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ПРИЛОГ – ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Копија плана бр. 953-1/2019-204 од 21.05.2019. године за к.п. бр. 1610/3 К.О.

Врбица, РГЗ – СКН Аранђеловац;
- Копија плана водова бр. 956-01-304-3332/2019 од 30.04.2019. године, за к.п. бр.

1610/3 К.О. Врбица, РГЗ – СКН –Одељење за катастар водова Крагујевац;
- Катастарско топографски план к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица, израђен од стране

ПГР "ПРЕМЕР" из Аранђеловца, од априла 2019. године;
- Препис листа непокретности број 3012, бр. 952-1/2019-1223, од 25.04.2019.

године, РГЗ – СКН Аранђеловац;
- Информација о локацији за к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица, број 350-210/16-05 од

29.11.2016. године, издата од стране Одељења за имовинско - правне односе,
урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне послове, Општинске управе
oпштине Аранђеловац;

Услови и сагласности надлежних јавних комуналних предузећа

- Технички услови број 96_19 од 03.06.2019. године, издати од ЈКП “Букуља” -
Аранђеловац;

- Технички услови број 8Д1.1.О.-Д09.02-124915/3-20 од 03.07.2020. године, издати
од ОДС “ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција
Аранђеловац; - измењени услови;

- Услови број 130-00-UTD-003-673/2019-002 од 12.06.2019. године, издати од стране
„Електромрежа Србије“ Београд,- измењени услови;

- Технички услови број 253655/3-2019 од 30.05.2019. године, издати од стране
Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија”, Служба за планирање и
изградњу мреже Крагујевац, Одељење за оперативну подршку;

- Технички услови, број 08-3839/1 од 05.06.2019. године, издати од ЈКП “Букуља” -
Аранђеловац;

- Обавештење бр. 217-8278/19-1 од 29.05.2019. године, издато од стране
Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
ванредне ситуације;

- Обавештење бр. 922-3-51/2019 од 03.06.2019. године, издато од стране
Републичког хидрометеоролошког завода, Београд;

- Обавештење бр. 5743/1 од 06.06.2019. године, издато од стране ЈВП „Србијаводе“
Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш;

- Сагласност – одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу
гасовода, број 07-03/14395 од 13.06.2019. године, издата од стране ЈП „Србијагас“
Нови Сад, Организациони део Београд;

- Услови за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење
радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за
изградњу производне хале на к.п. бр. 1610/3 КО Врбица, број 06-03/24636 од
08.12.2016. године;

- Одлука о сагласности, издата од стране предузећа „Књаз Милош“ а.д
Аранђеловац, број 07-03/19-73 од 17.06.2019. године;

- Технички услови, издати од стране ЈКП „Зеленило“ Аранђеловац, број 1084 од
17.06.2019. године;
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- Захтев за озакоњење саобраћајног прикључка, предат 23.05.2009. године,
Министарству надлежном за послове грађевинарства, под бројем 354-00-152/2019-
09;

- Захтев за допуну услова за за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта
за производњу кондиторских производа на к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица - и то за
допуну података за измештање дела трасе гасовода пречника Ø 60,3 мм и
прикључење објекта, од 01.07.2019. године;

- Уговор о измештању дела градског ГМ 07-02 у Аранђеловцу, закључен између ЈП
„Србијагас“ Нови Сад као Инвеститора и ЗР „Станић НМ“ из Аранђеловца, као
Финансијера, заведен под бројем 06-01/1-2429 од 06.08.2019. године.
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ИЗМЕНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ

КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
- на к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица -

1. УВОД

Иницијатива за покретање поступка Измене Урбанистичког пројекта за
изградњу Производног објекта – фабрике за производњу кондиторских
производа, на к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица - (у даљем тексту: Урбанистички
пројекат) покренута је од стране ЗР„Станић НМ“ из Аранђеловца, који је и
инвеститор израде овог Урбанистичког пројекта.
Потврђени Урбанистички пројекат из 2019. године (број 350-233/19-05 од
09.09.2019), чији је обрађивач „Арплан“ д.о.о. Аранђеловац мења се само у делу
који се односи на спратност производног објекта, због промене идејног
решења,  док се преостали део урбанистичког пројекта у потпуности
преузима и уграђује у измене урбанистичког пројекта. Овим изменама планира
се спратност до максималних П+2, што и јесте у складу са важећим планом.
За предметну локацију већ су прибављени сви потребни услови за израду
Урбанистичког пројекта  и  услови за потребе израде локацијских услова, а
потврђен је и Урбанистички пројекат, добијени су Локацијски услови и
Грађевинска дозвола. Међутим, у току изградње јавила се потреба за још
једном етажом изнад управног дела објекта, услед чега долази до измене
комплетне техничке документације, почевши од измене Урбанистичког
пројекта.

Планиране су измене у односу на претходно решење објекта:

- Висина (Спратност) управног дела – спратност П+1+Пк или П+2 у
предњем делу објекта.

- Мање измене у унутрашњем распореду просторија, спољашњи хоризонтални
габарит објекта остаје исти.

- Не планира се фазна изградња.
- Услед наведених измена дошло је и до промене планираних  укупних нето и

бруто површина. Укупна пројектована брутo развијена површина објекта је
5540.00 m2, а нето развијена површина објекта је  5258.73 m².

Након анализе планираних измена закључено је да је потребно прибавити нове
услове за надземне инсталације на које има утицај висина објекта – за
електроенергетске објекте. Због тога прибављени су нови услови ОДС “ЕПС
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ДИСТРИБУЦИЈА” д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Аранђеловац и
„Електромреже Србије“ Београд.

Урбанистички пројекат је израђен ради урбанистичко-архитектонске разраде
локације, а у складу са одредбама Плана генералне регулације за насељено
место Аранђеловац („Општински Сл. гласник“, бр.66/14).
Такође, циљ овог урбанистичког пројекта је промена урбанистичких параметара
дата Планом, на основу чл. 60 став 5 Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 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, 31/2019,
37/2019 и 9/20 - др. закон). Конкретно, промена је везана за измену положаја
грађевинске линије, која је детаљно описана у поглављу 5.

Урбанистички пројекат садржи услове изградње на грађевинском комплексу, са
свим посебним условима, идејна решења и скупни приказ комуналне
инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу, опис, технички опис и
објашњење решења из урбанистичког пројекта и идејна урбанистичка и
архитектонска решења објеката и партерног уређења.

2. ЛОКАЦИЈА

Локација за израду Урбанистичког пројекта налази се:

 Место: Аранђеловац;
 Катастарска општина: Врбица;
 Потес: Баљковица;
 Број катастарскe парцелe: 1610/3 К.О. Врбица.

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
ЗА ИЗМЕНУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:
 Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 и 9/20 - др.
закон);

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања («Службени гласник РС», бр.
32/19).

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:
 План генералне регулације за насељено место Аранђеловац („Општински

Сл. гласник“, бр. 66/14).

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

4.1 Део потврђеног урбанистичког пројекта који се у потпуности преузима
и уграђује у урбанистички пројекат измене
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Локацију, која је предмет разраде овог Урбанистичког пројекта, представља једна
катастарска парцела број 1610/3 К.О. Врбица.

Укупна површина обухвата Урбанистичког пројекта је  П = 1,19 20 ha.

Подаци о парцели (површина, врста земљишта, облик својине,
власништво/корисништво) приказани су у Табели бр. 1 - Подаци о парцели у
обухвату Урбанистичког пројекта.

Табела бр. 1 – Подаци о парцели у обухвату Урбанистичког пројекта

Катастарска
општина

(К.О. Бања)
П О Д А Ц И  О  П А Р Ц Е Л И

Број Површина
(m2)

Облик
својине Врста права Обим

удела Врста земљишта

1610/3 1 19 20 приватна
Својина

(ЗР „Станић НМ“,
Вожда Карађорђа 43/1,

Аранђеловац)

1/1
Земљиште у

грађевинском
подручју

Предметна парцела је неизграђена, али је започета изградња објекта у складу
са потврђеним Урбанистичким пројектом из 2019. године (број 350-233/19-05 од
09.09.2019) и према локацијским услови бр. ROP-ARA-27181-LOCH-2/2019 од
28.10.2019. године и грађевинској дозволи бр. ROP-ARA-33004-CPI-1/2019 од
31.10.2019. године.

Прилаз парцели је са државног пута I Б реда бр. 27 (к.п. бр. 1609 КО Врбица),
са постојећег саобраћајног прикључка са посебном траком (припада парцели
пута) који је у поступку озакоњења, (захтев предат 23.05.2009. године,
Министарству надлежном за послове грађевинарства, под бројем 354-00-
152/2019-09).
За саобраћајни прикључак на магистрални пут бр. 4 (државни пут IB бр.27), издати
су Саобраћајно-технички услови ЈП „Путеви Србије“ бр. 344-05-1892/1/2005 од
14.03.2006 и Акт о урбанистичким условима за изградњу саобраћајног прикључака
локације кванташке пијаце на магистрални пут бр. 4 издат од Министарства за
капиталне инвестиције РС бр. 350-01-01446/2015-10 од 16.06.2006. године. За
предметни објекат није завршена прцедура добијања одобрења за изградњу, али
је предметни објекат изграђен и користи се. С обзиром на све горе наведено,
процедуру је потребно завршити у поступку озакоњења, у складу са важећим
Законом о озакоњењу објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 96/15 и 83/18) и у складу са
инструкцијама добијеним у ЈП „Путеви Србије“.
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Катастарска парцела у обухвату Урбанистичког пројекта, према Плану генералне
регулације за насељено место Аранђеловац, из ког се примењују правила
уређења и грађења, представља грађевинску парцелу, налази се у просторној
целини 6. – Индустријска зона, у граници грађевинског подручја у осталом
грађевинском  земљишту – производња.

Циљ израде Урбанистичког пројекта на овој локацији је изградња
Производног објекта – фабрике за производњу кондиторских производа, у
складу са планским поставкама важеће планске документације и програмом
инвеститора.
Предметна парцела на којој се планира изградња објекта, са своје северне стране
граничи се са Државним путем I Б реда бр. 27, са источне и јужне стране
водотоковима а са западне стране к.п бр. 1610/4 КО Врбица, која је припада истој
зони (индустријска зона, у граници грађевинског подручја у осталом грађевинском
земљишту – производња) и за које важе иста правила уређења и грађења
(графички прилог бр. 1.2 - Геодетска подлога са границом обухвата Урбанистичког
пројекта).
Локација на којој се планира изградња објекта је у паду од севера ка југу, са
највишом котом од 199.55 mnv која се налази на северу до најниже коте од 194.80
mnv која се налази на југу предметне парцеле.
У окружењу предметне локације па и на самој парцели постоји комунала
инфраструктура. Опремање локације потребном инфраструктуром детаљно је
објашњено у Поглављу 9 – Инсталације комуналне инфраструктуре и приказано
на графичком прилогу бр. 4 – Скупни приказ комуналне инфраструктуре.

4.2 Измене потврђеног урбанистичког пројекта

За предметну локацију већ су прибављени сви потребни услови за израду
Урбанистичког пројекта  и  услови за потребе израде локацијских услова, а
потврђен је и Урбанистички пројекат, добијени су Локацијски услови и
Грађевинска дозвола. Међутим, у току изградње јавила се потреба за још
једном етажом изнад управног дела објекта, услед чега долази до измене
комплетне техничке документације, почевши од измене Урбанистичког
пројекта.

Планиране су измене у односу на претходно решење објекта:

- Висина (Спратност) управног дела – спратност П+1+Пк или П+2 у
предњем делу објекта.
- Мање измене у унутрашњем распореду просторија, спољашњи
хоризонтални габарит објекта остаје исти.
- Не планира се фазна изградња.
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- Услед наведених измена дошло је и до промене планираних  укупних
нето и бруто површина. Укупна пројектована брутo развијена површина
објекта је 5540.00 m2, а нето развијена површина објекта је  5258.73 m².

Табела бр. 2 – Подаци о изменама Урбанистичког пројекта
Наведена

измена
Урбанистичког

пројекта

Вредност дата у потврђеном
урбанистичком пројекту

Вредност планирана изменама
урбанистичког пројекта

1.Спратност
објекта П+1/П+0 Максимална спратност на парцели

П+2

2.Габарит
објекта 122,40 х 39,80 m

122,40 х 39,80
Измене у унутрашњој организацији

просторија

3.Фазе
изградње

I фаза – спратност П+1: у
предњем делу објекта, у
приземној етажи су гардеробе,
трпезарија, магацин за амбалажу
и степениште за спратну
етажу, а на спратној етажи је
административни простор. У
приземном делу I фазе налази се
производни део са магацинима.
II фаза – спратност П+0: У II
фази се налази производни
простор.

Нема фазне изградње

4.Површине Нето површина објекта: 5 045,50 m2

БРГП објекта: 5 206,00 m2
Нето површина објекта :5 258,73 m2

БРГП објекта: 5 540,00 m2

5. ИЗВОД ИЗ Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац
(«Општински службени гласник», бр. 64/14)

У складу са Планом генералне регулације за насељено место Аранђеловац
(«Општински службени гласник» бр. 64/14), к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица, налази се
у границама планираног грађевинског подручја у осталом грађевинском
земљишту – производња.

ОСНОВНА НАМЕНА – ПРОИЗВОДЊА
У оквиру производних делатности могу се наћи прехрамбена индустрија,
грађевинарство и производња грађевинског материјала, складишта, текстилна
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индустрија, већа трговинска предузећа, занатска приозводња, сервиси, станице
(ТС, мернорегулационе, плинске, бензинске и сл.).

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ – услуге и пословање. Однос пратећих намена у
односу на претежну може бити максимално 50% на нивоу намене. На парцели се
може наћи и само компатибилна намена. Правила изградње основне намене
примењују се и за компатибилну намену.

Услови за формирање грађевинске парцеле:

– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и
површину који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и
техничким прописима и која има приступ јавној саобраћајној површини,

– грађевинском парцелом за намену производња се сматра постојећа
катастарска парцела минималне ширине фронта према јавној саобраћајној
површини 14.0 m и минималне површине 500 m 2,

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или
делова катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној
саобраћајној површини 20.0 m и минималну површину 800 m2.

Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за производњу
зависи од технолошког процеса. Могућа је изградња других објеката у функцији
производње, магацини, гараже, надстрешнице.

Грађевинска линија: дата на графичком прилогу бр. 1.1 Извод из Плана
генералне регулације за насељено место Аранђеловац („Општински службени
гласник“ бр. 64/14), и износи:
- мин 10,00м од државног пута I Б реда бр. 27,
- мин 10,00м од водотокова,
- мин 70,00м од к.п. бр. 1021/3 КО Бања, на основу заштитне зоне главне мерно
регулационе станице (ГМРС) «Аранђеловац», у време израде плана. У складу са
издатим условима број 06-03/24636 од 08.12.2016. године, од стране ЈП
„Србијагас“ Нови Сад, а у складу са важећим прописима, с обзиром да капацитет
ове ГМРС износи Q = 9.000 m3/h, заштитна зона ове ГМРС износи 15,0 m. С
обзиром да у издатим условима број 07-03/14395 од 13.06.2019. године, од стране
ЈП „Србијагас“ Нови Сад, није третирана заштитна зона ове ГМРС, при изради
овог Урбанистичког пројекта усвојена је заштитна зона по претходно издатим
условима.
Индекс заузетости парцеле:

Максимални индекс заузетости на парцели је 50%.

Висина објекта:
Спратност објекта:
- Максимална спратност управног дела објекта је П+2 (административни део

је макс. 10% површине од производног дела;
- Максимална висина производног дела зависи од технолошког процеса.
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Кота приземља:
- уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је

максимално 1.2 m виша од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама
са смањеном способношћу кретања.

Највећа дозвољена  висина:
- Минимална светла спратна висина приземља пословних намена је 4 m.
- Максимална светла спратна висина пословних просторија је 6 m.
- Максимална спратна висина производних објеката зависи од технолошког

процеса.
- Максимална спратна висина објеката складишта, великих магацина и великих

трговинских објеката је 14 m.

Слободне и зелене површине:
– минимални проценат уређених слободних  површина на парцели је 30%.

Одстојање од бочне границе парцеле:
- Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине

објекта, али не мање од 5 m.
- минимално одстојање других садржаја (надстрешнице, помоћни објекти..) је

3,5 m.

Растојање објекта од бочног суседног објекта:
- минимално растојање објекта од другог пословног објекта на суседној

парцели је 1/2 висине вишег објеката, али не мање од 8 m.
Растојање од задње границе парцеле:

– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији
парцеле је минимално 1/4 висине објекта, али не мање од 5 m.
Паркирање:
Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг
месту у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у табели Нормативи за
паркирање:

ПЛАНИРАНА
НАМЕНА

ПРИМЕЊЕНИ НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ
МИНИМАЛНОГ БРОЈА ПАРКИНГ МЕСТА

привредне зоне  1ПМ на 100 m2 БРГП производне хале или 1ПМ на 4
једновремено запослених

 1ПМ на 100 m2 БРГП  привредних објеката, магацина или
на 3 једновремено запослена

Услови за ограђивање парцеле:
- Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до

висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до
висине од 1,40 m,
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- дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m,
- ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника

ограде,
- парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у

осовини границе грађевинске парцеле.

Минимални степен комуналне опремљености:
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан

за издавање локацијске и грађевинске дозволе, зависи од зоне у којој се гради
објекат, као и врсте и намене објекта. Неопходно је прибављање услова
надлежних јавних предузећа и организација.

Просторна целина 6: Индустријска зона
- Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину.
- Објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и

атмосферску мрежу, електроенергетску и телекомуникациону мрежу, сакупљање и
одношење комуналног отпада и акустичне заштите.

- Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске
ефикасности. Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким
могућностима реконструисати у складу са мерама енергетске ефикасности.

- Пожељно је да објекат има прикључак на гасоводну мрежу.
- У зависности од врсте делатности и технолошког процеса објекат мора да

има предтретман комуналног отпада и отпадних вода, систем заштите ваздуха и
буке.

Правила прикључења на јавни пут:
Прикључак прилазног пута на јавни пут може се градити само уз  сагласност

управљача јавног пута у деловима плана ван грађевинског подручја.
Грађевинске парцеле које се наслањају на државне путеве II реда могу имати
директан приступ возилима до тих парцела из ових улица.
Раскрсница односно укрштај општинског или некатегорисаног пута и државног
пута може се градити само уз сагласност Јавног Предузећа.
Радијус скретања на раскрсницама државног пута као и саобраћајница ранга
сабирне и вишег са осталим насељским саобраћајницама је 10,0 m. Радијус на
осталим раскрсницама је 7,0 и више. Радијус се у зависности од локалних услова
може повећати а само изузетно смањити.
Нивелација нових саобраћајница спроводи се тако да прати услове на терену и
максимално их користи, водећи рачуна при томе да се обезбеде оптимални
услови евакуације атмосферских вода и заштите од површинских. Нивелација
новопланирих саобраћајница по правилу се усклађује са нивелацијом, на месту
укрштања, са саобраћајницама које се задржавају у постојећој траси.
Максимални подужни пад саобраћајница је прилагођен условима рељефа и
износи 8.0-10% (изузетно 12% на краћем растојању). Интерне саобраћајнице могу
се извести и са већим падом уколико су услови на терену такви да би ублажавање
нагиба нивелете захтевало велике радове или знатне објекте. Попречни нагиб
коловозне траке је 2.5% у правцу а у кривини максимално 7.0%. Попречни нагиб
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од 0.0% на деоници витоперења изводи се на делу трасе са минималним
подужним падом од 0.5%.

Правила грађења инфраструктурних система уз државне путеве
 У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним

путевима (“Сл. гл. РС”, број 89/2013), може да се гради, односно поставља,
водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и
телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по предходно
прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно –
техничке услове.

 Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као
јавно добро путеви - својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви
Србије”, Београд води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни
следбеник корисника.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима:
 Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем

испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
 Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих

тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног
коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране,

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже
коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35 m,

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви  испод путног
канала за одводњавање(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње
коте заштитне цеви износи 1,00 m.

Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем:
 Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од

крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне
ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза
уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

 На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора
се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

Услови за постављање далековода поред предметних државних путева
 Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на

удаљености минимум за висину стуба предметног далековода од спољне ивице
земљишног појаса (путне парцеле) предметних државних путева, а изван
заштитног појаса предметних државних путева у појасу контролисане изградње,
поштујући ширине заштитног појаса у складу са чланом 33. и 34. Закона о
путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/18 i 95/18 - др. закон).

Услови за укрштање далековода са предметним  државним  путевима
 Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад

коловоза најмање 9.0m, рачунајући од површине, односно горње коте коловоза
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предметних државних путева до ланчанице, при најнеповољнијим температурним
условима, са предвиђеном механичком и електричном заштитом.

 Угао укрштања надземног високонапонског далековода (електровода) са
предметним државним путевима не сме бити мањи од 90°.

 Планиран далековод мора бити планиран (трасиран) тако да не угрожава
нормално одвијање и безбедност саобраћаја у складу са важећим законским
прописима и нормативима који регулишу ову материју и условима надлежних
институција.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни
појас (парцелу пута) предметног пута потребно је обратити се ЈП ”Путеви
Србије” за прибављање услова за израду техничке документације и
доношење решења инвеститору о испуњавању издатих услова, у складу са
чланом 17. став 2 Закона о путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
41/18 и 95/18 - др. закон) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, 72/09, 81/09 - исп., 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 и 9/20 - др. закон).

ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
ВОДОВОД
Водовод се мора трасирати тако:

– Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,

– Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и
објекте,

– Минимална дубина укопавања цеви водовода  је 0,8 m од врха цеви до коте
терена, односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног
оптерећења,

– У случају да извориште има такав капацитет да у моменту вршне потрошње
не може да задовољи потражњу, предвидети изградњу резервоара за изравнање
потрошње,

– Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде 100mm (због
противпожарне заштите објекта). Водоводну мрежу градити у прстенастом
систему, где је то могуће због повољнијег хидрауличког рада система,

– Предвидети постављање противпожарних хидраната на прописаном
растојању у свему према важећем правилнику о против пожарној заштити.
Хидранти треба да буду надземни, видно обележени и постављени тако да увек
буду приступачни.

– Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 бара због могућих кварова а ако
негде и буде већи предвидети уградњу регулатора притиска.

– Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m.
Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим
инсталацијама износи:

– међусобно водовод и канализација 0,40 m,
– до електричних и телефонских каблова 0,50 m,
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– Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних
каблова при укрштању.

– Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши
се  уз услове и сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, и морају да
задовољавају све прописане стандарде и поседује атесте сертификационих кућа
које контролишу квалитет истих.

– Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне
ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења
радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.

– Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом
водовода и канализације. Власника непокретности која се налази испод, изнад
или поред комуналних објеката (водовод или канализација) не може обављати
радове који би ометали пружање комуналних услуга.

– Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које
одреди надлежно комунално предузеће.

– водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати
прописане стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се на
мах 2,0m од  регулационе линије.

– Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама
другог изворишта: хидрофори, бунари, пумпе итд.

– Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати
прописа о безбедности и здравља на раду.
КАНАЛИЗАЦИЈА
Канализација се мора трасирати тако:

– Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене
коришћења   земљишта,

– Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и
објекте,

– Колекторе за сакупљање и одвођење фекални отпадних вода трасирати дуж
осовине саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односи на колекторе
атмосферских вода.

– Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m
(изузетно 7 m). Минимална дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан
у односу на темена оптерећења. Ревизиона окна морају се постављати на:

- местима споја два колектора ако се мења правац колектора који спроводи
фекалну отпадну воду на правцима на растојању највише 160D,

– при промени пречника колектора.
– Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом

извршити каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже
извести са падом од 2 – 6 %, управно на улични канал, искључиво у правој линији
без хоризонталних и вертикалних ломова.

– У правцу тока не сме се ни код једне врсте коректора са прикупљање и
одвођење отпадних вода вршити презалаз са већег на мањи пречник колектора.

– Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног
прикључка је Ø150mm.
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– Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из
објекта ка уличној канализацији.

– У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему
забрањено је увођење фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских вода.

– У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему
забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода.

– Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да
одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних
вода у градску канализацију.

– При упуштању индустријских отпадних вода у систем градске канализације,
уколико је потребно, предтретманом довести квалитет индустријских отпадних
вода на ниво квалитета отпадних вода из домаћинстава.

– Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који
продукују отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко
таложника и сепаратора уља и масти.

– Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих
важећих техничких прописа и норматива из ове области.

– Постојеће постројење реконструисати да по капацитету и по ефикасности
може да задовољи потрошњу за пројектни период.

– Квалитет воде који се испушта у реципиент мора да одговара Правилнику и
не сме да буде квалитета нижег него у реципенту.

АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА
Атмосферска канализација се гради по сепарационом систему. Због непосредне
близине водотока, воде се са површина са индивидуалном стамбеном изградњом
и зелених површина одводе директно у њих. Код осталих објеката: хотели, паркинг
простори, главне саобраћајнице треба се придржавати следећег:

– Минимални пречник уличне атмосферске канализације је Ø300mm.
– Прикључење кишних и дренажних вода објеката извршити преко таложника

пре граничног ревизионог силаза.
– Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација,

прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале
поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру локације.

– Пре испуста у реципијент колектора који спроводе атмосферске отпадне воде
предвидети уређај за пречишћавање ових вода (таложник, сепаратор уља и
масти).

– Приликом изградње атмосферске канализације важе иста правила као и код
фекалне канализације.

ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Електроенергетски објекти на планском подручју се могу градити на основу
одобрене документације, израђене од стране овлашћеног пројектанта, уз
поштовање важећих прописа, техничких препорука Е.Д. Србије и ЈП „ЕМС“,
прибављених сагласности надлежних институција.
Изградња се врши на основу добијене грађевинске дозволе сагласно Закону о
планирању и изградњи.
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Издавање грађевинске дозволе за електроенергетске објекте напонског нивоа 1kV
до 35kV је у надлежности локалне самоуправе, а за објекте из члана 133
наведеног Закона надлежна је република односно Министарство грађевинарства.
Инвеститор може приступити изградњи електроенергетских објеката на основу
добијене грађевинске дозволе, уз услов да 8 дана пре почетка радова изврши
пријаву надлежном органу који је издао грађевинску дозволу и грађевинској
инспекцији на чијој се територији граде објекти.

 Код високо-напонских електроенергетских објеката (ТС 110/х kV далековода
110kV) мора се обезбедити:

– расположиви простор за ТС 110/20kV од минимално 60 ари са приступном
саобраћајницом,

– Заштитна зона се обезбеђује минималним удаљењем грађевинских линија од
границе комплекса ТС 110 kV на 5.0 m,

– заштитни коридор за прикључни двоструки далековод у коме није дозвољена
изградња друге врсте објеката износи 25m од осе далековода на обе стране.

 Код високо-напонских електроенергетских објеката (ТС 35/х kV далековода 35
kV) мора се обезбедити:

– Минимално 16m односно по 8m од осе далековода на обе стране.
– Заштитна зона се обезбеђује минималним удаљењем грађевинских линија од

границе комплекса ТС 20 kV на 5.0 m.
 Код средње-напонских електроенергетских објеката (ТС 20/х kV далековода

20kV) мора се обезбедити:
– 6m од осе далековода обострано, односно укупно 12m,
– Заштитна зона се обезбеђује минималним удаљењем грађевинских линија од

границе комплекса ТС 20 kV на 5.0 m.

Све ТС и водове који не испуњавају услове заштитних удаљења у односу на
објекте који су изграђени пре изградње ТС/водова, а у складу са важећим
Правилницима морају се изместити или прописно обезбедити од утицаја на
околину, постојеће изграђене објекте и планиране објекте јавне намене.
Изградња надземних електроенергетских водова од 1 KV до 400 KV мора
одговарати „ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног
напона од 1 KV до 400 KV („ Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр.18/92).
Изградња надземне нисконапонске треба да одговара „ПТН о техничким
нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („СЛ. лист СФРЈ бр.
6/92).
Од изградње надземних електроенергетских водова средњег и високог напона
20kV и 110kV стубови се могу постављати:

– У односу на регионалне локалне путеве као и за индустријске објекте на
удаљености минимално 5m, а угао укрштања треба да је мин 20°.

– У односу на путеве изнад I реда, удаљеност стубова у односу на пут треба
да износи најмање 10m по могућству 20m а угао укрштања треба да је мин 30◦.

– Стубови нисконпонске мреже, код укрштења, приближавања или
паралелног вођења, се могу постављати уз саму ивицу коловоза саобраћајнице.

– Дозвољена је изградња мешовитих водова на заједничким стубовима и то:
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– водова средњег напона до 20kV и НН водова уз услов да сигурносна висина
између обе врсте радова износи мин 1м,

- мешовити вод кога чини вод ниског напона и телекомуникациони надземни
вод је дозвољен ако је НН вод изведен са СКС, односно ако се за НН вод не
користи голо Аlč уже и ако се НН вод на заједничким стубовима и поставља изнад
телекомуникационог изолованог вода на мин растојању 0,5m.

– Код приближавања или паралелног вођења са телекомуникационим водом
НН вод изграђен са АЛЦ проводником се мора градити на минималној удаљености
10м, а за НН вод са кабловским снопом СКС, дозвољено је растојање од 1м.

– Планиране ТС напонског нивоа 20/0.4kV градиће се као монтажна бетонске
(МБТС) или зидане (З:Т:С) а у периферним подручјима као стубне-бетонске
(СБТС).
Потребни простор који се мора обезбедити за наведене ТС износи:

– снага до 630kVА, 2х630 kVА и 2х1000kVА: За СБТС снаге до 400kVА мин
5х5m.

При томе се морају поштовати одредбе техничке препоруке Ед Србије бр.тп1,
тп1б, тп1в.

Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су
обезбеђени потребни минимални размаци у односу на друге врсте инсталација
објеката који износи: у односу на цеви водовода и канализације....0,4m

- у односу на телекомуникационе каблове и у односу на локалне и сервисне
саобраћајнице .................................................................................... 0,5m

–од спољне ивице канала за топловод ..................................... 0,6m
–у односу на гасовод у насељу .................................................. 0,8m
–од гасовода ван насеља ........................................................... 1,2m
–код паралелног вођења са путем I реда ..................................... 5m
–код приближавања путу I реда..................................................... 3m
–код паралелног вођења на  путевима нижег од I реда............... 3m
–код приближавања путевима нижег од I реда ............................ 1m

Ако се потребни размаци не могу остварити, енергетски кабл се полаже кроз
заштитну цев дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом
дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме бити мањи од
0,3m.
Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла изнад или испод гасовода,
топловода и цеви водовода и канализације.
Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод а
угао укрштања треба да износи најмање 30º, што ближе 90º.
На прелазу преко саобраћајница енергетски кабл се полаже кроз заштитну цев на
дубини  минимално 1,35 m испод коловоза зависно од категорије саобраћајнице.
Минимални унутрашњи пречник цеви треба да је најмање 1.5 пута већи од
спољашњег пречника кабла.
Ако се у заштитне цеви (кабловску канализацију) полажу каблови различитих
напонских нивоа, каблови нижих напона се полажу у виши ниво канализације.
Препоручује се да се постављање заштитних цеви врши у највише два нивоа,
осим на излазу из ТС 110/20kV.
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Ако се користе заштитне цеви већих дужина преко 10m, због отежаног хлађења
мора се дозвољено струјно оптерећење кориговати корекционим фактором који
износи:

– Kc=08....ако се у цеви налази вишежилни кабл типа xp00-ASJ ppoo-ASJ Npo-
13-As и други,

– Kc=05....ако се у цеви налазe три једножилна кабла типа XHE-49/A и сл.
Једножилни енергетски кабла типа XHE-49/A и сл. Полажу се у троугластом снопу
а на краћим деоницама у хоризонталној равни на међусобном размаку од 0,07m.
Кроз челичну заштитну цев може се провлачити сноп кога чине једножилни
каблови све три фазе.

ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Транспортне, приступне и КДС мреже граде се подземним и или РР системима.
Телекомуникациона канализација гради се где је већа концентрација
телекомуникационих водова.
Телекомуникациони водови могу да се постављају и кроз зааштитне цеви и
канализацију других инфраструктурних система, ако то одговарајући прописи
дозвољавају, уз сагласност власника.
Подземни телекомуникациони водови транспортне, приступне, KDS мреже и
телекомуникационе канализације постављају се испод јавних површина
(тротоарски простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе,
паркинг простор и изузетно саобраћајница) и испод грађевинских парцела уз
сагласност власника - корисника.
Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров ширине 0,4m на дубини од
0,8 до 1,0m према важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова у ров.
Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталим инфраструктурним
објектима потребно је остварити следеће минималне размаке:

– са водоводном цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,6m,
– са канализационом цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења

0,5m,
– са електроенергетским каблом од 10kV код укрштања 0,5m, а код

паралелног вођења 1,0m,
– од регулационе линије 0,5m,
– од упоредних електроенергетских водова до 1kV 0,8m.

Телекомуникациони водови мреже мобилне телефоније могу да се постављају и
кроз заштитне цеви и канализацију других инфраструктурних система, ако то
одговарајући прописи дозвољавају, уз сагласност власника.
Приликом планирања нових саобраћајних коридора или реконструкцију постојећих
потребно је планирати полагања цеви одговарајућег пречника за накнадно
провлачење телекомуникационих каблова. Такође, за све нове грађевинске објекте
који ће бити грађени неопходно је предвидети нове телекомуникационе коридоре
(пре свега, уз постојеће и нове саобраћајнице) којим би се, кад се за то укаже
потреба, ти објекти полагањем разводних каблова повезали на постојећу мрежу.
На тај начин, a y складу са тенденцијама развоја захтеваних телекомупикационих



24

сервиса, ови ресурси би били расположиви за будућа проширења мреже као и за
решавање телекомуникационих потреба корисника.

Оптички каблови
Постојећа мрежа се континуирано унапређује са циљем да се свим корисницима
на територији Републике Србије пруже квалитетни и разноврсни
телекомуникациони сервиси, а инфраструктурна мрежа оптичких каблова
представља основни физички медијум за телекомуникациони пренос.
Дугорочно посматрано планским документом треба предвидеш проширење
капацитета постојећих магистралних оптичких каблова. Такође се планира
изградња односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација
приступних уређаја (MSAN/DSLAM), за потребе повезивања базних станица
мобилне телефоније и CDMA базне станице, за потребе повезивања локација
великих бизнис корисника, за потребе изградње редундантне и поуздане
агрегационе мреже и за повезивање ТВ студија са IP/MPLS мрежом.
При избору трасе оптичких каблова, уз поштовање техничких услова и прописа,
тежи се минималним трошковима полагања каблова а кроз експлоатацију
максималној доступности за брзо отклањање сметњи. Води се рачуна о следећем:

– да је дужина кабла што мања,
– да је геолошки састав земљишта са становишта полагања што повољнији,
– да на траси нема клизишта,
– да је траса кабла приступачна у току свих временских прилика

Комутациона мрежа
Дигитална приступна мрежа треба да омогући пренос говорних сигнала,
дигиталних сигнала, података,широкопојасних сервиса, triple play сервиса и да
након увођења локалних централа класе 5 NGN мрежа) обезбеди нове сервисе
(VolPi сл.)
Планира се оптичким и hDSL кабловима.
У циљу проширења приступне мреже планира се децентрализација мреже
изградњом: Мултисервисних приступних чворова (MSAN-MultiService Access
Node), WLL и/или  СОМА (фиксни-бежични) приступ. Проширење мреже планира
се сукцесивно на бази реалних и процењених захтева за новим прикључцима и
услугама.

ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Гасовод високог притиска (преко 16 бара)
Гасовод високог притиска долази до ГМРС која се планира у северном делу
плана. Не планира се изградња гасовода високог притиска кроз подручје плана.

Гасовод средњег притиска  (до 16 бара)
Полагање цеви
Полагање гасовода испод саобраћајница, трамвајских и железничких пруга или
водотокова може се изводити сходно условима надлежних институција на један од
следећих начина:
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 прокоповањем (са заштитном цеви или без заштитне цеви, са бетонском
плочом)

 подбушивањем (са или без заштитне цеви)  и
 диригованим бушењем.

Уколико се за полагање гасовода методом потискивања користи основна цев,
мора се осигурати, узимајући при том у обзир врсту тла и избор алата који ће се
користити, да не дође до недозвољених оштећења омотача цеви и зидова цеви.
Цеви и други делови гасовода се, у случају потребе, пре спуштања у ров чисте са
унутрашње и спољне стране, и контролишу да ли постоје оштећења од
складиштења или транспорта. За време градње препоручује се употреба четки за
чишћење цеви. При прекиду рада на крајевима гасовода предвидети постављање
заштитних капа ради спречавања продора воде или уласка других страних
материјала у гасовод.
Приликом спуштања цеви и приликом затрпавања рова треба водити рачуна о
томе да напрезања у гасоводу, која су условљена температурним разликама, буду
што је могуће мања. Спуштање гасовода у ров у коме се налази вода дозвољено
је само ако се осигура правилно ослањање гасовода.
Затрпавање треба вршити у што је могуће краћем року након полагања цеви.
Положени гасовод, у дебљини слоја од најмање 10 cm, мора бити окружен са свих
страна земљом чија је гранулација, у погледу механичке отпорности цеви и
изолације цеви, погодна за постављање око гасовода, ако материјал за засипање
није одговарајући, гасовод се мора положити у песку у слоју минималне дебљине
од 10 до15 cm. Уколико се не могу испунити ови предуслови, треба предузети
посебне мере. У принципу се ископани материјал поново може користити за
завршно затрпавање рова.
Код удубљења у дну рова гасовод треба, ако је потребно, тако затрпати да би се
избегла недозвољена напрезања.
Висина покривног слоја цеви мора бити прилагођена локалним условима. По
правилу, гасовод треба да има покривни слој дебљине од 0,6 до 1,0 m. Покривни
слој може, на појединим местима, бити смањен до 0,5 m, без посебних мера
заштите, уколико се не очекује да услед тога дође до недозвољених утицаја на
гасовод и уз одобрење пројектанта и надзорног органа. Висина покривног слоја не
треба да прелази 2 m без неког посебног разлога.
Материјал из ископа мора да буде ситан, без крупних комада земље и камења, да
не би дошло до оштећења изолације. Ако је ров ископан на каменитом терену
гасовод се мора положити у заштитни слој песка.
Приликом затрпавања рова за цеви на саобраћајним површинама треба се
придржавати техничких правила за израду коловозних конструкција. На одстојању
од 0,3 до 0,5 m изнад горње ивице цеви гасовода у рову треба поставити
упозоравајућу траку, са одговарајућим упозорењима да се ради о гасоводу високог
притиска.
За одступања преко ових граница потребно је донети посебне мере (нпр. челична
– заштитна цев, бетонске плоче).
Профил рова за цеви и начин полагања утврђују се према димензијама цеви.
Профил и осигурање страница рова треба одредити према димензијама цеви и
типу земљишта.
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Ров за полагање гасовода мора бити ископан тако да се постављањем гасовода у
ров постигне пројектовани положај гасовода и спречи недозвољено напрезање у
материјалу цеви, као и да се онемогући оштећење изолације цеви.
Гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилног тла,
одрона земље и других опасности које могу условити померање или додатно
оптерећење цеви.
Надземни делови гасовода и његови саставни делови који нису ограђени морају
бити заштићени од непосредног оштећења ако то захтевају посебни услови.
За спречавање недозвољених напрезања у положеним гасоводима ров се мора
тако припремити да гасовод не трпи никаква накнадна оптерећења.
За неносива тла или тла са подземним водама,  гасовод мора бити осигуран од
потапања или израњања, ако је потребно.
На деоницама с нагибом терена, на траси гасовода морају се предвидети посебне
мере против дренажног деловања гасоводног рова. На обронцима брда се
применом одговарајућих мера мора  спречити клизање тла и гасовода.
Дистрибутивни гасовод ниског притиска

 Дистрибутивни гасовод се може радити и фазно по већ одређеним целинама
(гранама ) чија је траса и засебно описана;

 Дистрибутивна гасоводна мрежа се, ради сигурности у снабдевању
природним гасом, а и ради евентуалних интервенција приликом одржавања и
потребе искључења у случају ексцесних ситуација, пројектује тако да се преко
секцијских вентила дели у више одвојивих целина (блокова), што се дефинише
главним пројектом.

 За цеви гасовода пречника већих од DN90 дозвољено је чеоно спајање
(„заваривање“), док је за гасоводе до спољног пречника DN90 обавезно спајање
помоћу фитинга (електрофузионо заваривање).

 Гасовод се полаже у ров, ширине 50 cm+D, где је D пречник гасовода.
 Ров се копа без разупирања, с тим што се у тлу са лошим карактеристикама

ископ врши са бочним страницама у нагибу;
 Ископ рова се врши ручно или машински, у зависности од постојећих објеката

и инсталација на траси. Уколико траса планираних радова иде по постојећим
инсталацијама, на тим деоницама је предвиђен ручни ископ;

 Да би се утврдило стварно стање и позиција подземних инсталација
претходно се врши плицовање трасе;

 Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, врши се полагањем
гасовода у заштитну цев, односно канал.

 При укрштању гасовода са саобраћајницама – коловозом, укрштање се врши
под углом од 60° - 90° (члан 19. Правилника о техничким нормативима за
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од РЕ цеви за радни притисак
од 4 bar)

 При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, прелази
важнијих саобраћајница ће се, у највећем броју случајева, вршити подбушивањем,
док ће се остале саобраћајнице, у зависности од услова на терену, бити подбушене
или прокопане у зависности и од услова надлежних предузећа.

 При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима,
минимално светло растојање износи 40 cm (члан 5. Правилника о техничким
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нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од РЕ цеви за
радни притисак од 4 bar), а у изузетним случајевима може бити и мање, али
најмање 20 cm.

 При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља, 1.0 m.

 Када се гасовод поставља не нестабилном тлу, на клизиштима, на терену са
подземним водама, односно када постоји могућност померања или додатног
оптерећења односно оштећења гасовода, морају се предвидети посебне мере за
заштиту цевовода.

 Затрпавање рова се врши ручно са полагањем цеви на слој песка од 10 cm, а
затим се положена цев затрпава песком до висине од минимално 15 cm. Преостали
део рова се попуњава шљунком и земљом из ископа у слојевима 20 - 30cm са
набијањем.

 На 30 cm од горње ивице рова поставља се жута упозоравајућа трака са
ознаком «ГАС» и поставља дуж целе трасе.

 По завршеном полагању у ров, а пре затрпавања рова, гасовод са свом
пратећом опремом се мора снимити по закону о катастру водова и подземних
инсталација и унети у пројекат изведеног стања.

 Затрпавање рова се врши у што краћем времену после полагања гасовода и
геодетског снимања. Пре коначног затрпавања рова, потребно је делимично
попунити ров, тако да се положени гасовод одмах заштити од сунчевог зрачења.

 Обележавање гасовода се врши бетонским стубићима са уграђеном
месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење  «ГАСОВОД». Стубићи се
постављају на сваком темену и на свим правцима на међусобном растојању од
50 m.  Темељи за стубиће су димензија 15х12х40 cm.

 Уколико се појаве случајеви који нису били унапред познати, треба их
решавати на лицу места на бази прописа, техничких услова  и детаља из пројекта и
уз сагласност одговорног пројектанта.

 Дистрибутивни гасоводи се по правилу полажу испод површине земље. У
изузетним случајевима, могу се полагати и надземно, уз предузимање посебних
мера заштите од механичких оштећења и температурних утицаја.

 Нивелета гасовода треба да прати нивелету терена што омогућава особина
савитљивости полиетиленских цеви.

 Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 0.8-1.0 m, у зависности од
услова терена. У изузетним случајевима, дубина укопавања може да буде и 0.5 m,
под условом да се предузму додатне мере заштите.

 У изузетним случајевима, где није могуће испоштовати сигурносна растојања
од других инсталација, гасовод се води испод коловоза, уз повећану дубину
укопавања. Дубина укопавања дистрибутивног гасовода у коловозу је минимално
1.3 m до горње ивице цеви.

 Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са :
– Железничким пругама, износи 1.5 m, рачунајући од горње ивице заштитне

цеви до горње ивице прага;
– Индустријским колосецима, износи 1.0 m;
– Путевима и улицама, износи 1.0 m;
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ЗАШТИТНИ ПОЈАС
Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну,
чија ширина зависи од категорије пута: за државне путеве I реда износи 10,0m.
Појас контролисане градње је површина са спољне стране заштитног појаса на
којој се ограничава врста и обим изградње објеката који је исте ширине као и
заштитни појас. Границе грађења у односу на јавни пут дефинисане су Планом
генералне регулације за насељено место Аранђеловац.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ТЕХНИЧКИ, САНИТАРНИ И БЕЗБЕДНОСНИ
УСЛОВИ
Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз
поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила и мера заштите
животне средине, природних и културних добара и применом техничких и
санитарних прописа при изградњи и реконструкцији.
Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа,
противпожарних прописа и услова одбране за заштиту становништва, који су
обавезни код пројектовања и изградње објеката.
Негативан утицај првенствено од производних, а и од неких услужних делатности
се може очекивати у радним зонама као и дуж оптерећених инфраструктурних
коридора.
Постојећи индустријски објекти који не задовољавају критеријуме за заштитна
одстојања морају применити најбоље расположиве технологије да би своје
негативне утицаје на околину свели у границе своје парцеле. Уколико то није
могуће, морају се преоријентисати на еколошки прихватљивију производњу или
извршити премештање своје производње на погоднију локацију.
У индустријској зони није дозвољено лоцирати међусобно некомпатибилне
технологије.
Планирати развој индустрије која троши мање ресурса-материјала, енергије, воде
и стимулисати развој производних грана које се заснивају на чистијим
технологијама.
У постојећим и новим индустријским погонима уградити уређаје за заштиту од
испуштања штетних материја у атмосферу и земљиште.
Планирати и спроводити мониторинг емисије из индустријских погона.
Према потенцијалном еколошком оптерећењу утврђују се четири категорије
привредних предузећа, чије делатности не смеју угрожавати квалитет чинилаца
животне средине у окружењу (вода, ваздух земља) изнад законом дозвољених
нивоа.
КАТЕГОРИЈА А - мале фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити
лоциране унутар стамбеног насеља као што су пекарске и посластичарске радње,
технички сервиси, занатска производња у функцији туризма и др. Потребне су
мере заштите од буке и евентуалног непријатног мириса.
КАТЕГОРИЈА Б - мале и средње фирме које према нивоу еколошког оптерећења
могу бити лоциране на рубним деловима стамбеног насеља, тако да њихове
функције не изазивају непријатности суседству; као што су веће електромеханичке
радионице, складишта грађевинског материјала, примарна прерада и
складиштење пољопривредних производа и друго. Потребне су мере заштите од
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буке, вибрација, непријатног мириса. За ове објекте је потребна израда процене
утицаја објеката на животну средину.
КАТЕГОРИЈА В - фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити
лоциране на одређеном одстојању од стамбеног насеља тако да њихова функција
на том растојању не изазива непријатности суседству; као што су: тржни центри и
већа складишта (БП>5.000 m2), прехрамбена индустрија, текстуална индустрија,
итд. Морају се спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и организационе
мере заштите животне средине. Поред обавезне процене утицаја објеката на
животну средину, у зависности од делатности потребно је урадити процену
опасности од хемијског удеса.
КАТЕГОРИЈА Г - фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити
лоциране на већем одстојању од стамбеног насеља, као што су: производња
грађевинског материјала, појединачни погони хемијске индустрије, веће кланице,
прехрамбена индустрија, рециклажа секундарних сировина, ауто – отпади итд.
Ове делатности се лоцирају искључиво у просторну целину 6. Морају се
спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и организационе мере заштите у
складу са захтевима Закона о заштити животне средине. Потребна је стратешка
процена утицаја комплекса на животну средину.

Заштита од пожара:
- при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите;
- правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних

објеката смањити опасност преношења пожара;
- у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати

противпожарне хидранте;
- лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом

прописаним условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране
мере заштите од пожара;

- Посебне мере заштите од пожара приликом изградње спроводе се
применом одредаба важећих закона који се односе на заштиту од пожара (Закона
о заштити од пожара, Закона о ванредним ситуацијама, Правилника о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара).

6. КОНЦЕПЦИЈА ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА СА ИЗМЕНАМА

Предложено решење у захвату УП-а конципирано је у складу са Планом
генералне регулације за насељено место Аранђеловац („Општински Сл.
гласник“, бр. 66/14) из ког се преузимају правила уређења и грађења, а према
захтеву инвеститора.

Предметна парцела (к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица) својом површином и обликом
задовољава услове прописане Планом генералне регулације за насељено
место Аранђеловац за изградњу производног објекта – фабрике за производњу
кондиторских производа.
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Основна намена предметне парцеле у обухвату Урбанистичког пројекта је
производња, на коме је у складу са Планом могућа изградња објеката у функцији
производних делатности као што је прехрамбена индустрија.

Приступ предметној парцели (колски и пешачки) обезбеђен је са државног пута
I Б реда бр. 27 (к.п. бр. 1609 КО Врбица), са постојећег саобраћајног прикључка са
посебном траком (припада путу) који је у поступку озакоњења - захтев предат
23.05.2009. године, Министарству надлежном за послове грађевинарства, под
бројем 354-00-152/2019-09.
За саобраћајни прикључак на магистрални пут бр. 4 (државни пут IB бр. 27),
издати су Саобраћајно-технички услови ЈП „Путеви Србије“ бр. 344-05-1892/1/2005
од 14.03.2006 и Акт о урбанистичким условима за изградњу саобраћајног
прикључака локације кванташке пијаце на магистрални пут бр. 4 издат од
Министарства за капиталне инвестиције РС бр. 350-01-01446/2015-10 од
16.06.2006. године. За предметни објекат није завршена прцедура добијања
одобрења за изградњу, али је предметни објекат изграђен и користи се. С обзиром
на све горе наведено, процедуру је потребно завршити у поступку озакоњења, у
складу са важећим Законом о озакоњењу објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 96/15 и
83/18) - у складу са инструкцијама добијеним у ЈП „Путеви Србије“.

Грађевинска линија је дефинисана је Планом и износи 10,00 m од државног пута
I Б реда бр. 27, и 10,00 m од водотокова. Такође, прописано је минимално
растојање основног габарита објекта од границе суседне парцеле, које износи
5,0 m.
Регулациона линија је на северној страни дефинисана линијом државног пута I Б
реда бр. 27 а са источне и јужне стране постојећим водотоковима.
Удаљеност објекта од северне регулационе линије износи 68,33 m, од јужне
регулационе линије варира од 48,13 m до 68,09 m, од источне регулационе линије
износи 10,00 m, а од западне границе парцеле варира од 6,23 m до 7,83 m.
Позиција објекта приказана је на графичком прилогу бр. 2 – Урбанистичко решење
уређења простора, Р 1:500.

Планирану физичку структуру на датој локацији чини новопланирани
производни објекат – фабрика за производњу кондиторских производа. Планирана
је изградња објекта тако да се у предњем делу објекта налази вишеспратни
управни део.
У другом већем делу П+0 је производни део са магацинима.

Спратност:  Максимална дозвољена спратност објекта је П+2.
Висина објекта у највишем делу, тј. до коте слемена крова, износи 10,85 m.

Урбанистички параметри дефинисани Планом генералне регулације за
насељено место Аранђеловац за предметну парцелу на којој се планира изградња
објекта, која се уређује овим Урбанистичким пројектом приказани су у Табели бр.3.
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Табела бр. 3 – Прописани урбанистички параметри за парцелу у обухвату
Урбанистичког пројекта.

Катастарска
парцела

Површина
(m²) Намена

Степен
заузетости

Sz (%)

БГПмакс

(m²)

Спратност
објектамакс

1610/3 1 19 20 грађевинско
земљиште 50 5960,00

П+2
(у зависности

од
технолошког

процеса)

У табели бр. 4 - Површина објекта према идејном решењу (ИДР), дат је преглед
нето и бруто површина производног објекта - фабрике за производњу
кондиторских производа чија се изградња планира. Идејно решење објекта
урађено је у предузећу „Арплан“ д.о.о. из Аранђеловца.

Табела бр. 4– Површинa објекта према идејном решењу

Ознака
објекта

Намена
објекта

спратно
ст

Корисна (нето)
површина етаже

(m²)

БГП
(m²)

Укупна
корисна
(нето)

површина
објекта

(m²)

БРГП
(m²)

1

Производни
објекат -

фабрика за
производњу

кондиторских
производа

П+1+Пк

приземље 4747,30 4872,0

5258,73 5540,00спрат 279,70 334,0

спрат 231,73 334,0

Табела бр. 5 – Класификација објекта

Тип објекта: Слободно-стојећи објекат
Врста радова:: Нова градња
Категорија објекта: V
Класификација појединих
делова објекта:

Учешће у
укупној
површини
објекта (%):

Класификациона ознака
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100% 125102 – фабрике преко 400m2

У табели број 5 - Приказ планираних и прописаних урбанистичких параметара
дат је упоредни приказ, идејним решењем планираних урбанистичких параметара
на предметној парцели која представља обухват Урбанистичког пројекта и
параметара прописаних планом.

Табела бр. 6 – Приказ планираних и прописаних урбанистичких параметара

Катастарска
парцела

Површина
(m²)

БГП
(m²)

Степен
заузетости

Sz (%)

Спратност
објекта

Уређене
незастрте зелене

површине (%)

1610/3 1 19 20

пл
ан

ир
ан

и

4872,00 40,87 П+1+Пк 36,18

пр
оп

ис
ан

и

5960,00
(макс.)

50
(макс.)

П+2
(у

зависности
од

технолошког
процеса)

30
(мин.)

Смештај возила је предвиђен у оквиру предметне парцеле, ван површине
интерне саобраћајнице. Укупан број паркинг места одређен је према потреби
несметаног функционисања планираног објекта.

С обзиром да је потребно 1ПМ на 4  једновремено запослених, (планиран број
запослених је максимално 60 у једној смени), у оквиру предметне парцеле
потребно је 15 ПМ а обезбеђено је укупно 25 ПМ за паркирање путничких
аутомобила.

Паркинг  места за путничке аутомобиле организована уз интерну саобраћајницу на
самом приступу на предметну парцелу. Сва паркинг места за путничка возила су
под углом од 90º у односу на правац кретања саобраћајницом и димензија 2,30 х
5,00 m, осим два паркинг места која су обезбеђена за особе са посебним
потребама димензија 3,70 х 5,00 m.

Уређење парцеле подразумева нивелацију, уређење партера, зелених површина
парцеле и одводњавање ван простора суседа. Парцела је уређена у складу са
наменом.

Нивелација
Терен је у паду од севера ка југу, са највишом котом од 199.55 mnv која се налази
на северу до најниже коте од 194.80 mnv која се налази на југу предметне
парцеле.



33

Са постојећег саобраћајног прикључка (к.п. бр. 1609 КО Врбица) стиже се до улаза
на предметну парцелу, на коти 199,55 mnv, одакле даље наставља интерна
саобраћајница која иде око целог објекта.

Главни улаз је на северној фасади објекта, са апсолутном котом приземља од
198,20 mnv (±0.00). Улаз за администрацију и производњу су одвојени, и у
административном делу објекта предвиђено је степениште за спрат.
Пријем сировина и отпрема готових производа је са бочне, западне стране објекта
- са интерне саобраћајнице са коте 196,50 mnv.

Нивелација интерног колско-пешачког саобраћаја, на предметној парцели,
изведена ја са константним падом од севера ка југу који износи 3,87% за део
саобраћајнице до предметног објекта, и са падом који износи 2,0% за део
саобраћајнице уз источну и западну страну објекта а са константним падом од
запада ка истоку износи 0,5% за део саобраћајнице уз северну и јужну страну
објекта.
Главна интерна саобраћајница се спаја са саобраћајницом која иде око објекта на
апсолутној коти од 197,40 mnv. Најнижа кота на свим саобраћајним површинама
на предметној парцели износи 196,40 mnv и налази се на делу саобраћајнице
између источне и јужне стране објекта.

Сву атмосферску воду прикупиће зелене површине на предметној парцели, с
обзиром да их има доста, тако да посебно планирано одводњавање у оквиру
парцеле није неопходно. Нивелација је приказана на графичком прилогу бр. 3.1 -
План регулације и нивелације са  урбанистичким показатељима, Р 1:500.

Унутрашње саобраћајне површине прилагођене су намени простора и положају
објекта. Организован је колско-пешачки приступ на предметну парцелу са
државног пута I Б реда бр. 27, са постојећег саобраћајног прикључка са посебном
траком, који је у поступку озакоњења, (к.п. бр. 1609 К.О. Врбица). На предметној
парцели предвиђен је двосмерни интерни саобраћај до објекта ширине 6,0 m, а
око планираног објекта предвиђен је једносмерни саобраћај ширине 3,5 m.
Коловозне површине димензионисати за меродавно саобраћајно оптерећење.
Могуће је насипање туцаником или обрада асвалтном масом d=5-7cm у збијеном
стању, са ивичњацима и риголaма на припремљеној подлози, у зависности од
потреба инвеститора. Смер и начин кретања возила интерном саобраћајницом
приказан је на графичком прилогу бр. 2 – Урбанистичко решење уређења
простора Р 1:500. Уливање интерне саобраћајнице у постојећи прикључак као и
њихово димензионисање, ће бити разрађени у Техничком извештају односно
Пројекту за извођење, након добијања услова ЈП „Путеви Србије“ у процедури
озакоњења испред надлежног Министарства.
Све саобраћајне и пешачке површине и приступе објектима потребно је
прилагодити коришћењу лицима са посебним потребама, применом Правилника о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се



34

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама («Сл. гласник РС», бр. 22/15).

Зелене површине су предвиђене у оквиру парцеле где год је то могуће.
Слободне зелене површине уредити ниским и високим зеленилом. Спровести
неопходне мере одржавања, неге и заштите над новоформираним зеленим
површинама.

Ограђивање грађевинске парцеле, према Плану генералне регулације за
парцеле у производној зони, по правилу је дозвољено. Приликом ограђивања
испоштовати услове прописане Планом у погледу висине ограде.

 за парцелу пословне намене највише до 2.0 m.

Обрада објекта је планирана у складу са наменом и од стандардних материјала
примерених врсти објекта. Детаљан опис архитектонског решења, конструкције,
спољашње и унутрашње обраде планираног објекта дат је у поглављу 10. –
Архитектонски део.

Прикључење објекта на инфраструктуру врши се према условима
одговарајућих комуналних јавних предузећа и дато је у поглављу 9. – Инсталације
комуналне инфраструктуре.

7.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Опште мере заштите животне средине су:

- Све активности на предметној локацији морају бити у складу са условима
надлежних органа, организација и предузећа;
- Потпуно инфраструктурно опремање објеката, према условима надлежних
институција;
- Пројектовати заштиту од пожара унутрашњом хидрантском мрежом, сагласно
противпожарним условима;
- Одвођење фекалних вода из санитарних уређаја и из објекта на грађевинској
парцели извршити канализационом мрежом до колектора фекалне канализације;
- Сва опрема на локацији мора бити атестирана, испитана и контролисана према
упуствима произвођача сагласно стандардима и нормама;
- У оквиру предметне парцеле није дозвољено спаљивање отпада и других
горивих материјала;
- Пражњење контејнера и евакуацију комуналног отпада са локације организовати
преко надлежног комуналног предузећа. Партерним решењем предвидети простор
за контејнере за комунални отпад и мере за одржавање комуналног реда.

Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа,
противпожарних прописа и услова одбране за заштиту становништва, који су
обавезни код пројектовања и изградње објеката.

Mере заштите од акцидента
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Могући акциденти су избијање пожара, поплава и земљотрес.

Заштита од пожара спроводи се општим мерама у погледу регулације
саобраћајница и противпожарних путева и изградњом система противпожарне
заштите у унутрашњости система, а у сагласности са противпожарним условима.
Објекат мора бити изведен у складу са Законом о заштити од пожара
(„Сл.гласник РС“, бр.111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 - др. закони), Правилником о
техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара
(«Службени гласник РС» бр. 1/18) и Правилником о техничким нормативима за
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“, број
3/18).

У складу са чланом 7 Правилника о техничким нормативима за заштиту
индустријских објеката од пожара, обезбеђен је двосмерни интерни саобраћај до
објекта ширине 6,0 m, а око планираног објекта предвиђен је кружни пут -
једносмерни саобраћај ширине 3,5 m. Што се тиче безбедног растојања ка
суседним објектима, у случају преноса пожара, суседна парцела к.п. бр. 1610/4 КО
Врбица је неизграђена, а одстојање до границе парцеле варира од 6,23 m до 7,83
m, чиме ће бити испоштовано минимално растојање од 5,0м односно 9,0м од
суседних објеката, како је дато у члану 8 Правилника. С обзиром да предметни
објекат има површину преко 1500m2, у обавези је израда Главног пројекта заштите
од пожара, којим ће се обезбедити основни захтеви заштите од пожара у складу
са Законом о заштити од пожара.
Планирани индустријски објекат ће бити обезбеђен спољном и унутрашњом
хидрантском мрежом у складу са Правилником о техничким нормативима за
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара.

Заштита од поплава обезбеђује се изградњом система канализације за
површинско одводњавање, као делова ширег система уређења грађевинског
земљишта.

Заштита од сеизмичких утицаја обезбеђује се пројектовањем и извођењем
објеката са заштитним конструктивним системом који одговара карактеру објеката
и сеизмичности подручја – VIII степен МЦС скале. Догођени максимални
сеизмички интензитет на подручју Аранђеловца је био 7 степена MSK-64 као
манифестација земљотреса Рудник. Жаришта која одређују ниво сеизмичке
угрожености на простору Аранђеловца су Рудник, Лазаревац, Свилајнац. Због
постојања одређеног сеизмичког ризика, применом превентивних мера није у
потпуности могуће остварити потпуну заштиту људи и објеката.
Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа
асеизмичког пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и
техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима. Урбанистичке мере
заштите, којима се непосредно утиче на смањење повредивости територије,
уграђене су у планска решења, при чему су дефинисане све безбедне површине
на слободном простору - паркови, тргови, игралишта, које би у случају
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земљотреса представљале безбедне зоне за евакуацију, склањање и
збрињавање становништва.
Основне смернице које треба примењивати су следеће:
- обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а
посебно водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању
објеката; главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж
саобраћајница и кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од
грађевина;
- обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих
и изградњи нових објеката.
- Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору
и строго поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције,
уз детаљно истраживање терена. С обзиром на то да законска регулатива у овој
области није у довољној мери развијена и усаглашена са светским стандардима, у
смислу прописивања посебних мера заштите у примени је Правилник о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима
(Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Заштита природних добара - Уколико се у току земљаних радова на припреми
локације наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или
монералошко-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својство
природног споменика), извођач је дужан да о томе надлежно Министарство и да
преузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног
лица.

Заштита непокретних културних добара - Ако се у току извођења радова наиђе
на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту
споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се
сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109. Закона о културним
добрима, („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11-др. закон).

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

При изградњи објекта поштовати принципе енергетске ефикасности зграда
дефинисане Правилником о енергетској ефикасности зграда («Службени гласник
РС», број 61/11). Објекти високоградње, у зависности од  врсте и намене, морају
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се
обезбеђују прописана енергетска својства.

Енергетска ефикасност зграде је задовољена ако су испуњена следећа својства
зграде:

 Обезбеђени минимални услови комфора (ваздушни, топлотни, светлосни и
звучни комфор) и
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 Потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде,
вентилацију и осветљење зграде не прелази дозвољене максималне
вредности по m².

При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе
система грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности.

Сви појмови и параметри, као и начин израчунавања топлотних својстава зграда
дефинисани су Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени
гласник РС“, број 61/11).

У складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 и 9/20 - др. закон), прописана енергетска својства утврђују се издавањем
сертификата о енергетским својствима објекта који издаје овлашћена
организација.

Сертификат о енергетским својствима објекта чини саставни део техничке
документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе и
обавезан је од 30.09.2012. године. Услови, садржина и начин издавања
сертификата о енергетским својствима зграда прописани су Правилником о
условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима
зграда («Службени гласник РС», бр. 69/12 и 44/18 – др. закон).

9. ИНСТАЛАЦИЈЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

9.1.1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА

Због промене спратности објекта тражени су нови услови ималаца јавних
овлашћења за електроенергетску инфраструктуру.

Технички услови (ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, Београд)

У техничким условима број 8Д1.1.О.-Д09.02-124915/3-20 од 03.07.2020. године,
издати од ОДС “ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” д.о.о. Београд, огранак
Електродистрибуција Аранђеловац;), констатовано је следеће:

Преко предметне локације на коју се односе ови Технички услови за израду
Урбанистичког пројекта, прелази средњенапонски 10(20) kV подземни вод
(далековод) као и прикључни нисконапонски 1 Е0.4 kV вод. Заштитни појас
за подземне електроенергетске водове напонског нивоа 10(20) kV,  износи
1 м, мерено од ивице армирано-бетонског канала у коме се исти налази.

Поред предметне парцеле се налази и надземни средњенапонски 10(20) kV
надземни вод (далековод). Заштитни појас за надземне
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електроенергетске водове напонског нивоа 10(20) kV, са обе стране вода
од крајњег фазног проводника, за голе проводнике има ширину од 10 м.

На преметној парцели смештена је и новоизграђена МБТС „Станић“, која
ће служити за напајање предметног објекта. Заштитни појас за
трансформаторске станице напонског нивоа 10(20)/0,4 kV на отвореном
износи 10 м.

Према члану 218. став 2. Закона о енергетици (ЗОЕ), («Службени гласник РС»,
бр. 145/14), У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских
објеката, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити
објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње.
Значи да се у дефинисаном заштитном појасу могу градити објекти и
изводити радови и сл. уколико нису у супротности са техничким прописима, тј.
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV и другим
Правилницима, односно техничким условима који се морају испунити
(сигурносна растојања и сл.), у складу са Законом, техничким и другим
прописима и доказати у пројекту или елаборату.

Потребно је задовољити сва сигурносна растојања од
електроенергетских објеката (подземних и надземних водова, мерних и
разводних ормана, уземљивача стубова и објеката и др.) и предузети све
Законом прописане мере заштите на раду приликом извођењу радова на
планираној изградњи објеката на предметној локацији.

Неопходно је да се приликом извођења радова извођач придржава
свих прописаних безбедносних мера, као и да се испоштују следећи услови:

1. Да се пре почетка било каквих евентуалних радова достави комплетна
пројектно-техничка документација ради детаљног уцртавања и
усаглашавања траса енергетских објеката, водова и инсталација и
планираних објеката на предметној локацији.

2. Да се пре почетка радова досатаве ситуације са детаљно уцртаним
постојећим и пројектованим објектима и планираном инфраструктуром.

3. Да се пре почетка радова у близини подземних водова, нисконапонских и
далеководних стубова (са уређеним уземљењима) и трафостаница, затражи
од ЕД евентуална индетификација и тачно обележавање у случају
постојања подземних кабловских водова чије снимке ЕД Аранђеловац не
поседује, као  и уземљивача далеководних стубова, који се налазе на
растојању од 1,0 м (први прстен уземљења стуба), односно 2,0 м (други
прстен) од стуба.
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4. Да се ископ и затрпавање (као и све остале врсте радова) у близини
трафостаница, далековода, каблова, ормана и стубова ниског и средњег
напона врши искључиво ручно и под надзором ЕД!

Посебно водити рачуна при вршењу евентуалних ископа и радова у
близини постојећих трафостаница, постојећих стубова СН и МНН,
подземних и надземних средњенапонских водова (далековода) и НН мрежа
(подземни и надземни СН и НН водови) који се налазе на и у близини
предметне локације, као и осталих подземних електричних инсталација и
напојних – прикључних електроенергетских кабловских водова који полазе
са стубова, из ТС, РО и МРО, као и у близини уземљивача (посебно
средњенапонских стубова) и осталих електроенергетских објеката.

5. Да се приликом извођења радова испоштују сви сигурносни захтеви и
сигурносна растојања од електроенергетских водова и осталих ЕЕ објекта,
као и све Законом прописане мере заштите на раду.

Приликом извођења радова, неопходно је у свему се придржавати
пројектно-техничке документације, важећих прописа, стандарда и техничких
препорука пословне заједнице Електродистрибуција Србије, законом прописаних
мера заштите на раду, сигурносних растојања и удаљености од подземних и
надзених инсталација, заштитних појасева („Закон о енергетици“ члан 218.),
као и сви остали прописаних услова.

6. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења ЕЕ
објеката (ТС, РО, МРО, стубова и електроенергетских инсталација, СН и
НН водова и др.), која су настала не пажњом извођача радова или не
поштовањем ових услова.

 Потребно је да инвеститор и извођач радова предузму све
потребне мере заштите на раду тј. да се не угрозе сигурносна
растојања ни у процесу изградње објекта.

Напомена: ОДС „ЕПС Дистрибуција“ Београд, Огранак Аранђеловац не
поседују тачне снимке евентуалних подземних и надземних
нисконапонских прикључних инсталација и водова на предметној локацији.

Развојним програмима ЕД Аранђеловац није предвиђена изградња нове
инфраструктурне мреже у подручју израде урбанистичког пројекта,
изузев реконструкције, односно новог расплета средњенапонских водова
који ће бити урађен након изградње новопланиране ТС 110/20 kV/ kV
Аранђеловац 2.

Услови за прикључење објекта на Електроенергетску мрежу:
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Да би се остварили услови за прикључење новог објекта који би се
евентуално градио на предметној локацији, траженом вредношћу ангажоване
снаге уз задовољавајуће Законом прописане вредности падова напона
иодговарајући квалитет испоручене електричне енергије, неопходно је
извршити прописане техничке пријеме, исходовати употребне дозволе и
пустити у погон новоизграђену инфраструктурну електроенергетску
мрежу - нову монтажно-бетонску трфостаницу 20(10)/0,4 kV/ kV са 20 kV
прикључним далеководом (СН водом) цца 200 м дужине, уз неопходно
решавање свих осталих прописаних дозвола и израду техничке
документације према важећим законима и прописима за то, а све ово
уколико у моменту подношења захтева за издавање решења о одобрењу
за прикључење буду повољне напонске и енергетске прилике на напојном
(припадајућем) средњенапонском воду „Пекара“, као и осталим
електроенергетским објектима из којих се исти напаја. Према подацима
добијеним од стране сектора управљања извршених седмодневних
мерења и процени кретања оптерећења, средњенапонски 20(10) kV вод
„Пекара“ је оптерећен струјом од цца 140 А, што представља 70% пуног
оптерећења далековода, што би значило да би се у овом моменту са њега
могло одобрити прикључење траженом вредношћу ангажоване снаге.

Мерно-разводни орман сместити у новој ТС, приступачно за очитавање и
контролу радницима ЕД Аранђеловац, а што би детаљно било дефинисано
техничким условима у склопу издавања Локацијских услова и Грађевинске
дозволе, односно решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС.

Применити ТТ систем заштите са ЗУДС и мере изједначења
потенцијала за заштиту од превисоког напона додира и напона корака.

Детаљни технички услови и обавезе које из тога проистичу ће се
регулисати кроз евентуално издавање новог решења о одобрењу за
прикључење на ДЕЕС.

Технички услови („Електромрежа Србије“ Београд)

У техничким условима број 130-00-UTD-003-673/2019-002 од 12.06.2019. године,
констатовано је следеће:
у непосредној близини обухвата Урбанистичког пројекта нема објеката који су у
власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
Према Плану развоја преносног система за период од 2019. до 2028. године, и
плану Инвестиција, планирана је изградња повезног вода за нову ТС 110/20 кV
Аранђеловац 2, који ће се налазити у непосредној близини обухвата предметног
пројекта. Ова ТС треба да се повеже на постојећи далековод 110 кV бр. 123/2 ТС
Аранђеловац - ТС Топола (улаз – излаз), двосистемским водом. За повезани вод
донета је одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу
високонапоснког вода за увођење постојећег ДВ 110 кV бр. 123/2 ТС Аранђеловац
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– ТС Топола, у ТС Аранђеловац 2, који је у фази Раног јавног увида. Заштитни
појас далековода ДВ 110 кV бр. 123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола, у ТС
Аранђеловац 2, сече предметну парцелу у југоисточном делу.
Технички услови градње испод или у близини далековода саставни су део издатих
услова.
9.2 ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Водоснабдевање

Према условима за израду Урбанистичког пројекта добијених од надлежног
комуналног предузећа „Букуља“ из Аранђеловца, број 96_19 од 28.05.2019.
године, снабдевање водом планираног објекта могуће је са постојеће уличне
водоводне линије димензија PE Ø180.

Општи услови пројектовања
Водоводна мрежа треба да обезбеди водоснабдевање планираног објекта, као и
противпожарну заштиту. За планирани објекат потребно је изградити водоводни
прикључак у складу са планираним пројектованим потребама.
Прикључење новог објекта се планира са овог постојећег вода димензија PE Ø180
помоћу новопројектоване цеви преко новопројектованог водоводног окна и
разводне мреже до планираног објекта, где се обезбеђује вода за потребе свих
санитарних чворова, као и за противпожарне зидне хидрантне са комплетном
опремом према важећим прописима.
Прикључак од уличног водовода до водомерног складишта пројектовати управно
на улични водовод. На делу прикључка испод саобраћајнице предвидети око цеви
уградњу песка, а затварање рова до коловоза са шљунком.
Водоводни прикључак пројектовати према важећим ЈУ стандардима за огрлице са
вентилом и одвојком за прикључак пречника Ø1", Ø6/4". За одвојке пречника од
Ø2" и веће пројектовати огранке са одвојком на прирубницу и уграђивање
затварача, а обавезно тражити посебну ангажовану сагласност ЈКП"Букуља".
Пречници од Ø1/2" се не одобравају.
Водомерно склониште пројектовати максимално 1,50 метара унутар регулационе
линије,тј 1,00 метар од водоводне линије уколико се она налази у КП, односно за
објекте до тротоара у посебну нишу смештену са унутрашње стране спољног зида
до улице, приступачно за службу ЈКП''Букуља". Минимална дебљина зидова
шахте је 15цм. Шахта мора бити израђена од бетона МБ15 са покровном
бетонском плочом и уграђеним ЛГ поклопцем за лак саобраћај ако је ван коловоза
и за тежак саобраћај ако је у коловозу или на тротоару. Водомер се поставља на
минимум 30цм изнад дна шахте Уколико се на бетонској плочи остави отвор за
силажење, квадратни димензије 60x60cm или кружни пречника 60cm (ливено
гвоздени), дубина шахте (чиста димензија) је минимално 1,30 метара. Уколико се
на бет.плочи оставља поклопац величине светлог отвора шахте од лима
минималне дебљине 3mm дубина шахте је минимално 1 метар.
Уколико се у објекту налази више врста потрошача, предвидети посебне главне
водомере за сваког потрошача. Пројектом назначити инсталације стамбене -
индивидуалне и пословне потрошње. За потребе пројектовања објеката са више



42

посебних стамбених и пословних јединица, обавезно предвидети да свака
стамбена и пословна јединица има засебан водомер у посебном простору ван
објекта (шахти) или у просторији која се налази унутар објекта.
Потребе хидрантске мреже за противпожарну заштиту регулисати тако да постоји
посебно мерење независно од мерења санитарне воде или предвидети
комбинован водомер. Хидрантску мрежу третирати као пословну потрошњу.
Димензионисање и избор водомера извшити на основу хидрауличног прорачуна.
Хидрауличким прорачуном предвидети губитак на водомеру од 10мвс (1bar).

Фекална канализација

Према условима за израду Урбанистичког пројекта добијених од надлежног
комуналног предузећа „Букуља“ из Аранђеловца, на постојећој локацији постоји
фекални колектор Ø500. С обзиром да планирани објекат пада преко
постојећег колектора, предвиђа се његовa заштита приликом изградње
објекта, а начин и услови под којима ће то бити изведено ће бити
дефинисани у поступку добијања локацијских услова, и чиниће њихов
саставни део.

Општи услови пројектовања
Пројектовати прикључак тако да се улива у градски колектор у улични ревизиони
силаз на маx. 60cм од дна колектора са обрадом дна кинете. Стабилност и
функција уличног колектора не сме бити деградирана прикључком. Уколико дуж
парцеле која излази на колектор не постоји улична шахта, неопходно је
формирање нове шахте што се пројектом мора предвидети. Није дозвољено
прикључење директно на колектор без ревизионе шахте и шахте на јавној
канализацији.
Прикључак унутрашње канализације пројектовати према техничким прописима,
тако да буде затворен систем цеви до улива у градски колектор, пречник цеви не
може бити мањи од Ø150мм, кота пода просторије која се прикључује на градску
канализацију мора бити мин. 25 см виша од коте поклопца уличне канализације.
Пројектом предвидети све мере обезбеђења од нежељеног изливања
канализације у објекат – жабљи поклопац, канализациони вентил, прелив и сл. 9.
Квалитет отпадних вода које се испуштају у градску канализацију мора да
одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних
вода у градску канализацију. Воде које садрже масти и уља морају се третирати
кроз сепаратор. 10. Гранично ревизионо окно на катастарској парцели
пројектовати са каскадом висина мин.60 цм и фазонским деловима са поклопцем
за затварање вертикалног и хоризонталног дела каскаде. Гранично ревизионо
окно је обавезно при пројектовању и извођењу и његова локација је на max 2m од
регулационе линије.

9.3 ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. издало је сагласност број
253655/3-2019 од 30.05.2019. године, за израду овог Урбанистичког пројекта након
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што је утврђено да се у оквиру границе обухвата не налази телекомуникациона
инфраструктура, па се сагласност издаје без посебних услова.
У оквиру издате сагласности, дати су услови за прикључење планираног објекта
на ТК инфраструктуру.

9.4 ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

 Технички услови - ЈП "ГАС" Аранђеловац број 08-3839/1 од 05.06.2019.
На предметној локацији, постоји изграђен ПЕ дистрибутивни гасовод Dn 180 mm,
од стране ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, као и главним пројектом дистрибутивне
гасоводне мреже АР VI, планирани ПЕ дистрибутивни гасовод Dn 180 mm.
На наведеној локацији нису планиране мерно регулационе станице за потребе
ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.
У непосредној близини предметне парцеле, главним пројектом дистрибутивне
гасоводне мреже АР VI, предвиђена је изградња ПЕ дистрибутивни гасовод Dn
180 mm, на који би се прикључили потенцијално потрошачи. Планом и програмом
гасификације општине Аранђеловац за 2019. годину, изградња наведеног
гасовода није предвиђена. Услов за прикључење предметног објекта је да се
изгради наведени ПЕ дистрибутивни гасовод, а место прикључења предметног
објекта је да се изгради наведени ПЕ дистрибутивни гасовод, а место прикључења
би било на ПЕ дистрибутивном гасоводу Dn 180 mm, на к.п. бр. 1609 КО Врбица,
са максималним протоком гаса Q= од 6-100 m3/h.
При пројектовању прикључног гасовода и МРС као и изградње других инсталација
и објеката придржавати се Правилника о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима протиска до 16 bara („Службени гласник“
Р.С. бр. 86/15).

 Сагласност – одобрење са условима за извођење радова у заштитном
појасу гасовода – ЈП „Србијагас“ Нови Сад број  07-03/14395 од 13.06.2019.
На локацији на којој је предвиђена изградња објекта за производњу кондиторских
производа, изграђени су челични гасоводи градске мреже ГМ 07-02, Аранђеловац,
пречника ᴓ168,3mm, и ᴓ60,3mm, притиска гасовода до 16 бар. Постојећи гасоводи
се према приложеној ситуацији налазе у оквиру наведеног комплекса и уцртани су
на истој. Саставни део сагласности су услови за извођење радова у заштитном
појасу гасовода: растојање од ближе ивице темеља објекта до ближе ивице цеви
гасовода мора износити минимум 3,0м.
С обзиром да планирани предметни објекат прелази преко дела гасовода
ᴓ60,3mm, тражена је допуна услова везаних за измештање гасовода те је
закључен Уговор о измештању дела градског гасовода ГМ 07-02 у
Аранђеловцу, број 06-01/1-2429 од 06.08.2019. године, између ЈП „Србијагас“
Нови Сад као Инвеститора и ЗР „Станић НМ“ из Аранђеловца, као Финансијера, у
коме су дефинисане права и обавезе обе стране. Део трасе која се измешта, као
и предлог нове трасе дефинисани су на графичком прилогу бр. 4 - Скупни
приказ комуналне инфраструктуре, Р 1:500.

Према Плану регулације за насељено место Аранђеловац („Општински службени
гласник“ бр. 64/14), дефинисана је зона заштите минимум 70,00 м од к.п. бр.
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1021/3 КО Бања на основу заштитне зоне главне мерно регулационе станице
(ГМРС) «Аранђеловац», у време израде плана. У складу са издатим условима број
06-03/24636 од 08.12.2016. године, од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад, а у складу
са важећим прописима, с обзиром да капацитет ове ГМРС износи Q = 9.000 m3/h,
заштитна зона ове ГМРС износи 15,0 m. С обзиром да у издатим условима број
07-03/14395 од 13.06.2019. године, од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад, није
третирана ГМРС, при изради овог Урбанистичког пројекта усвојена је заштитна
зона по претходно издатим условима.
9.5. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
ванредне ситуације Крагујевац, издало је Обавештење бр. 217-8278/19-1 од
29.05.2019. године, да се не прибављају услови заштите од пожара при изради
планских докумената, у складу са чланом 29 Закона о заштити од пожара („Сл.
Гласник, РС“ бр. 111/29, 20/15 и 87/18).

9.6. ЗАШТИТА ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА

Републички хидрометеоролошки завод, Београд издао је Обавештење бр. 922-3-
51/2019 од 03.06.2019. године, да се не утврђују посебни услови за заштиту и
уређење простора и изградњу објекта, у смислу Закона о планирању и изградњи,
и да није прописано прибављање услова приликом израде урбанистичких
планова. Планска документација треба да буде у складу са „Уредбом о
утврђивању локацијаметеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и
заштитних зона у околини тих станица, као и врстама ограничења које се могу
увести у заштитним зонама („Службени гласник РС“ број 34/13).

9.7. ВОДНИ УСЛОВИ

ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, издало је
обавештење бр. 5743/1 од 06.06.2019. године, у коме пише да се водни услови
издају само за израду урбанистичких планова (план генералне регулације и
генерални урбанистички план), у складу са чланом 118. Закона о водама („Сл.
Гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18).

9.8. УСЛОВИ „КЊАЗ МИЛОШ“ а.д.
Одлуком бр. 07-03/19-73 од 17.06.2019. године, даје се сагласност инвеститору за
израду Урбанистичког пројекта на к.п. бр. 1610/3 КО Врбица, преко које прелази
три трасе цевовода минералне воде. Услови за извођење радова на предметној
парцели су следећи:

 Инвеститор је дужан да се приликом извођења радова придржава прописа
који регулишу коришћење водних објеката и поступа са дужном пажњом у циљу
заштите постојећих инсталација цевовода минералне воде.

 Цевоводи минералне воде, у складу са Законом о водама предтсављају
водне објекте који морају бити безбедни и осигурани од механичког оштећења.

 На траси цевовода не сме бити изграђених објеката 5м лево и десно, као ни
обављања других радњи којима се може угрозити стабилност цевовода.
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 У циљу потпуне заштите и контроле безбедности цевовода у току радова и
приликом експлоатације, мора бити благовремено пријављена у циљу
спречавања настанка штете већих размера, са обавезом потпуне надокнаде
штете, као и трошкова евентуалне реконструкције трасе цевовода.

Измештање цевовода минералне воде је планирано тако да нова траса
прати трасу постојећег водовода PE Ø180 , на северном делу парцеле.

9.9. УСЛОВИ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Технички услови број 1084 од 17.06.2019. године, издати од стране ЈКП
„Зеленило“ Аранђеловац, у коме је дато да је потребно:

 обезбедити услове за неометани проток  и отицање атмосферских вода са
суседних парцела, испод планираних прикључних саобраћајница у свему
према одговарајућим техничким прописима за ову врсту радова.

 Приључну саобраћајницу на постојећи државни пут I Б реда бр. 27, урадити
у складу са условима ЈП „Путеви Србије“

 Потребан простор за заустављање и паркирање возила предвидети ван
габарита постојећег путног појаса.

10. АРХИТЕКТОНСКИ ДЕО

ЛОКАЦИЈА:

Предмет израде Инвестиционо-техничке документације, односно ИДЕЈНОГ
РЕШЕЊА је производни објекат – фабрика за производњу кондиторских
производа, спратности (П+1+Пк), и уређење парцеле. Објекат је пројектован
као слободностојећи, прати конфигурацију терена, на катастарској парцели
број 1610/3 К.О. Врбица.

Постојећи објекат је спратности П+1, изменом у току градње је изведено
поткровље. Површина поткровља износи 334м2.
Постављање објекта на парцели вршиће се према урбанистичко-техничким
условима.

Слободан простор око објекта уредиће се према ситуационом плану. Терен
после  изградње објекта је потребно уредити и шут одвести ван градилишта.

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ:

Пријем сировина и отпрема готових производа је са бочне, западне стране
објекта. Присатуп радника је са северне стране, као за раднике у производњи,
тако и за административне раднике. Улаз за администрацију и производњу су
одвојени, и у административном делу објекта предвиђено је степениште за
спрат и поткровље.
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КОНСТРУКТИВНО РЕШЕЊЕ И МАТЕРИЈАЛИ:

Предњи део објекта, део спратности П+1+Пк, пројектован је са масивним
конструктивним зидовима од гитер блокова деблчјине 25цм, зиданим у
продужном
малтеру 1:3:9. Зидови су у међусобном склопу са армирано – бетонским
сеизмичким стубовима и серклажима, ради одговарајућег сеизмичког
обезбеђења.
Темељи су тркасти димензија према статичком прорачуну МБ 30, са армирано
–
бетонским серклажима као хоризонтално укрућење.
Међуспратна конструкција је полумонтажна таваница типа „ферт“ укупне
висине 20цм. Таваница је армирана зависно од распона. Оптерећење са
таванице се преноси на армиранобетонске хоризонталне греде као и
хоризонталне серклаже зидова, чиме је објекат укрућен у хоризонталној равни.
У зависности од од дужине ферт гредица у средини распона потребно је
извести ребро за укрућење.
Подна плоча приземља је армирано – бетонска плоча д=15цм, армирана
арматурном мрежом Q188.
Основни носећи материјал је армирани бертон МБ 30 армиран са ребрастом и
мрежастом арматуром.
Приземни, производни део објекта:
Конструкцију објекта формиртају главни решеткасти носачи који се ослањају
на челичне стубове. Између решеткастих носача постављају се пожњачем чији
је статички систем греда. Преко рожњача постављају се сендвич панели д=6цм
од челичног поцинкованог пластифицираног лима са каменом вуном – класе А1
д=6цм, као испуном. Нагиб кровне равни је 10
Зидови су сендвич панели д=10цм од челичног поцинкованог пластифицираног
лима са каменом вуном – класе А1 д=6цм, као испуном.
Темељи стубова су темељи самци, који су међусобно повезани АБ везном
гредом
дим 25х40цм. Главни решеткасти носач је конструисан као решеткасти носач
са доњим и горњим појасевима и дијагоналном и вертикалном испуном.
Материјал за израду конструкције је Ч.0361,а спојеви су реализовани
заваривањем.
За покривање се користе кровни сендвич панели д=6цм од челичног
поцинкованог
пластифицираног лима са каменом вуном – класе А1 д=10цм, као испуном.

ИНСТАЛАЦИЈЕ:

У објекту су предвиђене све неопходне инсталације које обезбеђују несметано
функционисање објекта: инсталације водовода и канализације, термотехничке
инсталације (грејање), инсталације јаке и слабе струје.
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Све инсталације ће бити приказане у засебним пројектима, који су у току
израде и међусобно су усаглашени, укључујући и АГ пројекат.

С П Р О В О Ђ Е Њ Е

Урбанистички пројекат доставити надлежном одељењу Општинске управе
општине Аранђеловац на потврђивање да је урађен у складу са просторним
планом и важећим законским прописима.

Пре потврђивања урбанистичког пројекта, надлежно одељење Општинске управе
општине Аранђеловац ће организовати јавну презентацију урбанистичког пројекта
у трајању од седам дана.

По истеку рока за јавну презентацију, надлежни орган је дужан да, у року од три
дана, достави комисији за планове урбанистички пројекат са свим примедбама и
сугестијама са јавне презентације. Комисија за планове дужна је, да у року од 30
дана изврши проверу усклађености урбанистичког пројекта са планским
документом и Законом, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације и
извештај са мишљењем достави органу надлежном за потврђивање
урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат је израђен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се 3
(три) примерка налазе код наручиоца посла у Општинској управи општине
Аранђеловац и 1 (један) примерак у предузећу «Арплан» д.о.о. из Аранђеловца.

Аранђеловац, јул 2020. године
Број: 53/2019-05

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА,

_________________________________
МИЛАН ЗЕЧЕВИЋ, дипл.инж.арх.

(лиценца: 200 0553 03)
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Г Р А Ф И Ч К И   Д Е О
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УРБАНИСТИЧКИ ДЕО

1.1 Извод из Плана генералне регулације за насељено
место Аранђеловац („Општински Сл. гласник“, бр. 66/14) ... Р 1 : 500

1.2 Геодетска подлога са границом обухвата Урбанистичког
пројекта ... Р 1 : 500

2. Урбанистичко решење уређења простора ... Р 1 : 500
3.1. План регулације и нивелације са урбанистичким

показатељима ... Р 1 : 500
3.2. Попречни пресек кроз локацију ... Р 1 : 200

4. Скупни приказ комуналне инфраструктуре ... Р 1 : 500
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АРХИТЕКТОНСКИ ДЕО

Основа приземља ... Р 1 : 100
Основа спрата ... Р 1 : 100
Основа кровних равни ... Р 1 : 100
Пресек 1-1 ... Р 1 : 100
Фасаде ... Р 1 : 100
Фасаде ... Р 1 : 100


