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ИНВЕСТИТОР: „Мистрал-Комерц“ Д.О.О. , Новосадска бб, Темерин
ЕЛАБОРАТ:  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

     -УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ-
ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА
ДОГРАДЊОМ СИЛОСА КАПАЦИТЕТА   Q = 8 х 4140 m3

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 13101/6; K.O. Чуруг 
  
ЛОКАЦИЈА:   Чуруг, општина Жабаљ

катастарска парцела бр. 13101/6; K.O. Чуруг

Бр. елабората:          628-1/20                       

На  основу  Закона  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС“,  број
72/2009,  81/2009-исправка,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/2012,  42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон и 9/2020), доносим следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације -

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
-УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ-

ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА
ДОГРАДЊОМ СИЛОСА КАПАЦИТЕТА   Q = 8 х 4140 m3

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 13101/6; K.O. Чуруг

У  складу  са  одредбама  члана  62,  став  2.  Закона  о  планирању  и  изградњи,
одређује се одговорни урбаниста:

Ивана Рудић, дипл.инж.арх.        
лиценца број 200 1419 13

Именована  је  дужна  да  се  при  изради  наведене  документације  придржава
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-
исправка,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/2012,  42/2013-одлука  УС,  50/2013-
одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019,  37/2019-други  закон  и  9/2020), Правилника  о  садржини,  начину  и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, број 32/2019), прописа и стандарда.

Именована испуњава услове из члана 62. Закона о планирању и изградњи.

ДИРЕКТОР

                                                                            _
_____________________________________________

                                                   Душко Милановић, дипл.грађ.имж.
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И З Ј А В А

Одговорни  урбаниста  на  изради  Урбанистичког  пројекта  за  урбанистичко-
архитектонску  разраду  локације  за  проширење  садржаја  пољопривредног
комплекса на катастарској парцели бр. 13101/6, К.О. Чуруг,

Ивана Рудић, дипл.инж.арх.        
лиценца број 200 1419 13

И З Ј А В Љ У Ј Е М

да  је  урбанистички  пројекат  израђен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и
изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката
и правилима струке.

ЛИЧНИ ПЕЧАТ                                                                                 ПОТПИС
                                        _____________
________________________  

                                                                               Ивана Рудић, дипл.инж.арх.

Место и датум: Нови Сад, јун 2020. године
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На  основу  Закона  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС“,  број
72/2009,  81/2009-исправка,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/2012,  42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,
145/2014,  83/2018,  31/2019,  37/2019-други  закон  и  9/2020),  Правилника  о
садржини,  начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и  урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019) и Просторног плана општине
Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 6/2011 и 19/2018), израђује се: 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
-УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ-
 ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА

ДОГРАДЊОМ СИЛОСА КАПАЦИТЕТА   Q = 8 х 4140 m3

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 13101/6; K.O. Чуруг

A.)   УВОД

1.) Правни и плански основ
Правни  основ  за  израду  Урбанистичког  пројекта  представља  члан  60.-63а

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-
исправка,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/2012,  42/2013-одлука  УС,  50/2013-
одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019,  37/2019-други закон и 9/2020) и члан 76,  77.  и  85.-95.  Правилника о
садржини,  начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и  урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019). 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта представља Просторни план
општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 6/2011 и 19/2018).

Изради овог Урбанистичког пројекта за проширење садржаја пољопривредног
комплекса  на  катастарској  парцели  број  13101/6,  K.O. Чуруг,  приступило  се  на
основу  захтева  Инвеститора, Д.О.О. „Мистрал-Комерц“,  улица Новосадска  бб,
Темерин.

Просторним планом општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број
6/2011 и 19/2018) ближе су прописана правила уређења и грађења, као и услови
за парцелацију, регулацију и изградњу.

У  сврху  обезбеђивања  реализације  планских  циљева  одређени  су
урбанистички критеријуми и услови за парцелацију, препарцелацију и изградњу
нових садржаја.

Извод из Просторног плана општине Жабаљ 
II ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

II-1.1.1. Пољпривредно земљиште

Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и
промена намене земљишта може да се врши:

• за изградњу објеката за потребе пољопривредног газдинства и
обављања примарне пољопривредне производње и складиштења
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производа на основу локацијске дозволе, уз обезбеђивање услова
заштите животне средине.

II-2. Правила грађења
II-2.1. Општа правила грађења

У  циљу  обезбеђивања  реализације  планских  циљева  потребно  је  одредити
урбанистичке  критеријуме  и  услове  за  изградњу  и  реконструкцију  свих
планираних садржаја Плана.

• конструкцију  објекта  прилагодити  осцилацијама  изазваним
земљотресом јачине 7°МЦС скале; 

• за непокретна културна добра и непокретна културна добра под
претходном  заштитом,  као  и  за  њихову  непосредну  околину
(припадајуће  парцеле)  важе  одредбе  Закона  о  културним
добрима.  За  радове  на  тим  објектима  (адаптације,
ревитализације, доградње, реконструкције ...), власници-носиоци
права  коришћења  морају  прибавити  посебне  услове  -  мере
техничке  заштите  од  стране  надлежног  завода  за  заштиту
споменика  културе,  као  и  да  прибаве  сагласност  на  пројектну
документацију; 

• за  археолошке  локалитете  наведене  у  Плану,  у  тачки  „I-3.1.14.
Културна  добра“,  важе  одредбе  Закона  о  културним  добрима,
које  обавезују  власника  да  пре  предузимања  било  каквих
земљаних радова обезбеди посебне услове од надлежног завода
за заштиту споменика културе; 

• гробља, према Закону о културним добрима, уживају претходну
заштиту,  те  се  без  посебне  евиденције  она  третирају  као
заштићене целине; 

• спроводити мере и услове заштите природних и радом створених
вредности  животне  средине  у  складу  са  Законом  о  заштити
животне средине; 

• уколико  се  у  току  радова  наиђе  на  природно  добро  које  је
геолошко-палеонтолошког  или  минеролошко-петрографског
порекла  (за  које  се  претпостави  да  има  својство  природног
споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за
заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро
не би оштетило до доласка овлашћеног лица; 

• при пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби
Закона  о  заштити  од  пожара  („Службени  гласник  РС”,  број
111/09); 

• изградњу планираних објеката вршити у складу са „Одлуком о
утврђивању  степена  угрожености  насељених  места  у  општини
Жабаљ са рејонима угрожености и одређеном врстом и обимом
заштите у тим рејонима“ и важећим техничким нормативима за
склоништа; 

• објекти  високоградње  јавне  и  пословне  намене  морају  се
пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци
и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак
и  рад.  Стамбене  и  стамбено-пословне  зграде  са  десет  и  више
станова морају се пројектовати и градити тако да се особама са
инвалидитетом,  деци  и  старим  особама  омогућава  несметан
приступ, кретање, боравак и рад. 
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• објекат високоградње у зависности од врсте и намене, мора бити
пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се
обезбеђују прописана енергетска својства.

II-2.2. Правила грађења на пољопривредном земљишту

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта
на пољопривредном земљишту се могу градити: 

• објекти за потребе пољопривредног домаћинства; 
• пољопривредни  радни  комплекси  (са  објектима  за  потребе

примарне пољопривредне производње); 
• објекти за експлоатацију минералних сировина; 
• саобраћајни,  водопривредни,  комунални,  енергетски,

телекомуникациони  објекти  и  инфраструктура  у  складу  са
Планом; 

• објекти за потребе привреде, туризма, рекреације и др., у складу
са Планом.

II-2.2.3. Правила грађења за пољопривредне радне комплексе 

Избор локације за изградњу пољопривредног радног комплекса (са објектима
за  потребе  примарне  пољопривредне  производње,  за  потребе  складиштења  и
прераде  пољопривредних  производа)  треба  извршити  након  потпуне  анализе
природних  одлика  (рељефа,  педолошких,  геолошких,  метеоролошких  и
хидролошких  карактеристика),  као  и  других  услова  (близина  и  могућност
прикључења  на  јавни  пут  и  осталу  инфраструктуру,  утицај  на  окружење  и
животну средину и др).  Такође,  при избору локације за изградњу неопходно је
водити рачуна о квалитету земљишта и где год је то могуће објекте лоцирати на
земљиштима слабијих бонитетних карактеристика. 

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, висине максимално до
2,2 m. Ограда и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0 m од
међне линије. 

Пољопривредни  радни  комплекс  мора  бити  комунално  опремљен  са
минимално:  приступним  путем  ширине  минимално  3,5  m,  унутрашњим
саобраћајницама,  санитарном  и  водом  за  потребе  производње,  унутрашњом
канализационом мрежом, електричном енергијом. 

Услови  за  изградњу  нових  пољопривредних  радних  комплекса,  као  и  за
реконструкцију  постојећих,  односно  услови  за  изградњу  и  реконструкцију
објеката  за  потребе  пољопривредне  производње,   издаваће  се  на  основу  овог
Плана  и  услова  за  заштиту  животне  средине.  Накнада  за  промену  намене
земљишта ће се плаћати у складу са Законом о пољопривредном земљишту. 

За потребе пољопривредног радног комплекса дозвољена је изградња: 
• стакленика и пластеника, 
• објеката за гајење печурака, 
• рибњаци, 
• фарме  -  објекти  за  узгој  животиња  (живине,  ситне  и  крупне

стоке, пужева и др.), 
• комплекси  за  примарну  прераду  и  складиштење

пољопривредних производа, 
• машински паркови. 
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Индекс заузетости парцеле за све радне комплексе је максимално 70 %. Индекс
изграђености  парцеле  је  максимално  0,8.  У  оквиру  комплекса  неопходно  је
обезбедити минимално 30 % озелењене површине.

II-2.2.3.5.  Комплекси  за  примарну  прераду  и  складиштење  пољопривредних
производа 

У оквиру ових комплекса дозвољена је изградња објеката за примарну прераду
и складиштење  свих врста  пољопривредних производа  са  пратећим објектима.
Пољопривредни производи који се могу примарно прерађивати и складиштити
су: житарице, индустријско биље, лековито биље, цвеће, поврће, воће, производи
животињског порекла и др. 

Објектима  за  складиштење  пољопривредних  производа  и  репроматеријала
сматрају се све врсте складишта (полуотворене и затворене хале, надстрешнице,
силоси,  трапови,  подна  складишта,  хладњаче  и  др).  Објекти  у  којима  се
пољопривредни  производи  могу  примарно  прерађивати  су  сушнице,  пушнице,
кланице и сл. Минимална удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је
10,0 m. Максимална спратност објеката је П, са изградњом подрума, уколико то
хидролошки услови дозвољавају. 

2.) Обухват урбанистичког пројекта
Простор  обухвата  урбанистичког  пројекта  налази  се  у  ванграђевинском

подручју општине Жабаљ, уз западну границу насељеног места Чуруг. 
Северозападна  граница  парцеле  наслања  се  на  локални  некатегорисани

асфалтирани  пут,  к.п.  број  15199,  преко  којег  комплекс  остварује  везу  са
саобраћајном мрежом насеља.  Уз североисточну границу парцеле налазе се  к.п.
број 13101/1, парцела у грађевинском подручју насеља Чуруг и к.п. број 13076/3 и
13076/4,  парцеле  које  се  налазе  у  ванграђевинском  подручју,  са  изграђеним
садржајима  пољопривредне  намене.  Југоисточном  страном  протеже  се  атарски
пут  к.п.  број  15200,  док  се  уз  југозападну  границу  налази  парцела  к.п.  број
13101/5, парцела намене - пољопривредно земљиште.

Парцела број 13101/6,  K.O. Чуруг,  укупне површине 60.303,0 m2, уписана је  у
Препис  листа  непокретности  број  12071, K.O. Чуруг,  потес  Јарош,  као  приватна
својина, у власништву Д.О.О. „Мистрал-Комерц“, Темерин. 

Према Просторном плану општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“,
број  6/2011  и 19/2018),  локација  се  налази  на  обрадивом  пољопривредном
земљишту. 

На  катастарској  парцели  број  13101/6,  K.O. Чуруг  планирана  је  изградња
објеката у функцији пољопривредне производње, силоса капацитета Q=8х4140 m3,
у склопу постојећег комплекса.

Шира ситуација простора приказана је на графичком прилогу број 1.

3.) Услови изградње
Постојеће стање

Према Просторном плану општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“,
број  6/2011  и 18/2019),  простор  на  којем  се  налази  пројектом  обухваћена
површина је пољопривредно земљиште.

Подручје  обухвата  налази  се  изван  граница  грађевинског  подручја  насеља
Чуруг,  на  крајњем западу  насеља  Чуруг,  са  изграђеним садржајима  у  функцији
пољопривреде. 
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Приступ  локацији  одвија  се  преко  прикључака  на  локални  асфалтирани
некатегорисани пут, са северозападне стране комплекса.    

Површина предметне парцеле: 
Редни

број Број парцеле Врста земљишта Површина
ha a m2

1. 13101/6 пољопривредно земљиште
(њива 1. класе) 04 70 16

пољопривредно земљиште
(грађ.земљиште; објакти) 01 32 87

УКУПНА ПОВРШИНА: 06 03 03

Постојеће стање приказано је на графичком прилогу број 2. 

Терен је скоро потпуно раван са нивелетом која је  cca 80.20 MNV.

На  простору  у  обухвату  Урбанистичког  пројекта  изграђени  су  објекти  који
заузимају укупну површину од ~3.017 m2,  намењени управном делу,  пријему и
складиштењу пољопривредних производа. 

У оквиру предметног комплека постоје изграђени следећи садржаји:

- колска вага (два објекта);
- вагарска кућа;
- усипни кош;
- надстрешнице;
- аспиратерска кућа (два објекта);
- усипни кош;
- ћелије силоса (четири објекта);
- ћелија за брзо пуњење са надстрешницом;
- сушара;
- тампон ћелија;
- елеваторска јама и елеваторски стуб;
- управна зграда са магацинским простором;
- интерна саобраћајна мрежа;
- упојни канал;
- трансформаторска станица (МБТС);
- бунар;
- гасна станица (МРС).

У комплексу нема заштићених културних нити природних добара.
На графичком прилогу број 2.-Граница обухвата урбанистичког пројекта, који

приказује постојеће стање, приказани су сви постојећи садржаји комплекса. Сви
садржаји изграђени су са одговарајућом документацијом. Објекат управне зграде
са магацинским простором налази се у поступку озакоњења.

Изграђени објекти су приземни, осим објеката аспиратерских кућа, који су П+1.
Сви изграђени објекти су висине коју захтева технолошки процес који се у њима
одвија.

Управна зграда са магацинским простором повучена је од регулационе линије
75,2 m,  док  је  од  бочне,  југозападне  границе  удаљена   8,7  m.  Усипни  кош  са
надстрешницом је од југозападне границе парцеле постављен на 9,7 m. Објекат
ћелије за  брзо  пуњење  са  надстрешницом  од  североисточне  границе  парцеле
удањен је 4,75 m. 
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Описане удаљености представљају грађевинске линије објеката, приказане на
графичком прилогу број 3.-Ситуациони приказ са нивелацијом и регулацијом.

 Просторним планом општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број
6/2011  и 19/2018)  није  дефинисана  удаљеност  објеката  од  граница  суседних
парцела. 

Степен инфраструктурне и комуналне опремљености

Парцела ја формирана, правоугаоног облика, са фронтом ширине cca 20,0 m. 
До  комплекса  је  изграђен  асфалтирани  пут,  повезан  на  мрежу  насељских

саобраћајница. Улична атмосферска канализација није изведена у зони предметне
парцеле, па се атмосферилије са пута упуштају у околни терен. 

Насељска  водоводна  и  канализациона  мрежа  нису  изграђене  до  предметне
локације тако да не постоје услови за прикључење. У оквиру парцеле изграђен је
бунар  за  потребе  противпожарне  заштите  и  водонепропусна  септичка  јама  за
одвођење отпадних вода из санитарног блока. 

Комплекс је прикључен на јавну нисконапонску електроенергетску мрежу и на
гасну мрежу. Одношење комуналног отпада уређено је са ЈКП Чистоћа, Жабаљ.

Б.) ПЛАН ИЗГРАДЊЕ СА ТЕХНИЧКИМ ЕЛЕМЕНТИМА

1.) Аналитичко-геодетски елементи са регулационим и 
нивелационим условима

На приложеном катастарско-топографском плану израђеном од стране  Д.О.О.
„Прокинг“, улица Миколе Кочиша број 9, Ђурђево, од 19. септембра 2019. године,
дати су нивелациони подаци са регулацијом.

Координате одређених тачака обрађене су у Елаборату геодетских радова.
Поставка постојећих и будућих објеката пољопривредног комплекса, односно

њихове грађевинске линије, дефинисана је и обрађена у графичким прилозима. 

2.) Функционални садржаји комплекса
На  простору  у  обухвату  урбанистичког  пројекта,  поред  постојећих  објеката

који  су  у  функцији  претовара,  пријема  и  складиштења  житарица,  без  промена
физичко-хемијских особина ускладиштене сировине, и осталих пратећих објеката,
планира  се  изградња  објеката  савремене  технологије,  челичних  силоса  за
житарице капацитета Q = 8 х 4140 m3. 

Планирани силосни комплекс технолошки се наставља на постојеће изграђене
садржаје.  

Планирани објекти:   
- силосне ћелије капацитета  Q = 8 х 4140 m3 са пратећим инсталацијама

(машинске, електроинсталације).

Постојећи и планирани објекти намењени су за пријем зрна, складиштење и
издавање у  друмска  возила.  Пројектовано је  савремено  технолошко решење са
аутоматским управљањем и контролом функционисања технолошких линија тако
да се процесом руководи из просторије за управљање - монтажног контејнера.

Силоси  су  изразито  инжењерски  објекти  код  којих  је  све  подређено
технолошким захтевима и рационалности решења. Објекат је целина сачињена из
јединица за пријем и складиштење. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА 

СИЛОСНЕ  ЋЕЛИЈЕ    Q=8х4140  m³:  имају  намену  складиштења  житарица.
Пројектовано је 8 силосних ћелија капацитета Q = 4.140 m3, на бази γ = 8,0 kN/m3,
са равним дном. Ћелија се ослања на темељну кружну греду. Ослањање ћелије је
на коти +2,00  m. Спој ћелије и бетонске конструкције се накнадно обезбеђује од
продора воде на лицу места. Пречник ћелија је 16,80 m, висина плашта 17,00 m, а
кров је  у  виду купе под углом од 30о,   висине 4,10  m. Укупна висина ћелије са
кровом  је  21,10  m.  Ћелије  су  намењене  за  централно  пуњење  и  централно
пражњење са могућношћу уградње уређаја за бочно пражњење.

Плашт  силоса  је  система  LIPP од  спирално  мотане  челичне  траке  са
пертлованим спојем d = 2,5 до 4 mm. У доњем делу плашт се ојачава вертикалним
укрућењима  од  UNP профила,  како  би  се  осигурала  његова  стабилност  на
избочавање.  Плашт  силосних  ћелија  изводи  се  од  пертлованих  поцинчаних
челичних трака, кров од абкантованих лимених сегмената, носећа конструкција
од  абкантованих   и  ваљаних  челичних  профила,  све  у  квалитету  S 235  ЈRG2.
Конструкција је поцинкована. 

Дно  силоса  је  равна  армирано  бетонска  плоча  ливена  на  лицу  места  са
редлерским  АБ  каналом  и  каналима  за  ваздух  на  тампон  слоју  бетона  и  слоју
туцаника. Редлерски канал се протеже испод сваке ћелије попречно и чини једну
целину  са  плочом,  светлог  отвора  је  90 x 100 cm.  У  равном  дну  су  ван  зона
редлерског канала смештени вентилациони канали у које се удувава ваздух кроз
цеви димензија према упутству испоручиоца опреме. Канали су дубине 50  cm и
ширине 58 cm са ободним рамовима од L профила од  S 235 ЈRG2. Простор између
ваздушних канала се накнадно бетонира неармираним бетоном МБ 20. У бетонску
конструкцију  уграђују  се  челични  елементи.  Систем  канала  са  перфорираним
поклопцима  у  поду  силоса  омогућују  продувавање  силоса  хладним  и  сувим
ваздухом.  Ваздушни  канали  су  повезани  челичним  цевима  попречног  пресека
150x250x4.

Свака ћелија  се  фундира на 44 комада шипова,  типа "СИМПЛЕX" Ø 600  mm.
Дубина фундирања је  усвојена уважавајући геомеханички елаборат и услове на
лицу места и износи cca ~10.95. Односно дужина шипова је 12 m.

Испоручилац  опреме  је  дужан  да  достави  потребну  документацију:  атесте,
листу материјала и делова, те упутство за монтажу и одржавање. 

Силосне ћелије су снабдевене једним кровним ревизионим отвором. Силос је
снабдевен и са једним вратима са стране за улаз у силос када је у празном стању. 

За монтажу надћелијске транспортне опреме предвиђени су челични мостови
које међусобно повезују ћелије и постојећи елеваторски стуб. Мостови се ослањају
се  на  кровне  платформе  силоса.  Приступ  са  терена  је  уз  помоћ  пењалица  са
леђобраном на ћелијама и кроз елеваторски стуб. Конструкција мостова се изводи
од абкантованих и ваљаних челичних профила, све у квалитету S 235 ЈRG2. Израда
конструкције  према  стандарду  SRPS ЕN ISO 3834-2  са  оградом  и  решеткастим
газиштем. Монтажа према SRPS ЕN 1090.  Антикорозиона заштита према SRPS ISO
12944. 

Надзорна служба и пројектант имају право захтевати накнадна испитивања
уколико за то буде потребе. 

Монтажа  се  обавља  према  Правилнику о  техничким мерама  и  условима  за
монтажу челичних конструкција („Службени лист СФРЈ“, број 29/1970).

Објекти  планирани  за  изградњу  овим  Урбанистичким  пројектом  су  својим
обликом и карактеристикама прилагођени технологији и намени.
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3.) Нумерички показатељи
У складу  са  наменом простора,  планирана  је  изградња  објеката  у  функцији

пољопривреде на парцели број 13101, K.O. Чуруг, укупне површине 60.303,0 m2. 
Постојећи  изграђени  садржаји  на  парцели,  заузимају  укупну  површину  од

~3.017 m2. Укњижени објекти заузимају 2.035 m2  док је објекат управне зграде са
магацинским простором површине ~982 m2, у поступку озакоњења.

Просторни  положај  планиране  изградње  објеката  вршен  је  у  складу  са
функционалним  и  технолошким  процесом  који  се  одвија  на  комплексу.  Тачан
положај  планираних  објеката  дефинисан  је  у  односу  на  постојеће  објекте  и  у
односу  на  бочне  међе  парцеле  у  свему  као  на  графичком  прилогу  број  3-
Ситуациони приказ са нивелацијом и регулацијом.

Максимални  хоризонтални  габарити  планираних  објеката  приказани  су  на
графичком прилогу број 3-Ситуациони приказ са нивелацијом и регулацијом. 

На простору парцеле, у сврху проширења постојећих капацитета, планира се
изградња силосних ћелија са пратећим инсталацијама капацитета 8 х 4.140 m3,
што укупно износи 33.120 m3.

Површина коју заузимају планирани силоси износи ~1.983 m2. 

ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ  [m2] ПЛАНИРАНО [m2]

постојећи објекти 3.017
челични силоси 8 х 4.140 m3 1.983

УКУПНО ПОСТОЈЕЋЕ/ПЛАНИРАНО 3.017 1.983

УКУПНО 5.000

Табела број  1.-   нумерички показатељи - објекти високоградње

Саобраћајне површине унутар комплекса изграђене су за неометано кретање
лаких  и  тешких  возила,  као  и  ватрогасних  возила.  Обезбеђен  је  прилаз  свим
садржајима, као и довољно простора за манипулисање и паркирање, у складу са
наменом  простора. Постојеће  саобраћајне  површине  заједно  са  планираним
манипулативним платоом и простором за  мирујући саобраћај  заузимају укупно
~8.465 m2. 

Слободне зелене површине заузимају ~46.838 m2. 

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ ПОСТОЈЕЋЕ  [m2] ПЛАНИРАНО [m2]

коловоз 4.669
пешачке и манипулативне површине 276 1.393
плато око силоса ~ 2.127

УКУПНО ПОСТОЈЕЋЕ/ПЛАНИРАНО 7.072 1.393

УКУПНО 8.465

Табела број  2.-   нумерички показатељи - остале површине

Сви планирани садржаји условљени су конкретним техничким захтевима. 

Индекс заузетости парцеле  (објекти високоградње): 8,0 %  (5.000 m2)
Заузете површине (објекти високоградње, саобраћајне и друге површине):

22,0 % (13.465 m2)
Проценат слободних и зелених површина: 78,0 % (46.838 m2) 
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4.) Начин прикључења на техничку инфраструктурну мрежу
Прикључци на саобраћајну мрежу и на спољашњу техничку инфраструктуру,

приказани су на графичким прилозима број 5 и 6. 

Разматрајући безбедност ваздушног саобраћаја, узимајући у обзир висину капе
крова силоса од максимално 23,10 m, апсолутне коте 103,4  MNV, према условима
Директората  цивилног  ваздухопловства,  није  потребно  њихово  посебно
обележавање. Највиша тачка постојећег комплекса је врх постојећег елеваторског
стуба на релативној коти од 30,40 m, са географским координатама центра објекта
X 7425662,39  и Y 5035717,39  прописно  обележен  као  препрека  за  цивилни
ваздушни  саобраћај  за  летење  дању,  уочавање  ноћу  и  у  условима  смањене
видљивости. 

Прикључак на саобраћајну инфраструктуру:
На  предметну  локацију  приступа  се  преко  постојећег  прикључака  са

северозападне стране комплекса преко локалног некатегорисаног асфалтираног
пута,  к.п.  број  15199,  K.O. Чуруг.  Нису  планирани  нови  прикључци  на  јавне
саобраћајне површине. 

Улаз у комплекс је контролисан и врши се путем видео надзора са даљинским
управљањем отварања улазне капије. 

Ширина улазне саобраћајница пројектована је да прими теретни саобраћај као
и возила за противпожарну заштиту. Постојећи прикључак је ширине 6,0 m.

 У  складу  са  технологијом,  унутар  комплекса  су  изграђене  саобраћајнице  и
манипулативни платои који регулишу интерни саобраћај. Интерне саобраћајнице
прате  токове  транспортних  средстава,  материјала  и  опслужних  радника.
Оформљене интерне саобраћајнице су одговарајуће ширине за одвијање, већином,
теретног саобраћаја.

Паркирање путничких возила запослених и пословних партнера одвијаће се у
оквиру предметне парцеле,  као и смештај  возила -  камиона,  а  све  у  складу са
условима организације обављања посла и уређења парцеле.

Минимални  број  паркинг  места  дефинисан  је  Правилником  о  општим
правилима  за  парцелацију,  регулацију  и  изградњу  („Службени  лист  РС“,  број
22/2015), према којем је неопходно обезбедити за паркирање возила за сопствене
потребе за производни, магацински и индустријски објекат - једно ПМ на 200 m²
корисног  простора.  Како  је  у  конкретној  ситуацији  изграђени  магацински
простор  површине  ~982  m2,  минимално  је  неопходно  обезбедити  5  паркинг
места.  На  графичким  прилозима  приказано  је  седам  паркинг  места  за
индивидуална  возила  стандардних  димензија  5  х  2,5  m  и  три  за  камионе
димензија 18,5 х 2,5 m.

Изградња  заштитних  тротора  око  објеката  изведена  је  од  асфалта  и
поплочањем  одговарајуће  ширине  са  попречним  падом  до  1,5  %,  у  складу
Правилником  о  техничким  стандардима  планирања,  пројектовања  и  изградњу
објеката,  којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/2015).

У склопу предметног комплекса,  на  делу манипулативног платоа,  налази се
простор  за  смештај  контејнера  за  смеће  како  би  били  доступни  комуналним
возилима ради несметаног пражњења.

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу:
Комплекс се налази изван насеља Чуруг и до њега нема изграђене насељске

водоводне  и  канализационе  мреже.  Одвођење  атмосферских  вода  са  јавних
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површина није уређено, а атмосферилије са коловоза локалног пута упуштају се у
околне слободне површине. 

У  оквиру  управне  зграде  са  магацинским  простором  изграђен  је  санитарни
блок који се водом снабдева из танка за воду постављеног унутар самог објекта.
Отпадне  воде  одводе  се  изван  објекта  до  водонепропусне  септичке  јаме
одговарајућег капацитета. Снабдевање водом за пиће врши се апаратима за пијаћу
воду.

Санитарни блок и водонепропусна  септичка  јама  изграђени су  тако  да  се  у
случају  изградње  насељске  мреже  лако  могу  преорјентисати  и  прикључити  на
исту. 

Проширење  насељске  водоводне  и  изградња  канализационе  мреже  до
предметне локација може се очекивати у догледној будућности, с обзиром да се
комплекс граничи са грађевинским подручјем насеља.

Изграђени  силоси  са  пратећом  опремом,  као  и  планирани  објекти,  у  свом
технолошком процесу не користе воду тако да немају ни санитарно-фекалних ни
технолошких отпадних вода. 

Интерна канализациона мрежа је изграђена по сепаратном систему - посебно
за санитарно-фекалне, посебно за условно чисте атмосферске воде и посебно за
атмосферске воде са саобраћајних површина. 

Условно чисте атмосферске воде са кровних површина и надстрешница се могу
без  пречишћавања  испуштати  разливањем  и  упијањем  у  слободни  околни
простор  унутар  сопствене  парцеле.  Условно  чисте  атмосферске  воде  морају
одговарати II класи воде. 

Одвођење атмосферских вода са коловоза и паркинга решено је попречним и
подужним падом преко ивичњака и ригола до упојног канала. Није предвиђено
прање возила у кругу комплекса, тако да се не очекује зауљење атмосферских вода
у  мери  неопходној  за  сепарацију  уља  и  масти.  Спровођењем  неопходних  мера
заштите  од  удеса  (пожар,  изливање,  просипање,  исцуривање)  и  мера  за
отклањање последица у случају удесних ситуација, у близини места на којима је
могућност оваквог екцидента највећа, поставити сандуке са песком за посипање
или неки сорбент. Прописно их ускладиштити, предвидети њихову употребу, као
и сакупљање и одлагање након употребе, све у складу са Правилником о начину
поступања са отпацима који имају својства опасних материја.

У случају потребе, могуће је пре улива у реципијент, предвидети одговарајући
предтретман. Тако постављен уређај за примарно пречишћавање се мора редовно
чистити и одржавати у функционалном стању.

Противпожарна заштита:
Противпожарнa заштитa предметног  објекта  обезбеђена je  са  изведене

интерне  противпожарне  мреже,  путем  противпожарних  хидраната,  апарата  за
суво  гашење  пожара  и  резервоара  воде  за  противпожарне  потребе.  Приликом
планирања нових садржаја комплекса поштовани су Закон о заштити од пожара
(„Службени  гласник  РС“,  број  111/2009,  20/2015  и  87/2018),  Правилник  о
техничким  нормативима  за  заштиту  објеката  од  атмосферског  пражњења
(„Службени  лист  СРЈ“,  број  11/1996),  Правилник  о  техничким  нормативима  за
инсталације  хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“,  број
3/2018), Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  близини  објекта  повећаног  ризика  од
пожара („Службени лист СРЈ“, број 8/1995), и остали релевантни прописи.
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Саобраћајне површине унутар комплекса изводе се тако да обезбеђују приступ
ватрогасних возила планираним и постојећим садржајима.

У оквиру комплекса изведена је спољашња хидрантска мрежа која не захтева
додатно проширење за потребе планираних објеката. Напајање хидрантске мреже
обезбеђује се из бунарa изграђеног за потребе противпожарне воде. Подземни и
надземни  хидранти  распоређени  су  на  делу  парцеле  око  објекта  силоса.  Уз
хидранте постављене на одговарајућим растојањима постављени су хидрантски
ормари са неопходном опремом, а у складу са регулативом. Мрежа је изграђена
прстенастим системом цевовода. 

Прикључак на електроенергетску мрежу:
Напајање  предметних  објеката  електричном  енергијом  планирано  је  из

постојеће трафостанице која се налази на комплексу Инвеститора. 

Простор  који  се  обрађује  напаја  се  електричном  енергијом  из
трансформаторске станица МБТС „Мистрал“, при чему Инвеститор има одобрену
максималну снагу од 580 kW.

Изградњом нових ћелија  силоса  максимална  једновремена  снага  комплекса
износиће  480  kW.  Укупна  вредност  потрошње  комплекса  неће  премашити
максимално одобрену снагу од 580 kW. Уколико се укаже потреба за повећањем
снаге,  оно  ће  се  дефинисати  кроз  Услове  за  пројектовање  и  прикључење
Оператера дистрибутвиног система.

Све електромонтажне радове на електричној мрежи извести у сагласности са
важећим  техничким  прописима  и  нормативима  водећи  рачуна  о  минималним
дозвољеним растојањима између појединих инсталација.

Спољна расвета поставља се на свим објектима у кругу комплекса како би се
добио  одговарајући  ниво  осветљености  предметног  простора,  водећи  рачуна  о
енергетској ефикасности. Постављање канделабер светиљки није неопходно.

Прикључак на гасну мрежу:
У оквиру комплекса изграђена је гасна мрежа на коју су прикључени постојећи

објекти. Постојећа мрежа приказана је у графичком прилогу број 6. 
Планирани објекти у свом технолошком процесу не захтевају коришћење гаса.

Прикључак на телекомуникациону мрежу:
У  оквиру  комплекса  не  постоји  изграђена  телекомуникациона  мрежа.  За

несметани  рад  планираних  објеката  није  неопходно  прикључење  на  јавну
телекомуникациону мрежу.

Уколико се укаже потреба за фиксном мрежом телекомуникационих услуга,
прикључење је могуће извести само уз претходно прибављање услова пружаоца
ТК услуга. 

5.) Уређење слободних и зелених површина
Појас  заштитног  зеленила  у  кругу  пољопривредног  комплекса  према

парцелама у окружењу је формиран. Приликом подизања заштитног зеленила са
улогом вишефункционалног пуфер појаса, водило се рачуна о учешћу аутохтоних
дрвенастих  и  жбунастих  врста,  заступљених  најмање  30%,  ради  очувања
биодиверзитета  аграрног  предела,  уз  одговарајућу  разноврсност  врста  и
физиогомије,  односно  спратовности  дрвенасте  вегетације  заштитног  појаса.
Инвазивне врсте нису коришћене за озелењавање.
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Да би се постигао повољан ефекат у сваком годишњем добу, комбиновани су
високи и ниски лишћари, ниски четинари, зимзелено и листопадно жбуње, разне
врсте цвећа и трава (травни бусен).  Приликом озелењавања вођено је рачуна о
томе да садни материјал испуњава одређене услове квалитета и године старости.

Озелењене површине прате и уоквирују садржаје комплекса. Слободан простор
око  објеката  обрађен  је  парковски  применом  зимзеленог  шибља,  листопадних
солитера и зимзелених високих врста,  остало је травњак.  Перене и друге врсте
цветница  планиране  су  у  мобилним  жардињерама  у  функцији  оплемењивања
расположивог простора.

Све  зелене  површине  потребно  је  редовно  одржавати  укључујући  кошење
траве и орезивање шибља и крошњи дрвећа.

Заштитна ограда око комплекса је транспарентна, максималне висине 220 cm'.
Постављена је тако да прати облик парцеле инвеститора. Капија на улазној огради
отвара се бочно.

6.) Заштита животне средине
Мере заштите животне средине имају за циљ да утицаје на животну средину у

оквиру  предметног  комплекса  сведу  у  оквире  границе  прихватљивости,  а  са
циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите
омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у функцији
одрживог развоја.

Према  Уредби  о  утврђивању  листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена
утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину  („Службени  гласник  Републике  Србије“,  број  114/2008),  постројења  за
производњу,  третман,  прераду  или  обраду  производа  из  сировина  биљног
порекла капацитета од 30-300 t /дан и за сушаре капацитета преко 200 t на дан,
налазе  се  на  Листи  II,  односно  на  листи  пројеката  за  које  се  може  захтевати
процена утицаја на животну средину.   За утврђивање потребе израде Студије о
процени утицаја објеката на животну средину, потребно је обратити се надлежној
управи за  заштиту  животне  средине  која  одлучује  о  потреби израде  ове  врсте
документације. 

У циљу заштите воде, ваздуха и земљишта, као природних ресурса, потребно је
предузети одговарајуће мере заштите простора:
- у  контексту  заштите  животне  средине  предметног  подручја  за

време извођења грађевинских радова и организације градилишта,
треба посебно обратити пажњу да не дође до загађења подземних
вода  и  околног  простора  нафтом,  уљем  и  мазивима  и  другим
опасним и штетним материјама; 

- промене  и  утицај  на  животну  средину  за  време  извођења
грађевинских радова су минималне и своде се на загађење ваздуха
од  прашине  и  буку  подигнуту  радом  грађевинских  машина  на
градилишту;

- за  време  редовног  рада  објекта  не  очекује  се  емисија  штетних
састојака  у  атмосферу  изнад  максималних  дозвољених.  Загађење
ваздуха је  реално  занемарљиво  због  постављених  аспиратора  за
прикупљање  честица  прашине  на  местима  емисије.  Процес
складиштења пољопривредних производа је сув, без индустријских
отпадних вода тако да нема загађења земљишта и воде;

12



  COING  Нови Сад                                                                      Број пројекта: 628-1/20

- бука  и  вибрације које  се  могу  јавити  у  току  рада  објеката  су
локалног карактера и не утичу на ширу околину;

- санитарне отпадне воде из круга комплекса, упуштају се у насељску
канализациону мрежу када се за то створе услови, а до тада ће се
испуштати у планирану водонепропусну септичку јаму; 

- ради заштите од пожара комплекс мора бити реализован у складу са
Законом  о  заштити  од  пожара  („Службени  гласник  Републике
Србије“, број 111/2009, 20/2015 и 87/2018), и према одговарајућим
техничким  прописима,  стандардима  и  нормативима.  Испуњеност
услова биће верификована кроз израду техничке документације и
њену контролу од стране надлежне организације;

- предметна  локација  припада  зони  са  умереним  степеном
сеизмичности,  те  је  потребно  објекте  дефинисати  на  отпорност
степена сеизмичности од 70MCS;

- неопходно  је  формирање  појаса  заштитног  зеленила  у  кругу
комплекса,  а  према  парцелама  у  окружењу.  Приликом  подизања
заштитног  зеленила  са  улогом  вишефункционалног  пуфер  појаса,
препоручује  се  учешће  аутохтоних  дрвенастих  и  жбунастих  врста
најмање  30%  ради  очувања  биодиверзитета  аграрног  предела,  уз
одговарајућу  разноврсност  врста  и  физиогомије,  односно
спратовности  дрвенасте  вегетације  заштитног  појаса.  Избегавати
коришћење инвазивних врста за озелењавање.

КОНТРОЛА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање  комплексом  обухвата  праћење  и  контролу  одговарајућих

параметара везаних за заштиту животне средине:
- континуирано  одржавање  механичких  постројења,  свих  садржаја

комплекса и интерних саобраћајница;
- доследно  спровођење  пројектованог  и  прописаног  технолошког

процеса;
- пружање адекватне заштите радника.

7.) Инжењерскогеолошки услови
За предметни простор је за потребе израде техничке документације израђен

геомеханички  елаборат,  А.Д. Завод  за  геотехнику,  Суботица,  број  ЕG-3366, који
представља синтезу карактеристика литолошке грађе терена, хидрогеолошких и
морфолошких карактеристика, стања нивоа подземних вода и сеизмодинамичког
модела терена. 

У  морфолошком  погледу,  терен  је  равничарски,  са  релативним  висинским
разликама не већим од 30 cm. Просечна кота терена на локацији је 80.20 MNV.

Ниво  подземне  воде  је  на  дубини  ~3.3-3.5  m.  Сталних површинских токова
нема. Сви наведени подаци су само оријентациони.

Ниво подземне воде није константан, у хидролошком смислу могу се издвојити
сезонске осцилације током године. Оријентационо се може усвојити да је током
године ниво највиши током пролећа а најнижи током јесени.

На терену нису утврђени савремени егзогени инжењерско-геолошки процеси
(ерозије, клизања, скупљања и бубрења тла и др.) нити их треба очекивати услед
прописног грађења и извођења планираних објеката. 

На  основу  сеизмолошке  карте,  на  предметној  локацији  је  максимални
интензитет очекиваног земљотреса 70MCS, за повратни период од 500 година. 
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На  основу  расположивих  података  о  терену  као  и  на  основу  визуелног
прегледа  може  се  закључити  да  терен  нема  деформација  и  појава  које  би
указивале да је терен нестабилан. 

На површини терена  нису утврђене депоније  опасног материјала или друге
врсте отпада.

8.) Заштита непокретних културних и природних добара
У  ширем  окружењу  предметне  локације  нису  евидентирани  археолошки

локалитети нити су утврђене археолошке зоне заштите непокретних културних
добара. Такође, нису утврђена подручја предвиђена за заштиту природних добара.

Уколико се приликом извођења земљаних радова приликом изградње објеката
или  инфраструктуре  у  оквиру  границе  парцеле  наиђе  на  археолошке  остатке,
инвеститор и извођач радова су дужни да предузму одговарајуће мере -  да све
радове  обуставе  и  о  томе  обавесте  надлежну  службу  за  заштиту  споменика
културе, и да предузму мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на
месту и у положају у којем је откривен. 

В.) УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА

Изградња пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 13101/6,
K.O. Чуруг, дефинисана је планским решењем.

Урбанистички  пројекат  -  урбанистичко-архитектонска  разрада  локације је
урађена  у  3  примерка  и  по  овери  ће  се  чувати  у  архиви  општине  Жабаљ,
надлежном одељењу локалне управе, као и 

надлежном органу аутономне покрајине.
Према члану 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број

72/2009,  81/2009-исправка,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/2012,  42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,
145/2014,  83/2018,  31/2019,  37/2019-други  закон  и  9/2020),  урбанистички
пројекат који се израђује за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје
надлежни  орган  аутономне  покрајине,  потврђује  надлежни  орган  аутономне
покрајине надлежан за послове урбанизма. 

Потврђен   пројекат  (урбанистичко-архитектонска  разрада  локације) и
Просторни план општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 6/2011 и
19/2018),  су  основ  за  издавање  документације  за  изградњу  објеката  и  израду
пројектно-техничке документације.

                                  

У Новом Саду,                                   Одговорни урбаниста:
јун 2020. године

_________________________________
Ивана Рудић, дипл.инж.aрх.

14



ИЗ

Ј

С

Одговорни урбаниста:

Ивана Рудић, д.и.а.

Инвеститор:

Обрађивач:

Директор:

Душко Милановић, дипл.грађ.инж. 628-1/20

Број листа:

1

Д.О.О. "МИСТРАЛ - КОМЕРЦ"    ТЕМЕРИН

Потпис: Назив карте: Број елабората:

Датум:

06.2020.
Д.О.О. COING     НОВИ САД

положај комплекса
катастарска парцела бр. 13101/6 К.О. Чуруг

положај комплекса



Одговорни урбаниста:
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Обрађивач:

Директор:

Број листа:

2

Потпис: Назив карте: Број елабората:

Датум:

06.2020.

Размера:

1:2500

Ивана Рудић, д.и.а.

Душко Милановић, дипл.грађ.инж. 628-1/20

Д.О.О. "МИСТРАЛ КОМЕРЦ"    ТЕМЕРИН

Д.О.О. COING     НОВИ САД

 ЛЕГЕНДА:

граница обухвата урбанистичког пројекта

описна тачка

ознака/број катастарске парцеле

линије катастарских парцела

постојећи објекти на парцели

површина парцеле    13101/6 к.о. Чуруг          П = 6,0303 ha

3
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ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ:

МБТС П=15 m²

МРС                        П=1,8m²

вага П=95 m²

вага П=95 m²

вагарска кућа П=31 m²

усипни кош П=163m²

надстрешница П=102m²

аспиратерска кућа 1 П=84 m²

усипни кош П=163m²

ћелија силоса         П=219m²

9

ћелија силоса          П=219m²

ћелија за брзо пуњење са надстрешн . П=238m²

сушара П=44 m²

тампон ћелија П=49 m²

елеваторска јама и елеваторски стуб П=36 m²

аспиратерска кућа 2 П=42 m²

ћелија силоса                 П=219m²

ћелија силоса          П=219m²

управна зграда са магацинским простором

(у поступку озакоњења) П=982m²
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Одговорни урбаниста:

Инвеститор:

Обрађивач:

Директор:

Број листа:

3

Потпис: Назив карте: Број елабората:

Датум:

06.2020.

Размера:

1:1000

Ивана Рудић, д.и.а.

Душко Милановић, дипл.грађ.инж. 628-1/20

Д.О.О. "МИСТРАЛ КОМЕРЦ"    ТЕМЕРИН

Д.О.О. COING     НОВИ САД

КООРДИНАТЕ ОПИСНИХ ТАЧАКА

број тачке X Y

1

2

3

7425476.67 5035887.71

7425518.76 5035914.39

7425457.88 5035869.09

4

5

7425709.71 5035721.65

7425989.76 5035438.97

6 7426077.1 5035350.81

7 7426023.72 5035297.93
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ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ:

МБТС П=15 m²

МРС                        П=1,8m²

вага П=95 m²

вага П=95 m²

вагарска кућа П=31 m²

усипни кош П=163m²

надстрешница П=102m²

аспиратерска кућа 1 П=84 m²

усипни кош П=163m²

ћелија силоса         П=219m²

9

ћелија силоса          П=219m²

ћелија за брзо пуњење са надстрешн . П=238m²

сушара П=44 m²

тампон ћелија П=49 m²

елеваторска јама и елеваторски стуб П=36 m²

аспиратерска кућа 2 П=42 m²

ћелија силоса                 П=219m²

ћелија силоса          П=219m²

управна зграда са магацинским простором

(у поступку озакоњења) П=982m²

 ЛЕГЕНДА:

граница обухвата урбанистичког пројекта

описна тачка
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линије катастарских парцела

постојећи објекти на парцели

планирани објекти на парцели
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улазна капија /ограда комплекса

регулациона линија

грађевинска линија

нивелета

површина парцеле    13101/6 к.о. Чуруг          П = 6,0303 ha

3
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Одговорни урбаниста:

Инвеститор:

Обрађивач:

Директор:

Број листа:

4

Потпис: Назив карте: Број елабората:

Датум:

06.2020.

Размера:

1:1000

Ивана Рудић, д.и.а.

Душко Милановић, дипл.грађ.инж. 628-1/20

Д.О.О. "МИСТРАЛ КОМЕРЦ"    ТЕМЕРИН

Д.О.О. COING     НОВИ САД

КООРДИНАТЕ ОПИСНИХ ТАЧАКА

број тачке X Y

1

2

3

7425476.67 5035887.71

7425518.76 5035914.39

7425457.88 5035869.09

4

5

7425709.71 5035721.65

7425989.76 5035438.97

6 7426077.1 5035350.81

7 7426023.72 5035297.93

1

2

3

4

5

6

7

8

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ:

МБТС П=15 m²

МРС                        П=1,8m²

вага П=95 m²

вага П=95 m²

вагарска кућа П=31 m²

усипни кош П=163m²

надстрешница П=102m²

аспиратерска кућа 1 П=84 m²

усипни кош П=163m²

ћелија силоса         П=219m²

9

ћелија силоса          П=219m²

ћелија за брзо пуњење са надстрешн . П=238m²

сушара П=44 m²

тампон ћелија П=49 m²

елеваторска јама и елеваторски стуб П=36 m²

аспиратерска кућа 2 П=42 m²

ћелија силоса                 П=219m²

ћелија силоса          П=219m²

управна зграда са магацинским простором

(у поступку озакоњења) П=982m²

 ЛЕГЕНДА:

граница обухвата урбанистичког пројекта

описна тачка

ознака/број катастарске парцеле

линије катастарских парцела

постојећи објекти на парцели

планирани објекти на парцели

ћелије силоса Q=8x4140m³

слободне зелене површине

лишћари / четинари

улазна капија / ограда комплекса

површина парцеле    13101/6 к.о. Чуруг          П = 6,0303 ha
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Одговорни урбаниста:

Инвеститор:

Обрађивач:

Директор:

Број листа:

5

Потпис: Назив карте: Број елабората:

Датум:

06.2020.

Размера:

1:1000

Ивана Рудић, д.и.а.

Душко Милановић, дипл.грађ.инж. 628-1/20

Д.О.О. "МИСТРАЛ КОМЕРЦ"    ТЕМЕРИН

Д.О.О. COING     НОВИ САД

КООРДИНАТЕ ОПИСНИХ ТАЧАКА

број тачке X Y

1

2

3

7425476.67 5035887.71

7425518.76 5035914.39

7425457.88 5035869.09

4

5

7425709.71 5035721.65

7425989.76 5035438.97

6 7426077.1 5035350.81

7 7426023.72 5035297.93

1

2

3

4

5

6

7

8

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ:

МБТС П=15 m²

МРС                        П=1,8m²

вага П=95 m²

вага П=95 m²

вагарска кућа П=31 m²

усипни кош П=163m²

надстрешница П=102m²

аспиратерска кућа 1 П=84 m²

усипни кош П=163m²

ћелија силоса         П=219m²

9

ћелија силоса          П=219m²

ћелија за брзо пуњење са надстрешн . П=238m²

сушара П=44 m²

тампон ћелија П=49 m²

елеваторска јама и елеваторски стуб П=36 m²

аспиратерска кућа 2 П=42 m²

ћелија силоса                 П=219m²

ћелија силоса          П=219m²

управна зграда са магацинским простором

(у поступку озакоњења) П=982m²

 ЛЕГЕНДА:

граница обухвата урбанистичког пројекта

описна тачка

ознака/број катастарске парцеле

линије катастарских парцела

постојећи објекти на парцели

планирани објекти на парцели

ћелије силоса Q=8x4140m³ 

саобраћајне површине са осама  и нивелетом

манипулативни плато са паркинг простором

плато око силоса

пешачки прилаз

површина парцеле    13101/6 к.о. Чуруг          П = 6,0303 ha
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6 7425700.13 5035714.10
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Одговорни урбаниста:

Инвеститор:

Обрађивач:

Директор:

Број листа:

6

Потпис: Назив карте: Број елабората:

Датум:

06.2020.

Размера:

1:1000

Ивана Рудић, д.и.а.

Душко Милановић, дипл.грађ.инж. 628-1/20

Д.О.О. "МИСТРАЛ КОМЕРЦ"    ТЕМЕРИН

Д.О.О. COING     НОВИ САД

КООРДИНАТЕ ОПИСНИХ ТАЧАКА

број тачке X Y

1

2

3

7425476.67 5035887.71

7425518.76 5035914.39

7425457.88 5035869.09

4

5

7425709.71 5035721.65

7425989.76 5035438.97

6 7426077.1 5035350.81

7 7426023.72 5035297.93

1

2

3

4

5

6

7

8

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ:

МБТС П=15 m²

МРС                        П=1,8m²

вага П=95 m²

вага П=95 m²

вагарска кућа П=31 m²

усипни кош П=163m²

надстрешница П=102m²

аспиратерска кућа 1 П=84 m²

усипни кош П=163m²

ћелија силоса         П=219m²

9

ћелија силоса          П=219m²

ћелија за брзо пуњење са надстрешн . П=238m²

сушара П=44 m²

тампон ћелија П=49 m²

елеваторска јама и елеваторски стуб П=36 m²

аспиратерска кућа 2 П=42 m²

ћелија силоса                 П=219m²

ћелија силоса          П=219m²

управна зграда са магацинским простором

(у поступку озакоњења) П=982m²

површина парцеле    13101/6 к.о. Чуруг          П = 6,0303 ha
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 ЛЕГЕНДА:

граница обухвата урб. пројекта

описна тачка

ознака/број катастарске парцеле

линије катастарских парцела

постојећи објекти на парцели

планирани објекти парцели

ћелије силоса Q=8x4140m³

електроенергетска мрежа

противпожарна мрежа са хидрантима
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ЖАБАЉ – ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај 
Број предмета: ROP-ZAL-8081-CPIH-4/2019 
Дана: 16.07.2019. године 
Жабаљ, Николе Тесле 45  
тел.: 021/210-2321 
 

Општинска управа Жабаљ – Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај, 
решавајући по усаглашеном захтеву Општине Жабаљ са седиштем у Жабљу, Николе Тесле 45, путем 
овлашћеног лица Ференц Касе из Темерина, Николе Пашића 103, за издавање решења о грађевинској 
дозволи на основу члана 8ђ., 134. став 2., 135. и 136. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон) – у даљем тексту: Закон, члана 21. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник PC“, 
број 113/15, 96/16, 120/17) – у даљем тексту: Правилник, члана 136. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/16) и члана 17. Одлуке о општинскoj управи општине Жабаљ („Службени 
лист општине Жабаљ“, број 23/17) издаје:    
 

ГРАЂЕВИНСКУ   ДОЗВОЛУ 
 

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Општини Жабаљ са седиштем у Жабљу, Николе Тесле 45, и 
финансијеру „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., изградња саобраћајног прикључка за 
потребе прикључења комплекса силоса за житарице са пратећим објектима на катастарској парцели број 
13101/6 к.о. Чуруг, на општински пут на катастарској парцели број 15199 к.о. Чуруг, предрачунске 
вредности од 423.240,00 РСД (без ПДВ).  
 

Саставни део ове грађевинске дозволе су локацијски услови број ROP-ZAL-8081-LOCH-2/2019 од 
30.05.2019. године, као и извод из ПГД и ПГД број Е-09/2019-ПГД-1, оба од јуна 2019. године. године, 
урађени од стране Biroa za projektovanje, inženjering i izvođenje građevinskih radova „Gaf Inženjering“ из 
Темерина, Николе Пашића 103.       
 

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана 
правноснажности решења којим je издата грађевинска дозвола.   
 

Инвеститор je дужан да пре почетка извођења радова, поднесе овом органу пријаву радова, са 
подацима и доказима прописаним чланом 148. Закона о планирању и изградњи. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Дана 10.07.2019. године овлашћено лице Ференц Каса из Темерина, Николе Пашића 103, се путем 
Централног информационог система обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола обратио 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Општинске управе Жабаљ усаглашеним 
захтевом за издавање грађевинске дозволе за ближе описани објекат у диспозитиву овог решења.   

Уз усаглашени захтев je приложена следећа документација: 
   
   

- извод из ПГД од јуна 2019. године, потписан од стране главног пројектанта Ференца А. Касе, дипл. 
грађ. инж., лиценца број 311 4188 03, урађен од стране Biroa za projektovanje, inženjering i izvođenje 
građevinskih radova „Gaf Inženjering“ из Темерина, Николе Пашића 103, у виду једног PDF 
документа и једног DWF документa; 

- ПГД број Е-09/2019-ПГД-1 од јуна 2019. године, урађен од стране Biroa za projektovanje, inženjering 
i izvođenje građevinskih radova „Gaf Inženjering“ из Темерина, Николе Пашића 103, који се састоји 
од:  

- 1 Пројекта саобраћајнице - одговорни пројектант: Тамара Ш. Чупић, дипл. грађ. инж., 
лиценца број 318 Р470 17; одговорни вршилац техничке контроле: Мирослав Д. Чупић, 
дипл. грађ. инж., лиценца број 310 Р636 18, у виду једног PDF документа и једног DWF 
документa;  

- извештај о извршеној техничкој контроли ПГД број ТК-G-02-06/2019 од 25.06.2019. године, урађен 
од стране „Хидропројект“ ДОО из Бечеја, Зелена 78; 



- катастарско-топографски план предметне парцеле од фебруара 2019. године урађен од стране 
„Прокинг“ ДОО из Ђурђева, у виду једног PDF документа; 

- пуномоћје за подношење захтева од 25.04.2019. године; 
- уговор о финансирању изградње предметног објекта закључен 08.03.2018. године између 

инвеститора Општине Жабаљ и финансијера „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., 
оверен од стране Јавног бележника Дарка Љепића из Жабља, Николе Тесле 17, под бројем УОП-
1521/2018 од 08.03.2018. године; 

- докази о уплати републичке административне таксе и накнаде за услуге ЦЕОП. 
 

Сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист општине Жабаљ“, број 5/15, 38/16, 7/19, 15/19), инвеститор је ослобођен плаћања 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта јер се исти не обрачунава за објекте у јавној својини, 
објекте комуналне и друге инфраструктуре.  

У току поступка по службеној дужности је прибављен извод из листа непокретности број 5511 к.о. 
Чуруг од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Жабаљ. 

У поступку издавања грађевинске дозволе овај орган je утврдио да су подаци садржани у изводу из 
ПГД, наведеном у ставу два диспозитива овог решења, у складу са локацијским условима број ROP-ZAL-
8081-LOCH-2/2019 од 30.05.2019. године.        

Како je инвеститор испунио све услове за издавање грађевинске дозволе предвиђене одредбом 
члана 135. Закона, то je решено као у диспозитиву овог решења.   
 Ослобођено од плаћања републичке административне таксе у складу са чланом 18. Закона о 
републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', број 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 
61/05, 101/05-др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 
45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19).  
 Накнада за ЦЕОП за ово решење наплаћена је у складу са Одлуком о накнадама за послове 
регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (''Службени гласник РС'', бр. 
119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15) у износу од 5.000,00 динара у корист Агенције за привредне регистре. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 
 Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, путем овог 
Одељења Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се 
таксира са 480,00 динара републичке административне таксе.  
 
       Начелник Општинске управе: 
           Стеван Деспотов, дипл. правник 
    Решење доставити:         

1. Инвеститору,                
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Имаоцима јавних овлашћења,       
4. Архиви. 
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1. UVOD
Na osnovu Ugovora br. 82 (naš broj U-49/17) od 22.12.2017. godine, zaključenog
između preduzeća „Mistral Komerc“ d.o.o. iz Temerina, kao Naručioca i
„Tehnohidrosfera” d.o.o. iz Beočina, kao Izvođača, izvršeno je bušenje istražno-
eksploatacionog bunara IEBČ-1 za potrebe protiv požarne zaštite silosa u Čurugu.

Svi radovi su izvedeni tokom avgusta 2018. godine, na osnovu odobrenog „Projekta
primenjenih geoloških istraživanja za potrebe formiranja izvorišta na lokaciji silosa
preduzeća „Mistral Komerc“ u Čurugu“ zavedenog pod brojem 50/18 od 10.05.2018.
godine (odgovorni projektant Marko Adamović, dipl.inž.geol.) i ishodovanog rešenja
br. 143-310-42/2018-03 od 16.06.2018. godine izdatog od strane Pokrajinskog
sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine. Novim bunarom
je neophodno obezbediti nesmetano zahvatanje podzemne vode u količini od 10 l/s,
za potrebe PP zaštite.

Bušenje je izvedeno mašinskom garniturom sa direktnom cirkulacijom radnog fluida,
prečnikom dleta 445 mm do projektovane dubine od 65 m.

U okviru ovog izveštaju dat je detaljan opis izvedenih radova sa prikazom obrađenih
podataka prikupljenih na terenu.
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2. POLOŽAJ BUNARA
Položaj novog bunara IEBČ-1 definisao je Investitor i nalazi se na kat. parceli 13101/6
u k.o. Čurug i tom prilikom se vodilo računa da budući objekat bude u neposrednoj
blizini izvora električne energije i budućeg mesta prključenja na glavni hidrantski
cevovod, a opet da ne predstavlja problem ostaloj budućoj infrastrukturi
(saobraćajnicama i sl. objektima).

Položaj bunara dat je na slici 1 i Prilogu 1, a koordinate bunara u Gaus-krigerovoj
projekciji (7 zona) date su u sledećoj tabeli.

Tabela 1. Položaj bunara
X Y

5035756,46 7425596,79

Slika 1. Položaj izvedenog istražno-eksploatacionog bunara IEBČ-1 u Čurugu
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3. VRSTE I OBIM IZVEDENIH RADOVA

3.1. PRIPREMNI RADOVI

Nakon lociranja položaja novog istražno-eksploatacionog bunara izvršeno je
formiranje gradilišta, postavljanje garniture za bušenje, dopremanje sve neophodne
opreme i alata, kopanje kompenzacionih bazena i kanala za cirkulaciju isplačnog
fluida, a zatim započeto bušenje bunarske bušotine.

3.2. BUŠENJE ISTRAŽNE BUŠOTINE

Bušenje istražne bušotine izvedeno je izvedeno rotacionom metodom bušenja sa
direktnom cirkulacijom isplake prečnikom Ø219 mm do dubine 70 m. Tokom bušenja
vršeno je praćenje nabušenog materijala „sempla“, njegova makroskopska
determinacija, brzina napredovanja bušaćeg pribora, kao i nivo isplake u isplačnom
bazenu.

Na osnovu rezultata istražnog bušenja definisan je sledeći litološki profil bušotine:

0,0-1,0 m Površinski materijal,

1,0-14,5 m Žuti pesak zaglinjen,

14,5-22,0 m Sitnozrni pesak,

22,0-44,5 m Glina peskovita,

44,5-63,0 m Pesak srednjezrni i

63,0-70,0m Glina peskovita.

Obzirom da je položaj najperspektivnijeg sloja nedvosmisleno utvrđen analizom
nabušenog materijala, izvođač je odlučio da nije potrebno vršiti karotažna merenja u
bušotini.

3.3. PROŠIRENJE ISTRAŽNE BUŠOTINE

Proširenje istražne bušotine izvedeno je u dva koraka i to prečnikom dleta 350 mm  i
na kraju finalnim 445 mm do dubine od 68 m. Bušotina je nakon dostizanja konačne
dubine isprana i pripremljena za dalje aktivnosti tj. ugradnju konstrukcije.

3.4. UGRADNJA BUNARSKE KONSTRUKCIJE

U toku procesa bušenja, na lokaciju bunara dopremljen je sav neophodan materijal:
bunarska konstrukcija (taložnik, filteri, eksploataciona kolona i centralizeri),
neophodne količine kvarcnog granulata, glinenog tampona i dr. Tokom proširenja
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bušotine finalnim prečnikom izvršena su kontrolna merenja segmenata bunarske
konstrukcije, kako ne bi došlo do nekog nepredviđenog zastoja tokom procesa
ugradnje, što bi moglo da ima uticaj na kvalitet bunara.

Ugrađena je bunarska konstrukcija tipa „NORTON“, od „PVC“ cevi (proizvođač
„Rumaplast“) Ø225 mm debljine zida 12 mm, koja se sastoji od: taložnika, filterskog
dela i eksploatacione kolone, a detaljniji podaci prikazani su u narednoj tabeli i
Prilogu br.2..

Tabela 2. Segmenti ugrađene kosntrukcije i njihov položaj IEBČ-1

Interval ugradnje Dužina
Opis segmenta

od (m) do (m) L (m)

+0,3 - 45,78 46,08 Eksploataciona kolona, „PVC“ bunarska cev Ø225/12 mm

45,78 - 63,00 17,22 Filter, perforirana „PVC“ bunarska cev Ø225/12 mm
sa PVC sitom # 0,36 x 0,36 mm

63,00 - 65,00 2,0 Taložnik, „PVC“ bunarska cev Ø225/12 mm sa zatvorenim
dnom

Na taložniku, neposredno ispod filtera i iznad filtera, postavljeni su čelični centralizeri.
Njihova osnovna uloga je držanja odstojanja bunarske konstrukcije, filterskog dela
posebno, od zida bušotine, kako bi kvarcni granulat adekvatno bio ugrađen. Ukupno
je ugrađeno dva centralizera Ø 225/400 mm.

3.5. UGRADNJA FILTERSKOG ZASIPA I GLINENOG TAMPONA

Pošto je izvršena ugradnja bunarske konstrukcije do krajnje dubine, u prstenasti
međuprostor, zid bušotine – zid bunarske konstrukcije, a u intervalu dubine 35 – 67,0
m, ugrađen je filterski zasip od kvarcnog granulata prečnika zrna Ø 1- 3 mm. Funkcija
zasipa je da stvori što povoljniji kontakt između vodonosne sredine i vodoprijemnog
dela bunara.

3.6. ISPIRANJE I RAZRADA BUNARA

Ispiranje, tj. razrada bunara, vršena je po ugradnji filterskog zasipa metodom
paralelnog aerlifta, sa segmentnim ispiranjem filterske zone bunara uz upotrebu
pakera. Filterska zona bunara je ispirana postepeno, hodom od 1 m, kolika je i dužina
pakera, u smeru odozdo nagore i obratno do pojave bistre vode bez sadržaja primesa.
Nakon demontaže pakera, očišćena je i zona taložnika od primesa peskovitih čestica
koje su dospele u bunar u toku ugradnje bunarske konstrukcije i filterskog zasipa.
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3.7. TAMPONIRANJE

Nakon razrade bunara metodom erlifta, izvršeno je tamponiranje bunara,
visokobubrećom bentonitskom glinom u granulama, u intervalu 25 – 35,0 m. Preostali
interval do površine terena zapunjen nabušenim materijalom.

3.8. IZVOĐENJE TESTA CRPENJA

U cilju utvrđivanja karakteristika bunara i proračuna hidrogeoloških i hidrodinamičkih
parametara, 30.08.2018. god. izveden je kratkotrajni test crpenja sa tri kapaciteta (3,
5 i 12,5 l/s) i praćenjem povratka nivoa. Detaljni prikaz obrade podataka izvedenog
testa crpenja prikazan je u okviru sledećeg poglavlja 4.

3.9. UZORKOVANJE PODZEMNE VODE

U toku izvođenja testa crpenja izvršeno je uzorkovanje podzemne vode od strane
stručnog lica laboratorije "Institut MOL" iz Stare Pazove i urađena osnovna analiza
„A“ obima. Prikaz dobijenih rezultata pomenute analize prikazan je u okviru
poglavlja 5.

3.10. LIKVIDACIJA GRADILIŠTA

Nakon završenih radova izvršena je likvidacija gradilišta, koja podrazumeva
zatrpavanje isplačnih bazena i kanala i odnošenje viška materijala tj. vraćanje lokacije
u pređašnje stanje. Bunarska glava je na kraju zaštićena čeličnom bunarskom kapom,
a neposredna okolina bunara obeležena upozoravajućom trakom.
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4. OBRADA PODATAKA IZVEDENOG TESTA CRPENJA
Opit crpenja izveden je potapajućom pumpom spuštenoj na potisu od pocinkovanih
cevi Ø100 mm na dubini od 12 m i maksimalnog kapaciteta oko 12,5 l/s. Praćenje
promena nivoa vode u bunaru vršeno je instaliranim data logerom, TD diver-om
spuštenim na dubinu od 10 m, a povremeno je kontrolisan i klasičnim nivomerom sa
zvučnom i svetlosnom signalizacijom. Kontrola kapaciteta pumpe vršena je preko
klasičnog Woltman vodomera i zapreminskom metodom.

Pre početka crpenja izmeren statički nivo u bunaru i tom prilikom je iznosio
hst= 6,76 m od površine terena.

Dnevnici merenja i obrada podataka izvedenog testa crpenja su prikazani u
dokumentacionom materijalu br. 1, a glavni hidrodinamički parametri su dati u
tabeli 3.
Tabela 3. Osnovni podaci prikupljeni u toku izvođenja opitnog crpenja

Sniženje Trajanje Q Hdin S q
min l/s m m l/s/m

0 - 0 6,76 0 -
I 90 3,0 7,38 0,62 4,84
II 125 5,0 7,81 1,05 4,76
III 155 12,5 9,39 2,63 4,75

Povratak 50 0 6,91 0,15 -

4.1. ODREĐIVANJE HIDROGEOLOŠKIH PARAMETARA KAPTIRANE VODONOSNE
SREDINE- KOEFICIJENTA TRANSMISIBILNOSTI (T), KOEFICIJENTA FILTRACIJE (K)

Određivanje vrednosti koeficijenta vodoprovodnosti (transmisibilnosti) T i
koeficijenta filtracije K izvršeno je grafoanalitičkom metodom Cooper-Jackob-a,
konstruisanjem dijagrama zavisnosti S= f(log t) za prvo sniženje, odnosno
S= f (log t/t-t’) za povratak nivoa. Proračuni su izvršeni preko relacija:

= 0,183 ∗ ∗ i =
gde su:

T - koeficijent vodoprovodnosti (m2/s);
Q - kapacitet (m3/s);
S1,2 - depresija u bunaru (m);
t1,2 - vreme za S1,2 (min)
K - koeficijent filtracije (m/s);
M - debljina vodonosnog horizonta (m) – M = 18,5 m.

i dobijene vrednosti prikazane u sledećoj tabeli.
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Tabela 4. Proračunati hidrogeoloških parametra sredine

IEBČ-1

HIDROGEOLOŠKI PARAMETRI SREDINE

T
Koef. transmisibilnosti (m2/s)

K
Koef. filtracije

(m/s)
Kapacitet I 0,0287262 0,0015528

Povratak nivoa 0,0194033 0,0008313
Srednje vrednosti 0,024065 0,001192

Na osnovu dobijenih vrednosti koeficijenata može se zaključiti da oni karakterišu
sredinu sa dobrim filtracionim karakteristikama izgrađenu od srednjezrnih peskova.

4.2. PRORAČUN HIDRAULIČKIH KARAKTERISTIKA BUNAR IEBČ-1

Na osnovu podatak crpenja konstruisan je dijagram zavisnosti S/Q= f(Q), na osnovu
koga su određeni parametri koji se odnose na kvalitet izrade bunara, slika 2.
Koeficijent ukupnih gubitaka linearnog karaktera iznosi A= 207 s/m2, a koeficijent
kvadratnih parazitskih gubitaka iznosi B= 300 s2/m5.

Slika 2. Dijagram zavisnosti S/Q=f(Q) za bunar IEBČ-1
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4.3. PRORAČUN MAKSIMALNE (QMAX) I OPTIMALNE (QOPT) IZDAŠNOSTI
VODOZAHVATA

4.3.1. Određivanje maksimalnog kapaciteta  bunara

Maksimalni kapacitet sa kojima se bunar IEBČ-1 može eksploatisati, određuje se iz
uslova obezbeđenosti filtracione stabilnosti prifiltarske zone bušotine (Vkr<Vbun).

Kriterijum dozvoljenih ulaznih brzina u bunarsku (filtersku) konstrukciju, odnosno
dozvoljenih brzina po konturi bušenja bunara, predstvalja osnovni preduslov za
obezbeđenje filtracione stabilnosti prifilterske zone bunara (sprečavanje sufozije i
peskarenja bunara) i obezbedi laminarno strujanje.

U sledećoj tabeli, prikazan je domen dozvoljenih ulaznih  filtracionih brzina sa gledišta
osiguranaja hidrauličke stabilnosti prifilterske zone, kao i uslova za obezbeđenje
dugotrajnosti rada bunara (smanjenje procesa inkrustacije i korozije na filterskoj
konstrukciji bunara), po nekoliko Autora.

Tabela 5. Proračun kritične vrednosti filtracione brzine

Autor/Kriterijum: Obrazac za proračun kritične
brzine: Kritična brzina (m/s):

Zihart Vkr= √K/15 0,0023
Zihart (modifikovani) Vkr= √K/30 0,0012

Kovač Vkr= ³√K/110 0,001
Sr. vrednost 0,0015

Za proračun maksimalnog dozvoljenog kapaciteta bunara ispoštovana su dva uslova i
to:

Uslov 1. Q1=Vkr*M*Db*π, Vkr=0,0012 m/s

Uslov 2. Q2=Vdoz*M*Df*π; Vdoz= 0,003 m/s

gde su:
Q1 - maksimalni proticaj na konturi filterske konstrukcije,
Vkr - maksimalna dozvoljena brzina na konturi bušenja (kriterijum Zihart

modifikovani),
M - Kaptirani interval izdani,
Db - prečnik bušenja u zoni filtera,
Q2 - maksimalni proticaj na konturi bušenja,
Vdoz - maksimalna dozvoljena brzina na konturi filterske konstrukcije,
Df - prečnik filterske konstrukcije,
L - dužina filterske konstrukcije,
π - Ludolfov broj (3,1415).

Qmax = min {Q1,Q2}= min{27,7 l/s, 36,5 l/s} = 27,7 l/s.
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4.3.2. Definisanje eksploatacionog kapaciteta bunara Qek

U cilju dugotrajnosti rada izvedenog bunara neophodno je definisati optimalni
eksploatacioni kapacitet. Za dugotrajnu eksploataciju bunara ne preporučuje se
eksploatacija maksimalnim kapacitetom, već kapacitetom do 50% Qmax. što iznosi
14 l/s.

Za potrebe protiv požarne zaštite silosa, kako je definisano elaboratom zaštite od
požara, neophodno je bilo obezbediti kapacitet od 10 l/s u trajanju od 2 sata, što ovaj
objekat u potpunosti ispunjava.

Predviđeno je da se bunar u drugoj fazi oprema opremom za eksploataciju, te su za
odabir adekvatne pumpe i dubine ugradnje iste u narednoj tabeli dat pregled
očekivanih dinamičkih nivoa za različite kapacitete.

Tabela 6. Preporuke za ugradnju opreme za eksploataciju/položaj pumpe
Zadati kapacitet Depresija Proračunat dinamički

nivo
Min. dubina

ugradnje pumpe
(m) (m-1) (m-1)

10 2,1 8,86 14
12 2,53 9,29 16
14 2,96 9,72 18

Ovako definisanim režimom eksploatacije postiže se maksimalna efikasnost bunara
(99,99% ), što je veoma dobar pokazatelj. Takođe bi se obezbedio duži vek trajanja,
usporavanje procesa starenja bunara (kolmatacije i inkrustacije),  što automatski
znači smanjenje troškova održavanja, kako samog vodozahvata tako i opreme za
eksploataciju.



Beočin, 2018. godine

GRAFIČKA  DOKUMENTACIJA
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5. REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA PODZEMNIH VODA
Na osnovu rezultata analize uzorka sirove podzemne vode, uzete nakon izvođenja
testa crpenja, data je ocena kvaliteta podzmne vode zahvaćene novoizbušenim
bunarom IEBČ-1, a u narednoj tabeli 6 prikazani dobijeni rezultati.
Tabela 5. Rezultati fizičko-hemijske analize podzemnih voda iz bunara IEBČ-1 (osnovnog „A“ obima)
Naziv parametra Merna jed. MDK Rezultat
Datum uzorkovanja: 30.08.2018.
Organoleptička svojstva
Boja opisno bez bledo žuta
Miris - bez bez
Mutnoća NTU 1 0,39
Osnovni pokazatelji hemijskog sastava
pH - 6,8-8,5 7,5
Ostatak isparni mg/l - 472
Elektroprovodljivost μS/cm 1000 827
Ukupna tvrdoća odH - 18,06
Primarne makrokomponente
Hloridi (Cl-) mg/l 200 24,5
Hidrokarbonati (HCO3

-) mg/l - 517,46
Sulfati (SO4

2-) mg/l 250 0,3
Natrijum (Na) mg/l 150 51,05
Magnezijum (Mg) mg/l 50 35,46
Kalcijum (Ca) mg/l 200 70,66
Sekundarne makrokomponente
Kalijum (K) mg/l 12 1,5
Ukupno gvožđe (Fe+) mg/l 0,3 <0,09
Nitriti (NO2

-) mg/l 0,03 <0,02
Nitrati (NO3

-) mg/l 50 <0,1
Amonijum jon (NH4) mg/l 0,1 (1) 1,14
Mikrokomponente
Mangan (Mn) mg/l 0,05 <0,02
Organske materije
Utrošak KMnO4 mg/l 8 10,31

Zahvaćene vode mogu se okarakterisati kao neutralne, tvrde hladne vode
(hipoterme).

Rezultati analiza glavnog jonskog sastava podzemnih voda, ukazuju da se vode ove
izdani mogu klasifikovati, prema O.A.Alekinu, kao vode hidrokarbonatne klase,
kalcijsko-magnezijsko-natrijumske grupe. Hemijski sastav podzemne vode može se
prikazati sledećom formulom Kurlov-a:

13,7
253441

3
92

0,47 T
NaMgCa

HCO
M
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6. ZAKLJUČAK
Radove na izradi bunara IEBČ-1 za potrebe protiv požarne zaštite silosa „Mistral
Komerc“ u Čurugu, tokom avgusta 2018. godine, izvelo je preduzeće
„Tehnohidrosfera“ d.o.o. iz Beočina, mašinskom garniturom za rotaciono bušenje sa
direktnom cirkulacijom radnog fluida.

Svi radovi su izvedeni na osnovu postojeće projektne dokumentacije, pravila struke i
uz konsultacije sa predstavnicima Investitora, odnosno stručnim nadzorom.

Bunarska bušotina je izvedena prečnikom Ø445 mm do dubine od 68 m u koju je
ugrađena bunarska konstrukcija tipa „Norton“ sledećih karakteristika:

+0,3-45,78 Eksploataciona kolona, „PVC“ bunarska cev  Ø225/12 mm,

45,78-63,00 Filter, perforirana „PVC“ bunarska cev Ø225/12 mm
sa PVC sitom # 0,36 x 0,36 mm i

63,00-65,00 Taložnik, „PVC“ bunarska cev Ø225/12 mm sa zatvorenim dnom.

Po završenoj ugradnji bunarske konstrukcije i filterskog zasipa, pristupilo se ispiranju i
razradi bunara do potpunog izbistrenja vode.

Kratkotrajno testiranje bunara je izvedeno sa tri različita kapaciteta i to Q1= 3 l/s,
Q2= 5 l/s,  i Q3= 12,5 l/s i praćenjem povratka nivoa podzemnih voda.

Izračunati su hidrogeološki parametri sredine

T= 2,2 x 10-2 m2/s  i  K= 1,19 x 103 m/s i

i koeficijenti linearnih i kvadratnih gubitaka koji govore o kvalitetu izvedenog bunara:

A=207 m-2/s i B=300 m-5/s.

Za definisan eksploatacioni kapacitet bunara od Qek= 10 l/s, može se očekivati
depresija u  bunaru Sek= 2,1 m, a ovakav režim eksploatacije u potpunosti omogućava
dugotrajno zahvatanje podzemnih voda. U fazi opremanja bunara predlaže se da
bunarska pumpa bude ugrađena na koti nižoj 14 m od kote terena.

Autor izveštaja:

Marko Adamović, dipl.inž.geol.
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1- Zapisnici podataka testa crpenja



INVESTITOR: IZVOĐAČ:

ADRESA: ADRESA:

Oznaka: 445 mm

Mesto: 225 mm

Lokacija: 225 mm

KOORDINATE: 17,22 m

X= m Debljina vodono. sloja: 18,5 m

Y= m Hst.= 6,76 m

Z= mnm

Sniženje Trajanje Q Hdin S T Kf q S/Q

min l/s m m m2/s m/s l/s/m' s/m2

I 90 3,00 7,38 0,620 0,0287262 0,0015528 4,839 206,67
II 125 5,00 7,81 1,050 0,0567685 0,0030686 4,762 210,00
III 155 12,5 9,39 2,630 0,0194033 0,0010488 4,753 210,40

Povratak 50 0 - - 0,0153785 0,0008313 - -

Tsr= 0,0220523 m2/s
Ksr= 0,001192 m/s
qsr= 4,7844887 l/s/m'

"MISTRAL KOMERC" DOO

Novosadska bb

"TEHNOHIDROSFERA" d.o.o.

TRG CARA LAZARA 30
BeočinTemerin

IZVEŠTAJ O HIDRODINAMIČKOM TESTIRANJU
ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG BUNARA IEBČ-1

NA LOKACIJI SILOSA U ČURUGU

PODACI O CRPENJU:

Prečnik filt. konst.:
Dužina filtera:

80,4

PODACI O BUNARU:

7425596,79

Čurug
Silosi

5035756,46

IEBČ-1

OBRADU PODATAKA IZVRŠIO:

Marko Adamović, dipl.inž.geol.

Prečnik bušenja:
Prečnik eksplo.kol.:
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6,76 3,00
225 0,62

17,22 90
18,5

Apsolutno
vreme

Din.
nivo

Depresija Vodomer Protok

h:min (min) Uk (min) (m) S (m) (m3) Q (l/s) DN (m) S (m)
30.08.2018. 8:50 0 0 6,76 0

1 1 7,33 0,57 3,00
3 3 7,34 0,58 3,00
5 5 7,35 0,59 3,00

10 10 7,35 0,59 3,00
15 15 7,34 0,58 3,00
20 20 7,36 0,60 3,00
25 25 7,36 0,60 3,00
30 30 7,34 0,58 3,00
45 45 7,35 0,59 3,00

9:50 60 60 7,37 0,61 3,00
10:25 95 95 7,38 0,62 3,00

TRAJANJE SNIŽENJA (min)

DNEVNIK HIDRODINAMIČKIH MERENJA
I KAPACITET

Datum
merenja

STATIČKI NIVO U BUNARU (m):
PREČNIK FILT. KONSTRUKCIJE (mm):
DUŽINA FILTERA (m):

PODACI O BUNARU:

DEBLJINA VODONOSNOG SLOJA (m)

Relativno vreme
Osmatrački

objekat B-4 stari Napomena

PODACI O TESTU:
KAPACITET (l/s)
DEPRESIJA (m)
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k= 0,0083 n= 0,5694

PRVI KAPACITET
S1 (m)= 0,62
Q1 (l/s)= 3 M (m)= 18,5
t 1  (min)= 10 S 1  (m)= 0,58851 m
t 2  (min)= 100 S 2  (m)= 0,60762 m
T1= 0,02873 m2/s
K1 = 0,00155 m/s
q1 = 4,83871 l/s/m

y = 0,0083ln(x) + 0,5694

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 10 100

S 
(m

)

log t (min)

12

12

S-S
logt-logt*Q0,183=T

M
T

=K
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6,76 5,00
225 1,05

17,22 125
18,5

Apsolutno
vreme

Din.
nivo

Depresija Vodomer Protok

h:min (min) Uk (min) (m) S (m) (m3) Q (l/s) DN (m) S (m)
30.08.2018. 10:25 0 95 7,38 0,62 3,00

1 96 7,79 1,03 5,00
3 98 7,73 0,97 5,00
5 100 7,75 0,99 5,00

10 105 7,74 0,98 5,00
15 110 7,75 0,99 5,00
20 115 7,74 0,98 5,00
25 120 7,75 0,99 5,00
30 125 7,76 1,00 5,00
45 140 7,75 0,99 5,00

11:25 60 155 7,77 1,01 5,00
12:25 120 215 7,80 1,04 5,00
12:35 130 225 7,81 1,05 5,00

DNEVNIK HIDRODINAMIČKIH MERENJA
II KAPACITET

DEBLJINA VODONOSNOG SLOJA (m)

PODACI O BUNARU:
STATIČKI NIVO U BUNARU (m):
PREČNIK FILT. KONSTRUKCIJE (mm):
DUŽINA FILTERA (m): TRAJANJE SNIŽENJA (min)

DEPRESIJA (m)
KAPACITET (l/s)

PODACI O TESTU:

Datum
merenja

Relativno vreme
Osmatrački
objekat B-4 Napomena
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k= 0,007 n= 0,9814

DRUGI KAPACITET
S2 (m)= 1,05
Q2 (l/s)= 5 M (m)= 18,5
t 1  (min)= 10 S 1  (m)= 0,99752 m
t 2  (min)= 100 S 2  (m)= 1,01364 m
T2= 0,05677 m2/s
K2 = 0,00307 m/s
q2 = 4,7619 l/s/m

y = 0,007ln(x) + 0,9814

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1 10 100 1000

S 
(m

)

log t (min)

12

12

S-S
logt-logt*Q0,183=T

M
T

=K
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6,76 12,5
225 2,63

17,22 155
18,5

Apsolutno
vreme

Din.
nivo

Depresija Vodomer Protok

h:min (min) Uk (min) (m) S (m) (m3) Q (l/s) DN (m) S (m)
30.08.2018. 12:35 0 225 7,81 1,05 5,00

1 226 9,13 2,37 12,5
3 228 9,19 2,43 12,5
5 230 9,20 2,44 12,5

10 235 9,24 2,48 12,5
15 240 9,26 2,5 12,5
20 245 9,27 2,51 12,5
25 250 9,28 2,52 12,5
30 255 9,28 2,52 12,5
45 270 9,31 2,55 12,5

13:35 60 285 9,34 2,58 12,5
14:35 120 345 9,38 2,62 12,5
15:10 155 380 9,39 2,63 12,5

DNEVNIK HIDRODINAMIČKIH MERENJA
III KAPACITET

PODACI O BUNARU:

PREČNIK FILT. KONSTRUKCIJE (mm):
DUŽINA FILTERA (m):
DEBLJINA VODONOSNOG SLOJA (m)

Datum
merenja

Relativno vreme
Napomena

STATIČKI NIVO U BUNARU (m):
PODACI O TESTU:

KAPACITET (l/s)
DEPRESIJA (m)
TRAJANJE SNIŽENJA (min)

Osmatrački
objekat
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k= 0,0512 n= 2,363

TREĆI KAPACITET
S3 (m)= 2,63
Q3 (l/s)= 12,5 M (m)= 18,5
t 1  (min)= 10 S 1  (m)= 2,48089 m
t 2  (min)= 100 S 2  (m)= 2,59878 m
T3= 0,0194 m2/s
K3 = 0,00105 m/s
q3 = 4,75285 l/s/m

y = 0,0512ln(x) + 2,363

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

1 10 100 1000

S 
(m

)

log t (min)

12

12

S-S
logt-logt*Q0,183=T

M
T

=K
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PODACI O TESTU:
6,76 KAPACITET (l/s) 0
225 DEPRESIJA (m) -

17,22 TRAJANJE POVRATKA (min) 50
18,5

Apsolutno
vreme

Din.
nivo

Depresija Vodomer Protok t/t-t*

h:min (min) Uk (min) (m) S (m) (m3) Q (l/s) DN (m) S (m) (min)
30.8.2018. 15:10 0 380 9,39 2,63 12,50

1 381 8,07 1,31 0,00 381,00
3 383 7,08 0,32 0,00 127,67
5 385 7,06 0,30 0,00 77,00

10 390 7,02 0,26 0,00 39,00
15 395 6,99 0,23 0,00 26,33
20 400 6,97 0,21 0,00 20,00
25 405 6,96 0,20 0,00 16,20
30 410 6,94 0,18 0,00 13,67
45 425 6,92 0,16 0,00 9,44

16:00 50 430 6,91 0,15 0,00 8,60

PODACI O BUNARU:

DNEVNIK HIDRODINAMIČKIH MERENJA
POVRATAK NIVOA

Osmatrački
objekat

STATIČKI NIVO U BUNARU (m):
PREČNIK FILT. KONSTRUKCIJE (mm):
DUŽINA FILTERA (m):
DEBLJINA VODONOSNOG SLOJA (m)

Datum
merenja

Relativno vreme
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Qb=Q3

k= 0,0646 n= 0,0167

POVRATAK NIVOA
Sp (m)= -
Qb (l/s)= 12,50 M (m)= 18,5
t 1  (min)= 10 S 1  (m)= 0,13205 m
t 2  (min)= 100 S 2  (m)= 0,28079 m
Tp= 0,01538 m2/s
Kp = 0,00083 m/s
qp = - l/s/m

y = 0,0645ln(x) + 0,016

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,00 10,00 100,00 1000,00

S 
(m

)

log t /t-t*(min)

M
T

=K

12

1121
b S-S

)t-(t/t)t-log(t/t
*Q*0,183=T

-
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q1= 4,84 l/s/m S1= 0,62 m
q2= 4,76 l/s/m S2= 1,05 m
q3= 4,75 l/s/m S3= 2,63 m

0 Q1= 3,00 l/s S1= 0,62 m

Q2= 5,00 l/s S2= 1,05 m
Q3= 12,50 l/s S3= 2,63 m

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

q 
(l/

s/
m

)

depresija u bunaru S (m)

1,05; 5,00

2,63; 12,50
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)
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y = 0,2999x + 206,97

0

50

100

150

200

250

S/
Q

 (s
/m

2 )

Q (l/s)

S= AQ+BQ2

Q2= π x df x M x Vdoz
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Beočin, 2018. godine

2- Izveštaj o ispitivanju kvaliteta podzemnih voda













Beočin, 2018. godine

3- Atestna dokumentacija ugrađenog materijala











 

 
 
            

 

 

 

GRANULE 1-10 mm 

 
� OSOBINE BENTONITNIH GRANULA: 

 

Granulacija ................................................................  1-10 mm 

PH ...................................................................................... 9-12 

Bentonitski broj posle 24h  .........................................  20-24 ml 

Sadržaj montmorilonita  ............................................... 70-75 % 

Pritisna čvrstoća  ......................................................  80-85 kPa 

Smicanje  ........................................................................ 15 kPa 

Termostabilnost najmanje   ............................................. 500 C 

Vlaga  .......................................................................... max 9 % 

 

� HEMIJSKI SASTAV: 

 

SiO2  .............................................................................. 60-63 % 

Al2O3  ...........................................................................  15-20 % 

Fe2O3  ...............................................................................  3-4 % 

CaO+MgO   ......................................................................  5-7 % 

K2O+Na2O   ...................................................................... 7-8 % 

Kapacitet katjonske izmene  ........................ 76-80 mmol/100 g 

 

 

 

Kvarc doo 
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