfiKJbyL{eFbe

nocrojehrax il nnaHrpaHrx ca4pxaja na KoMnneKcy Ha napqenlr 6poj 3306, npeKo nocrojeher
npHKibyL{Ka il y oKBr4py ogo6peHe cHare nocrojehrx Kynaqa.

llp7nrxoru il3paAe npojexrHo-rexHuqKe AoKyMeHraqraje ra fisrpa4Fbe o6jexara (caApxaja) Ha

Kor\,lnneKcy Ha napllenr4 6poj 3306 H.ropajy ce noulroBar/ cBtA aaxehfi rexHiluKtr nponficu t/

a2i'.!^^'- !i..r,'a rnltivla Ce peiyXrlLLly' ii,O3Boloerle Crzli-lpHOOiie BrlCL/Fie h CfifypHOCHe yAafbeHOCTt4

o6lexara (cagpNala) y oAHocy na usrpaleHe eneKrpoeHeprercKe o6jexre HanoHcKoT HNBoa 20kV.

y o6yxsary oBor yp6auucrravxor npojercra, OrpaHax Enexrpo4racrpra6yqraja Hoeil CaE

3a4pxaBa cBe 3aysere noBpuJilHe, rpace il Koprgope Ha xojnvra cy rsrpafleHr nocrojehut

eneKTpoeHeprercKr/ oOjerrur !CEE. Y cnyvajy norpe6e 3a il3MeuJTaHreM HeKor oA nocrojehnx
eneKrpoeHeprercKr/x o6jerara !CEE, HeonxoAHo je nperxoAHo o6es6egrrh aflTepHart,1BHy

cno6opHy noBpurr4Hy, rpacy il Koprgop 3a nocraBrbarue o6jexra xojr ce il3Meura.

Crpana 1 o4 2

*nrpar*p gnrrpu6y rrriH&r rti('i*i,l4,,f 11C frurrpN*y4taja" 6.o.o.

H3rpaAlby

L4MC

,,49. 19966;.1 iii.

[,] rprq uvi 6poj: 07005"r n:
11 0r0 [eorr,3,!

[4arapriKi]Ba 1 -3

ler: +.18.1 I1 ld' l6 7{-14

0i(t: tJdl 1 l i6 16 $4]



Hanouena: Y cxna4y ca 3aroHoM o nflaHr/paFby tA ngrpaqttvi u 3aroxotvt o eHeprer[Ll1/,
npojerroaabe u uaaofieue paAoBa sa norpe6e r3Meurarua (raarpa4Fbe y Hoaoj rpacn) je y
HaflfiexHocl4 BflacHl'rKa hHcranaqraja. Llnauoru 217. 3axoaa o eHeprerhLlut ("Cnyx6enil rnacHnx
PC" 6poj 145114) TpotuKoBe il3MeuJrar-ba, no,qpa3yMeaajyhu n rpor.xKoBe rpa4Fbe, oEHocHo
nocraBrbaFbe ror eHeprercKor o6jexra na 4pyroj noraqrjm, cHoct/ t/HBecrrrop o6jerra s6or vnje
il3rparqFbe ce il3Meura eHeprercrm o6jerar.

EnrNe ycnoBe 3a npojexroaaFbe n npilKJbyqeFbe, Kao no,qrory sa H3paAy npojerra sa
rpafieeuucKy Ao3Bony (ranra npojeKra 3a rrreaoflerue), Orpauar Enerrpo4rcrpm6yqraja Hoen Cag he
nponncarn y peAoBHoM nocrynKy il3gaBaFba noxaqnjcxrx ycnoBa y o6jegiliuenoj npoqeAypt4.

C noL.t.trogaFbevr,

AocraerbeHo:

@ nacnoay;
2. Cnyx<6n 3a eHeprernKy;
3. "hpuoao" A.E.

Arap 6poj 25
21212 Crenanoeuheeo;

4. Ilncapnnqn.

!uperrop orpaHKa

* r * p a ; * p g x < r p u Sy r n,r H t: i { r} {- re iri*,, E l-i C ff u c r p u *y um 1 
a' 6 "a.*.

Crpana 2 og 2

llPiF: 1 00i]01 3it
I\,1aprq Nr,r 6pc,j: 07005"'1 i:$

11 00,1 Seorpag

Mac*prr.rxoaa 1-3

ier: +3,j1 II36 16706

ilaxl: +ltsl 'l I 16 16 641

i.'t;AA
It,, 

Mrnax Teluoauh, Arnn' fiHx'

4
dr



Peny6nraxa Cp6raja
MI4 H T1CTAPCTBO YHYTPAI.U FbMX NOCIIOBA
Cexrop 3a BaHpeflne crryaqraje

f1R^aaa 3a BaHpeAne crryaqnje y Hoaorvr Cafly
09.21.1.1 6poj 217-1763t20
laxa 05.02 .2020. ro,qhHe
Hoer Cag

EOO"EKO rHxelbeprHr"
Yn. Xapxa 3peuannn a 6p. 76
Ea'{ra flanaHxa

OEABEIUTEI$E

nPEEMET: 3axree 3a h3AaBaFbe ycnoBa sa norpe6e r43pa4e yplaananvxor npojerra3a u3rpaAFby noroHa 3a nphMapHy npepaAy KoHonrbe ca nparehrarvr oojexrnwa y
rpafieanncrou nogpyvjy Hacerba Mnapexoeo ua pa4noj noBptur4Hkt 10,- y oKBr4py
rpafieanncKe napL{ene 6poj 3306 KO Crenanoeilheao.

Pasuarpajyhr saxree 66 AOO"EKO rnxegephHr" ils Saqxe nanaxre, oa 20.01 .2020.
roArHe, 3a r3AaBal-be ycfloBa aa norpe6e il3paAe yp6axracrravror npojerrra sa nsrpaAFby
noroHa 3a np[MapHy npepa,qy KoHonrbe ca nparehrarvl o6jeKTrMa y rpafieerancxorr,r
nogpyvjy HaceJba Mna4exoao Ha pa4xoj noBpr.ur4Ht4 10, y orarrrpy rpa[eeraHcKe napLlene
6poj 3306 Ko crenanoerheao, o6ageurraaaMo Bac o cne4eheru:

- Saxo, o 3a[xr]4r4 oA noxapa ("cn. rnac,hK pc,', 6p. 111tog, 2ol1s n g7l1g), y 4eny"3aur,1Ta oA noxapa y nflaHcKr4M rqoKyMeHTrMa,;, y qnaHy z'g. npega itl g je npe
u3paEe_naaHcrffx goKyMeHara Hocl4fia{4 Eocfla'H€r-r13patrfi=FrraHeKor,qoKyNreHTa ArK'aH-4a npr6ael4 Ml4tuJbeFbe _MrHrcrapcrBa, xoje ca4pxr4 ycnoBe 3alurlrre oA noxapa rercnnosrja xoje je norpe6Ho npeABrAerh npeAMerHmM nnaHcKr4M AOKyMeHrrMa.

- 9gI9! o nnaHrpar+y-\ 
!1:lpa+rur,r (l'c_n. rnacHrK pc", 6p. z2t2oog,gltzoog - ncn.,

911?010 - o4nyxa Yc,24t2011,121t2012,42t2013 - ognyra yc, sot2o13 - o4nyxa yc,
9812013 - o4nyra Yc, 132t2014, 14st2014 n g3t1g), y geny t-lpocropno , yp6rrr.rr.,*o
nnaHilpaFbe, L{flaHOM 11 $esuaw.le nnaHcre AOKyMeHTe KaO: npOCropxe nraHoBe(l'lpocropHn n.naH PC, permonannil npocropHr,l nnaH, flpocropura nnau jegrnrqe
floKanHe caMoynpaBe n ['lpocropHr nnaH no4pyvja noce6xe xanaene) n yp1anncrrqKe
nflaHoBe (l-euepannn yplauncrilvKLl nflaH, llnau reHepanHe perynarlraje u lnaH
AerarbHe perynaqrje), oAnocHo qnaHoM 13 4e$Nxrar.ue Yp6annc;1nrxn npolexar xaoyp6aHncrrqKo-TexHnqKu AoKyMeHT 3a cnpoeofieue nnaHcKt4x AoKyMeHara xojr ce
napaflyje HaKoH ycaajarua nnaHcKLlx AoKyMeHara.

- H.a ocHoay HaBeAeHor o6aeeuraBaMo Bac ga 3a .43paAy Yplanuunvxor npojexra
(xojn 

-ne cnaiqa y nnaHcKe AoKyMeHre) xucre y o6aeern 4a npra6aerbare Mrr.xJbe,"e
oeor MrHrcrapcrBa y norne,qy ycnoBa 3alurhre oA noxapa n ercnnosrja.

Taxca y r3Hocy o4 320,00 Ar4Hapa HannaheHa je cxogno raprenou 6pojy 2 3axoxa o
aAM]4Hl4CTparlrlBH]4M TaKCaMa (,,Cn. rnacHhK pC," 6p. 43/03, 5O/19, g5/1g ra-3alto;.

K YNPABE

tM.r.t



NOKP'JI4HCKI4 3ABOA 3A 3AIIII}fry NPilPOA€

Cp6r,1o . 91000 Hoara Coa r PoaHh'{Ko 904
T€ r 091/489&301 . 00KC 091/6616959
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Bpoj: 03-639/2
fiaryn: 13.03.2020.

,,EKo HHxelbepuHr" Saqxa llanaxxa

Yn, Xapxa 3pesaxrana 6p. 76
Ea.axa flanaxxa

-ar.,33.,.1F:Kft 3€83tr 3a 3aLlJrrry npHporle. Hoaia Ca,q Pagxrrlxa 6p.20a. Ha ocHoBy qnaHoBa 9.

,, 'l2 3axora c 3aLlll,rrr4 npHpoite (.Cnlx6exr,r rracHHK PC'. 6p 36/2009. 88t2010. 91/2010 -

,rc''rp 14 2C16 r 95 2O1B- Ap 3aKoH) r.{iraHa 141. 3axona o onulreM ynpaBHoM nocrynKy

r,-Cnprc6enr rlacHHK PC , 6p. 18 2016). nocrynajyhr no 3axreay ,,Exo rxxeruep[Hr" Saqxa

l1anaxxa, 3a u3paAy Yll ga ypelerse h h3rpaAby y oKBHpy rpafieerxcxe napqene 6p. 3306
KO Crenaxoerheeo, nouohxux,qrpeKTopa Ap Cno6oAan l-lysoarh no oenauJheFby A[peKropa
6p. 06-3015 o.q 29.10.2018. roArHe, AoHoct4

PEtUEFbE
o ycnoBHMa 3auJTHTe npHpoAe

l) t1s.1ajy ce cnegehr yCnoBH 3aLlrHre nprpoAe 3a H3paAy Yt-l sa ypeleue H H3rpa+lFby y

oKBHpy rpaflesrxcxe napqene 6p. 3306 KO Crenanoe!4heao:

1 . Pa,qH sauJrure 6rognaep3rTera pypanHHx noBpLrJHHa H oL{yBaFba KBanHrera Ba3Ayxa.

HeonxoAHo je nograsarue 3auJrrrHor 3eneHHna o6o4nru AenoM paAHor KoMnneKca npeMa

oKonHHM (nperexxo o6pagNaru) noepu:rnataa

2. 3a norpe6e noAr3arua 3aururHor 3eneHrna, HeonxoAHo je cnegehe:

a. 3eneHe noBpruHHe noBe3aT[ y LlenoBrlT cl4creM 3eneH[na, y3 o6es6eflerse
pa3HoBpcHocru Bpcra r Qusrorxorraraje, rj. cnparoBHocr[,qpBeHacre eererallilje;

b. y cacraBy caieHor 3eneHuna Aarh npeAHocr ayroxroHr,rM BpcraMa, Koje cy najanue
npunaroFjeHe noKanHfi M neAonouKl4M t1 KnuMarcKl4M ycnoB[Ma;

c. u36eraBaru xopuulherue uHBa3hBHr4x (arpecuexux anoxroHr4x) epcra (naee4ennx y
06pasnoxeuy);

d. Ha rpaHuqh npeAMerHor npocropa ca oKonHrM opaHilqaMa h36eraBarta Bpcre
4paeha r xOyrua xoje npegcraaruajy npefla3He AouahuHe o4peF1eHux napa3rra
norbonpuBpeAHux Kynrypa nn[ aohaxa. To cy Bpcre Berberis sp., Cotoneasfer sp.,
Pyracantha sp., Sorbus sp., Acer negundo u cn.

3. O6ea6egrrr uoryhxocr nprKrl,yqeFba Ha KaHanu3allroxy uxQpacrpyKrypy finr c[creM
3a ilHAHBt4AyanHo npevnu:haaaue ornaAHux BoAa. Kopruheue BoAoHenponycHe
cenruqKe jarrire uoryhe je caMo Kao npuBpeMeHo peuerue. Kaanrrer npequuheuor
e$nyeura Mopa 3aAoBo.rbaBarr nponucaHe xprareprajyrue 3a ynyurabe y Kpajlbu
perlunrjexr y cKna4y ca npaBrnltMa oABoReFba u npeqiluJhaaarba orna,qHl,tx Bo,qa il
npeMa 3axreBuMa Ypeg6e o rpaHuqHrM Bpe4HocrilMa eMrcr4je aarafiyjyhux uareprja y
BoAe u poKoBuMa 3a lbuxoBo Aocrm3abe (,,Cn. rnacxnx PC", 6p.67111,48112 n 1116).

Heonxo4xo je Aa ce 3ayJbeHe ornaAHe arnaocQepcxe BoAe npuKyne cucreMoM
HenponycHl4x ApeHaxHux qeBn u npequcTe Ha cenaparopy yrba il MacTn npe ynyuTaba y
xpajruu pequnujexr.

4. l4arpa4ua pe3epBoapa 3a cKfla4uureFbe ropilBa uoryha je xa 4eny npocropa h3BaH
yrr,rr4aja noA3eMHnx BoAa, Kao u Ha HaquH xojrrvr ce o6es6eflyje cnpeqaBabe
pacnpocrupalba sarafiyjyhux uareprja y oKpyxebe, a y cKna,qy ca 3axreBtaMa



,tpaBun{uKa o TexHI4qKl4M HopMaTnB[Ma 3a 6eg6eAHocr oA noxapa nocrpojerua ur

o6jexara 3a 3anarbhBe h ropilBe reqHocrr t4 o ycKnaAhuraBaFby h nperaKa;5y
3anarbrBux 3ana.rbhBHx H ropuBHx reqHocrH ("cn. rnacrilK pc,,, 6p. 114117) Ha4ser,lxr,l
pesepBoapr naopajy 6urr ctaaulreHu yHfrap BoAoHenponycHr4x raHKBaHa, a KoA yKonaHHX
cKnaAhu]Ta (nogserr,tno cKnaAtltrJTeue) onacxrx nareprja HeonxoAHo je nocraaruar+e
ABOCTpyKOt nnatlra.

5. Ynpaaruaiue 3anarbLBuu naareprjaMa BpLrJhrH carnacHo o4peg6ar,aa 3axoxa o 3aLJJTHTH
oA noxapa (,,Cn rnacHHK PC 6p '11/09 u 20 151 y L{firby cMa$eFba oAHocHo
enHMuHHCalba HerarrlBHOr frHUaJa y nOcrynhy ynpaBrbaFba 3anarbHBHrit H eKcnnosHBHHM
cyncraHqaMa lTBpilHTH .lerarbF'ie l,lepe npeselrllrje !i 3auJTr{Te no.lpyvja roKoM
peAoBHor Qynxqltonrrcaua oSlexara Nao,1 y c,ry^laJy aKllrl.1eHra lyAecai y cKna.qy ca
ogpe.q6aua [lpasrnrrxa o oa+]p),r{HHi,r ForHTrlKe npeeerqrje yileca },1 ca',lpx6HH H
uerogonorrju H3pa+le h:seura.la o 5es6e;xocrn r ['lnara 3aL11rHre oA yAeca
(-Cnpx6enr rnacHHK PC-. 5p 41 1C't

6 [lpegyserr arqexBarHe Mepe xepMernsaqrje Ha MecrrMa noreHLlHjanxor pH3HKa oA
enrcuje aaraflyjyhr,tx raarepr,tja y cnorbauJFby cpeArHy, Kao h npeqilulhaeabe
eBeHryanH[x npoAyKara euucuje, carnacHo Ype46r o rpaHuqHuM BpeAHocrrua en,trcuja
sarafyjyhux uarepuja y Ba3Ayx H3 craLlroHrpaHt,tx l43Bopa 

'sarafiuaaua, 
ocuM

nocrpojena 3a caropeBaFbe ("cn, rlracHrK pc", 6p. 11111s). l-lplsxa nHLla v1

nDe-ll'serHHl-.lH ll}X!H cy l]a npuuersy.ly rexHHL{Ke Mepe 3a cMaFbebe elaucnje---'--a-earahvirfru rsrecria yta ergla.aHulHnx l Apynfr o(ift*ara, y cnfiaAy ca gaxoHoM orllurrrH tsa3A]D(a {'Cn. rnaorrx pC". 6}€il.urrrH tsa3AID(a {'cn. rnaorrx PC". 6p. 36/09 u 10/13). opeon, errrroBaH rs ypelaja sau}arjere cnaAa y cyncrErHqe sa xoje ce Mopa BpurHTH KoFrrpofla (eugenr
- --=:. - -=== ':--:.-. a',,,,a,,.a ,, 1-Zij=,.6,'X :3ia-3it.X ,€j/Foero3 A3 ,1.*CIa:aln)a
:'=:'---.'--3=i -:!,'tsa BDLJl,lnl ,'3ril3l'v'Cal..,l narou 4? ?auapa n. 2irrrurr/ o..r,v-,r..= -'--=-,'--3=i -:4,.tsa BpLJ'rnl r Sijral,y ca uJnaxou 43 3axoxa o 3auJTt,trH Ba3AyXa H-3ar,'a -'c'e:5,1 C t,lepe$HMa gurcnia garahvivhrx uateouia v Bainvy u2. (^raLr u^uun2!r/vpet.srMa eurcnja sarafiyjyhrx uarepr,tja y Ba3nyx H3 craqroHupaltx

7.

'lsBopa earailxaarua ("Cn. rnacxr.rx pC' 6p S/16).

v'npaBrbalbe ornarqHHM uareprjal,la noroAHHM 3a peqlaKnaxy BpgJHTH car;]acHo
o4peg6ar'la [lpaennnrxa o ycnoBrMa H HaL]HHy caKynrbaba, rpaHcnopra, cKna4htureFba
H TperMaHa orna+qa xojr ce Kopt4crr Kao ceKyHAapHa cltpoltA+a vnv 3a Ao6[ja6eeneprrje ("Cn. rnacx[x PC",6p.98/10) r,r cpo4nnx 3aKoHcKilx aKara. l-pafeerancxo-
TexHHqKUM peuebuMa y cBrM CeTMeHTUMa ynpaBrbaFba ornaAoM O6eS6e4rarn 3aurfiry
oA aKq[AeHTHOT pacunatba, noxapa u cn.3a npraapenaeHo oAnaraue orna4a, Kojil ce He
MOxe ucKopncruru Kao ceKyHAapHa cupoBuHa, nraHilparu oAroBapajyhe nocygelypelaje
Ao ornpeMatba Ha Kpajlbe oAnarabe Ha 3aKoHcKu nponilcax ia,.tilH. fipraapeuexo
cKnaAuurelbe onacHor ornaAa Bpu[4T14 y CKnaAy ca qnaHoB]4Ma 36. u 44. Saxona o
ynpaBrbalby ornaAoM (,,Cn. rnacnnK pC,,, 6p. 36/09 ra gg/10 u 14116).

Toxorra useofleua paA-oBa rpe6a nwar.i y Bl,rAy qnax 99. 3axoxa o 3arul4r]4 nprapo4e xojrarssolava pa,qoBa o6aeesyje ga, yKonHKo y rorry paAoBa npoxafle reo.noruKa hn[
naneoHro'tol!Ka AotrytleHTa xoja 6u tlorna npeAcraB-rbarH saurrhexy npHpcAHy
BpeAHOCr, rCra nprjaer MrnrcrapcrBy xHBorHe cpeAHHe KaO I Aa npeAy3Me cBe Mepe
3aturure oA yHt4rrJTeFba, oulreheua rnu xpafle,

ll) llo4xoctanall 3axreBa je 4pxan Aa paAoBe I aKruBHocn4 r43BeAe y cBeMy y cKnaAy ca
n3lqar]{M yctloBuMa l,l3 TaqKe I oeor Peulerua. 3a cae paAoBe ra o6jerae iolra nraiy o6yxaafrenra
,qocraBrbeHou npojenHoM AoKyMexraqujotr, norpe6no je rpaxuru noce6xe ycnoBe oBor
3aao4a.

lll) Yxonraro noAHocmaall gaxreBa y porry oA ABe roAilHe oA AaHa .qocraBrbaba aKTa He
ornoqHe paAoBe I amuBHoc-Tu sa xoje je am o ycnoB]4Ma 3aurure npupoAe u3,qar, 4prax je
4a npn6asu HoBil aKT. Taxo[e, yKotl4Ko aone go [3MeHa 3axreBoM HaBeAeHux aKruBHoca4,
I4nu npoMeHe noKaqnie/no4pyuja, Kao H ga HapeAHe $ase/ro4rane hcrpax[Baba, Hoq4flaq
amuBHocrt4 AyxaH je ga no4nece floxpaj[HcKoM 3aBo,qy 3a 3aur]rry np[poAe HoB 3axreB 3a
u3flaBalbe aKTa o ycnoB]4Ma 3aUTUTe nprpoAe.

8.
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'so PeueFbe He ocno6afla oOaeese noAHocr4oLla 3axreBa ga npu1aau r Apyre ycroBe,
,Bone H carflacHocrr npe4sr[eHe no3taTt4BHIM nponrchMa.

r') Taxca 3a u3AaBaFbe oBor peu:erua, y fi3Hocy oa 20.000,00 graxapa, o4pelena je y cxna4yca qflaHoM 2, [lpaarannrKa o BrchHt4 il HaqHHy o6pavyna r Hannare raKce 3a h3AaBabe aKTao ycnoB[Ma 3ar.urfire npupoge (,,Cnpx6exr rnacHuK pC,,, 6poj 110113).

O6pa3noxelbe

,,Exo rxxersep!4Hr" 5a'{xa ilanaxxa AocraBHo Je oBoM 3aeogy 3axree 6es 6poja. 3anpgMrbeH06.03 2020. roAHHe. 3a H3p-aAy )'F ga ype!erue r r,rpr,l*y y oKBrlpy rpa?leerxcxe napL{ere6p' 3306 Ko CrenaHoaltheeo. )'3 3arres;e rqocraBrb'eH rpaeurxu npHKa3 nonoxajanpeAMerHor npocropa - Hseo! H3 nfiaHa BHLl,ler pega CraryaLlHoHH npHKa3 nnaHHpaHorpeLUeFba pasueu:raja o6jexara. KparaK onHc rexHonouJKor nocrynKa r npareha40ryuexraqrja. [lnaxrpaxr cagpxajr Ha napLlenH o6yxearajy no.rpo]"*, .U npepaAynapagajsa H KoH3epBelpaHor noapha, xnaAFbaqa, pe3epBoapr 3a reqHa roprBa r npareheo6jerre.
Ha ocxoey AocraBrbeHe AoKyMeHraqraje o6pafluaava u HaKoH yBuAa y ,qo*yMeHraqrajy3aeo4a, yrapfleno je 4a ce npe4rraerxu noKant,trer He Hana3il xa gauruhexon,l no4pyvj y HVrvra no4pyvjy npegsralenoM 3a 3arun4ry oA crpaHe oBor 3aao4a.
r'lepe sauJrHre np!'lpoAe lepailete cy y cKnary ca L-lnaxou 14. 3axora o 3aLrJ14rH npHpoAe'3'- .:]acHHli PC' 5p 36 2cog ga joi o. 91 io10 - ncnpaaxa ir 1 4 zoi6), npeMa KoMe ce'3a--'1?a drtcltotlr:e p'a3HcBp,3Hccrlr ocrBapyje cnpoeoileFbeM Mepa 3auJTHTe H yHanpeller+a
=::ta =!/.xl3r.X r'rorv'naLlr4ra i'r pr,,llpoJi.,rHX craHHL!Ta H exocHcreMa-, lv,lepe 3a,JTHTe v
.' -a-c'e':e'ee Bpc=a FbHXoBHX nony'raLlHla npHpo.lHHX craHHuJTa H eKocycreMa cnpoBoAe ce.,'3r're! r c"cra,|ror oqt,BaFbeM 6ro.lusepsrrera y $HxoBoM HenocpeAHOM 14 t!HpeM oKppKeby,ul'nariou 5" craa 7 3axoxa o 3auJrHrH npHpo/qe H3paxeHo je xaveno HenocpeAHe np,MeHeuel;ylapogHHx 3aKoHa xojru gpxaBHh opraH A t1 optaln arroHoMHe noxpajrne H opraH,jeArxrrre noKarHe caMoynpaBe, opraHH3aqr,,je r rxcruryqraje, Kao H Apyra npaBHa nuLla,npeAyserHH$u u SusnqKa nHL{a, npfi BpuJeFby ceojr,tx nocnoaa 

^ a^iira*" HenocpeAHonprueruyjy onurenpHxeahena npaBt4na uenyxapoaxor nfrru r norepf;ene ruetlynapo4xeyroBope Kao cacraBHu Aeo npaBHor cucrelaa-. Koneexqrja o 6ronourx"i prarorpluocru (,,Cn.nucr cPJ - Me[yHapoAHrr yroBopl4",6p. 11101) v qnai-v a. yxasyje xa norpe6y peryIrrca]baunu ynpaBrbarua ,,6uonouK14M pecypcxMa BaxHr4M 3a OL{yBa}be oronor*"'pliro"p"ro"r, yoKBr4py unn BaH gaulrnhexnx nogpyrtja, y Lll,trby r6r4xoBor oqyBalba Lr ogpxr4Bor xopuuherua,,.Y crnagy ca KoHeexqujona, Aed; cMo. Aa cnpeqaBaMo yHouelbe 14 KoHTponuueMo r4n[rcxoperuyjeMo,,oHe crpaHe Bpcre xoje xoje yrpoxaaaly nprpogr" eKoo4creMe, craHuura un[(ayroxroxe) apcte". Ha naulnu no4pyvjurrra cnaarpajyte 14HBa3fiBHr4M cne,qehe 6urune Bpcre:quraHcKo nepje (Asc/epras syriaca), jacexonrcxra- laaop (Acer negundo), Kmcerro ApBo(Ailanthus gtandutosa),. 
_oarfen,ra u' fu,1o.rqna rriiii{a), aana4nr KonphBr4h (celfiscccidentalrs) aaSuna (Eleagnus angustifo,tia) nercrrrarc*, AnaKaBr jacen (Fraxinuspennsylvanica), rpHoBaq (Gtedichia - triachanttosl, xrea- orpaAa (Lycium halimifolium),neronrcHH 6purruax (Pafthenocissus rnserfa;, xaixa .pLr." lprunii serotini,l, janancra

Sanona (Reynouria syn. Faltopia iaponica), oiipem fnoiina' preuaoacacia), cu1npcxn6pecr(Ulmus pumita).

Konrpona SpeoHa Bpula ce y cuaAy ca MonrpeancKuM nporoKonoM o cyncraHqanaa xojeourehyjy o3oHcKl4 oMoraq ra rasasraaajy eQexar ai"-""" o",rlr", a Ha ocHoBy vnanoea 3, 40,51, 52 3aroxa o 3aururr4 eas4yxa-1"cfl. rnacHrK pc,,, 6p. 36/09 ra 10113). Saxaaruyjyhraxeuujcxoj uHeprHocrr4, HeK,, speonra ce Mory u BN.,e oa 100 roAuHa 3aApxaru y aruocsepu,raKo Aa ruory (10-25 rogrxa HaKoH eMuroBaba) Roinerra Ao crparoceepe. Tauo ce (ysoro4racoqujaquoHuna peaxqrajaua) ocno6a[a _*no[, xojra' pearvie ca MoneKynoM o3oHa.Paaaparse o3oHcKor cnoja ca'nocn"4rqo, noiehaxor'yniiaruyoraqacror 3paqeFba AoBoAu ,qocyueFba eereraqrje u pa3nl,lqrtrux o6oruesa KoA xr4Bor cBera (nojaae paxa xoxe u cn).
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3alurtare xhBorHe cpe,qt,tHe h3paReHH u3pafieHt,t cy y cKnaAy ca LlnaHoM 21. 3axona o
xl4BorHe cpeAhHe ("Cn. rnacxuK PC", 6p. 13512004, 36/2009, 36/2009 - Ap. 3aKoH,
- ,qp. 3aKoa, 4312011 - o4nyxa YC r 1412016) xojrrra je gegraxmcaH nprHl-lrn

3aurhre npr4poAe u xrBorHe cpeAHHe: "3aurrra nphpoAHllx BpeAHocrH
ocraapyje ce cnpoeoflebeM Mepa 3a oqyBaFbe lbHxoBor KBanhrera, KonHqfiHa H pe3epBh, Kao
I nprpo4Hr4x npoLleca, oAHocHo rbNXoBe ueflysaarcxocrr H nphpoAHe paBHorexe y qerilxN".
Y cxna4y ca 9naxou 7.3axoxa o 3arurrn4 npnpoAe, 3arurrra nphpoAe peanraayje ce,, ...
cnpoeofieueM Mepa 3aurure npr4poAe H npeAena; yrapflr.reaueM ycnoBa u Mepa 3arurhre
npupo,qe n gaurrheHux npilpoAnrx go6apa H npeAena y npocropHnra r,r yp6aHhcl4qKrM
nnaHoBuMa, npojerrxoj goxyuenraqrjn. ocHoBaMa H nporpaMHMa.,.oA yrrrlaja Ha

nphpogy...Kao r y6naxaBaFbeM [lTerHHX nocneAuqa xoje cy Hacrane aKrHBHocrhMa y
nprpoAt4". Y eesu ca xopruhebeM npocropa y Llnany 19 3axona o 3atlrrrr1 xrBorHe
cpeA[He ce HaBoAH Aa ce,,paseojnuu r npocropHHM nraHoM frBpiyjy 3oHe h3rpaAFbe Ha

o4peflexru noxaqxjaua 3aBHcHo oA KanaLlrrera xrBorle cpeAHHe H creneFia onrepeheua,
Kao H qrrbeBa h3rpaAF6e yHfrap oApeiexrx AenoBa Ha rHM loxaqrjaua-.
Ynwcreo o npasxou cpeactev: f'lporra oBor peLrletua Moxe ce rejaenrr xan6a
lloxpajrxcxoM ceKperapuiary sa yp6axueaM r 3arurrryxrBorHe cpeArHe y potry o4 15 gaxa
oA AaHa AocraBrbaEa Peutelba, y3 floKa3 o ynflaru Peny6nmvxe arqMuHHcrparuBHe raKce y
r43Hocy o4 470,00 AnHapa xa reryhr paqyH 6p.840-742221843-57, no3hB xa 6poj 59013 no
nro4eny 97. 4:\

flocraaruexo:

- Hacnoey
- apxxBH

nonohr.rlrx AhpeKropa
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