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САДРЖАЈ:
ОПШТИ ДЕО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извод из регистра привредних субјеката
Решење о именовању одговорног урбанисте
Копија лиценце одговорног урбанисте
Копија плана парцеле
Извод из листа непокретности
Оверена геодетска подлога
Информација о локацији

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта
 Правни основ
 Плански основ
2. Обухват Урбанистичког пројекта
 Опис границе
 Локација
 Парцела обухваћена Урбанистичким пројектом
3. Услови изградње
 Намена
 Извод из Плана генералне регулације насеља Жабари
 Намена објеката и неизграђених површина
 Регулација и нивелација
 Приступ локацији
 Начин решавања паркирања
 Специфичност изградње
 Специфичност технолошког поступка
4. Нумерички показатељи
 Опши преглед површина парцеле и објекта
 Индекс изграђености
 Индекс заузетости
 Висина објекта
 Број паркинг места
 Проценат зелених површина
5. Начин уређења слободних и неизграђених површина
6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу
 Канализација
 Санитарна – пијаћа вода
 Против пожарна вода
 Електроенергетски услови
 Гасовод
 Топловод
 Инсталација лаких и тешких индустријских уља
7. Инжењерско геолошки услови

8. Мере заштите животне средине
 Мере заштите животне средине:
 Мере у току изградње
 Управљање отпадом
 Мере заштите ваздуха
 Заштита воде
 Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачни
особама са инвалидитетом у складу са стандардима приступачности
 Мере заштите од буке
 Енергетска ефикасност
 Потреба за израдом Студије процена утицаја пројекта на животну средину
9. Мере заштите непокретних културних и природних добара
10. Технички опис објекта
11. Спровођење
ГРАФИЧКИ ДЕО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Локација парцеле 5153/3
Геодетска подлога са границом обухвата Урбанистичког пројекта
Регулационо – нивелационо решење локације
Приказ саобраћаја
Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на мрежу и озелењавањем
Основа приземља хале
Основа I спрата хале
Изгледи - фасаде хале
Изгледи постројења за третман неопасног отпада

ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО
1. Услови за прикључење и пројектовање водовода и канализације – ЈКП ʺ
Комуналац ʺ Жабари
2. Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта – Електропривреда Србије,
ЕПС дистрибуција, Погон Велика Плана
3. Водни услови – ЈВП ʺСрбијаводе ʺ Водопривредни центар ʺ Морава ʺ Ниш
4. Услови за израду урбанистичко техничке документације и одобрење са условима
за извођење радова у заштитном појасу гасовода – ЈП ʺ Србијагас ʺ
5. Издавање техничких услова за потребе изградње – Телеком Србија, Сектор за
фиксну приступну мрежу
6. Издавање техничких услова за израду Урбанистичког пројекта – Министарство
унутрашњих послова, Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу

ОПШТИ

ДЕО
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА
– ОТПАДНИХ ГУМА И ПЛАСТИКЕ
НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 5153/3 КО ЖАБАРИ
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

За израду наведeног урбанистичког пројекта одређујем Србислава
Вучковића дипл. инж. арх. из Велике Плане са лиценцом одговорног
урбанисте архитектонске струке који поседује лиценцу бр. 200 0409 03
Инжињерска комора Србије, који је на овом пројекту ангажован у својству
спољног стручног сарадника.

Директор
Зоран Илић, дипл. инж грађ.
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Пут

Република Србија
Општина Жабари
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број 353-31/2017-02
03. јануар 2018.године
ЖАБАРИ

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду, урбанизам и
друштвене делатности, Општинске управе општине Жабари поступајући по
службеној дужности у вези издавања информације о локацији за изградњу
објеката у Жабарима, на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и
132/14), као и на основу План генералне регулације насеља Жабари
(„Службени гласник општине Жабари“, број 11/2006), издаје
ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ
Катастарска парцела број 5153/3 и 5153/5 КО Жабари налази у зони
производно-индустријских делатности, у грађевинском реону насеља Жабари,
поред државног пута II реда ознака II – 107, максималне спратности Пр–Пр+1,
те има следећа правила уређења простора и правила грађења:

1

2

3

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИН. ЗЕМЉИШТА:
Број
тачке
Т
2261
2258
2257
2255

Координате
Y
[m]
7,516,299.90
7,516,584.75
7,516,602.13
7,516,832.07

X
[m]
4,912,324.88
4,912,416.61
4,912,422.16
4,912,495.53

САСТАВНИ ДЕО ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ СУ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
1) Намена површина са границом просторних целина
– (ПРИЛОГ 1),
2) План изградње, регулације и нивелације
– (ПРИЛОГ 2),
3) План регулације
– (ПРИЛОГ 3),
4) Системи инфраструктуре
– (ПРИЛОГ 4).

4

НАМЕНА ПОВРШИНА СА ГРАНИЦОМ ПРОСТОРНИХ ЦЕЛИНА,
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЖАБАРИ

5

ПЛАН ИЗГРАДЊЕ, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ,
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЖАБАРИ

6

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ,
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЖАБАРИ

7

СИСТЕМИ ИНФРАСТРУКТУРЕ,
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЖАБАРИ

8

ТЕКСТУАЛНИ

ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу постројења за третман неопасног отпада – отпадних гума и пластике
на к.п. 5153/3 К.О. Жабари

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:
- Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009, 81/2009-исправљено,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-решење УС, 98/2013одлука УС, 132/2014 И 145/2014-исправка)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања («Службени гласник РС», број 64/2015)
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:
- План генералне регулације насеља Жабари («Службени гласник општине Жабари» број
11/2006)
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Опис границе:
Границу простора обухваћеног Урбанистичким пројектом чине катастарске границе предметне
парцеле 5153/3 КО Жабари.
Са јужне стране, парцела се граничи са катастарском парцелом бр. 5878 КО Жабари, која
представља јавну саобраћајну површину – Државни пут IIа реда број 147 и уједно улицу
Мирослава Ивковића у насељу (некада Р-107).
Са источне стране, предметна парцела се граничи са катастарском парцелом број 5153/8 –
локалним путем у индустријској зони.
Са североисточне, северне, западне и југозападне стране, парцела се граничи са катастарским
парцелама 5139/4, 5139/7, 5153/1 и 5153/6 КО Жабари, које представљају остало земљиште.
Локација:
Предметна парцела налази се у индустријској зони Жабари, на раскрсници Улице Мирослава
Ивковића (Државни пут IIа реда, број 147) и локалног пута у индустријској зони.
Парцела обухваћена Урбанистичким пројектом:
Катастарска парцела број 5153/3 К.О. Жабари површине 1 хе, 29 ари, 22 м².

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
Намена:
Предметна парцела у обухвату Урбанистичког пројекта је остало, вештачки створено и
неплодно земљиште у грађевинском подручју у власништву Општине Жабари, са обимом
удела 1/1.
Парцела се налази у зони производно – индустријских делатности, у просторној целини – Зона
рада запад. Парцела је неизграђена и комунално неопремљена.
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У складу са информацијом о локацији, на парцели се осим примарних и секундарних
делатности (индустрија, складиштење и производног занатства) могу појавити и
комплементарне намене, односно могу се градити објекти угоститељства, туристички објекти,
као и објекти масовне забаве – луна паркови. У зони је пожељно градити саобраћајне
површине и пратеће објекте инфраструктуре.
На парцели се планира изградња постројења за третман неопасног отпада – отпадних гума и
пластике капацитета до 20 тона дневно, чији је инвеститор Општина Жабари.
Извод из Плана генералне регулације насеља Жабари
(«Службени гласник општине Жабари» број 11/2006):
Урбанистичке зоне :
Планом генералне регулације насеља Жабари планиране су две радне зоне – радна зона
север површине 22,33 ха и радна зона запад површине 18,18 ха. Радне зоне представљају
производно технолошке комплексе, са сличним привредним делатностима. Постојеће зоне су
предвиђене за унапређивање различитим просторно – урбанистичким, архитектонским,
грађевинским и комунално – инфраструктурним мерама. Поред производних комплекса у
оквиру радних зона планирају се и комерцијалне – услужне делатности.
Просторна целина :
Урбанистичка зона – Зона рада запад → Просторна целина 7.
 У западном делу Плана уз државни пут IIа реда, број 147 (некада Регионални пут Р-107),
формирана је Радна зона запад уз већ постојеће производне објекте.
Претежна намена :
 Примарне и секударне делатности зоне – индустрија, складиштење и производно
занатство
 Комплементарне делатности – угоститељско – туристички објекти, као и објекти масовних
облика забаве, типа луна паркова.
 У радној зони 7 планирана је царинска зона, на регионалном путу из правца Велике Плане
са леве стране
Урбанистички параметри :
 Степен заузетости - 50 ℅,
 Индекс изграђености – 0,35 -1,0,
 Минимални проценат озелењених површина без паркирања на парцели < 1 ха - 20%,
 Минимални проценат озелењених површина без паркирања на парцели 1 - 5 ха - 25%,
 Минимални проценат озелењених површина без паркирања на парцели > 5 ха – 30 до 50%,
 Висина објекта – 15 м,
 Густина запослених – 30 до 150 запослених по хектару,
 Минимално растојање грађевинске од регулационе линије 10,0 м,
 Растојање грађевинске линије од бочних и задње граничне линије парцеле – 1/2 висине,
 Дозвољени радови на парцели : рушење, изградња, доградња, надзиђивање,
реконструкција, санација, адаптација, промена намене.
Правила грађења за парцеле :
 Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије према
задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле.
 Минимално растојање слободностојећег објекта дефинише се у односу на суседни објекат
и износи минимум 2/3 висине вишег објекта. Удаљеност се може смањити на 1/3 висине
вишег објекта, ако објекти на бочним фасадама немају прозорске отворе стамбених
просторија, пословних просторија и атељеа.
 Растојање објекта од бочних и задње границе парцеле, сем границе парцеле које се
поклапају са регулационом линијом, не може бити мање од 2,5 м.
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Однос грађевинске линије према задњој линији парцеле :
 Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле износи 0,5
до 1,5 висине објекта, осим за атријумске и полуатријумске објекте, када минимално
растојање може бити и нула.
 У случају да су стамбене просторије орјентисане ка задњој линији парцеле, не могу се
примењивати минимална растојања.
 Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према задњој линији
парцеле, до замене објекта новим. Све нове интервенције на постојећим објектима морају
да се ускладе са овим правилима.
Правила грађења за зграде :
 Планирани објекти увек се налазе у границама своје парцеле. Није дозвољено планирање
нити изградња једне зграде и њених делова на више парцела. За постојеће објекте који се
налазе на више парцела, уколико се задржавају, извршити препарцелацију.
 Могуће је планирање и изградња више објеката на једној парцели под следећим условима:
- Уколико су објекти функционална целина везана за заједничко коришћење једне парцеле,
- Уколико је то предвиђено посебним правилимаза тај тип блока.
 Ако се планира више објеката на парцели, укупни капацитети за изградњу парцеле се не
могу прекорачити и морају се поштовати сви други услови везани за растојања објеката од
границе парцеле, а међусобна одстојања објеката не могу бити мања него што је код
објеката на одговарајућим суседним парцелама.
 Планирана изградња реализује се унутар границе грађења дефинисаних грађевинским
линијама на парцели.
 Постојећи објекти, или делови објекта који се налазе на парцелама јавних површина,
коридорима саобраћајница и инфраструктурних водова или на парцелама јавних објеката,
морају се уклонити.
 Уколико постојећи објекат не испуњава неки од услова Плана који су везани за неопходна
растојања од граница парцела и од суседних објкеката, постојеће грађевинске линије се
задржавају за постојећи габарит објекта и мање измене (претварање таванског у користан
простор без промене габарита). Уколико се врши замена објекта или озбиљна
реконструкција, објекат се мора градити по свим условима Плана за нове објекте.
Одређивање коте приземља :
 Код објеката у чијем приземљу се планира нестамбена намена, односно пословање, кота
улаза може бити максимално 0,2 м више од нулте коте, при чему се висинска разлика
решава денивелацијом унутар објекта.
Правила за изградњу нових објеката :
 Изградња нових објеката подразумева подизање зграда у новим деловима насеља,
подизање нових зграда приликом реконструкције појединих делова насеља, као и
подизањем нове зграде на месту старих које се руше,
 Код изградње нових објеката у новим деловима насеља примењује се општа и посебна
правила, која дају оптимални стандард за одређену намену. Нису дозвољена минимална
растојања, осим у случају посебних категорија становања.
 Нови објекат се гради према условима регулације парцеле дефинисаним правилима Плана
 Објекат својим најистуренијим делом на тлу не сме да пређе преко грађевинске линије у
јавну површину. Могуће је да приземље зграде буде повучено од регулационе линије ка
унутрашњости парцеле.
 Прелажење делова зграде преко регулационе линије у јавну површину дозвољава се у
виду еркера, балкона, тераса, надстрешница и сл. Према условима ових правила.
 На објектима у непрекинутом низу, бочни зидови објеката према суседним парцелама
изводе се без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску разлику.
 Ако је стационарни саобраћај решен на парцели, обавезно планирати колски пролаз
минималне ширине 3,0 м.
Правила грађења за електроенергетске објекте :
 Надземна електроенергетска мрежа (називног напона 1 kV па навише) изводи се у виду
недземних електроенергетских водова који подразумевају скуп свих делова који служе за
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надземно вођење проводника који преносе и разводе електричну енергију : проводници,
заштитна ужад, земљоводи, уземљивачи, изолатори, носачи, конзоле, стубови и темељи.
При приближавању високонапонских водова разним објектима, односно преласку водова
преко објеката сигурносна висина и сигурносна удаљеност треба да износи најмање:
- За неприступачне делове зграда (кров, димњак …) 3,0 м, стим што водове треба радити
са електрично појачаном изолацијом и механички појачаном изолацијом,
- За стално приступачне делове зграде (тераса, балкон, грађевинске скеле …) 5,0 м,
односно 4,0 м, стим што водове треба радити са електрично појачаном изолацијом и
механички појачаном изолацијом (сматра се да вод прелази преко зграде и када је
растојање хоризонталне пројекције најближег проводника за напоне до 20 kV од зграде
мање од 3,0 м, односно 5,0 м за напоне преко 20 kV.
- За зграде са запаљивим кровом 12,0 м, односно 5,0 м.
- За насељена места 7,0 м, уз електрично појачану изолацију,
- За шуму и дрвеће сигурносна удаљеност од било ког дела стабла је 3,0 м.

Обавезна израда урбанистичког пројекта :
 Урбанистички пројекат је обавезан за новопланиране привредне комплексе као и
реконструкцију и доградњу постојећих производних капацитета.
Намена објеката и неизграђених површина:
На предметној локацији се планира изградња постројења за третман неопасног отпада –
отпадних гума и пластике капацитета до 20 тона дневно. Погон ће имати четири раздвојене
целине:
1. Отворени депо – складиште отпадног материјала (пнеуматика свих врста)
2. Индустријска хала за рециклирање гуме и пластике и њихову прераду,
3. Целина за комерцијалне послове
4. Складишни простор за финалне производе као што су лака и тешка индустријска уља која
ће се лагеровати у посебним танковима
Постројење за третман неопасног отпада треба да садржи :
1.
-

Отворени депо – складиште отпадног материјала (пнеуматика) – објекат типа Д
Асфалтирани равни плато у нивоу земљишта,
Лако приступачна површина за камионе који доносе сировину – гуме моторних возила,
Плато треба да буде издвојена, пространа целина у контакту са почетним фазама
производног циклуса унутар хале.

2. Индустријска хала за рециклирање гуме и пластике и њихову прераду – објекат типа А
- Затворена производна хала, приземне спратности и великог унутрашњег волумена, светле
унутрашње висине око 8,0 м, са различитом висином крова и слободног простора,
- Унутрашњи простор хале јединствен (без зидова) и растерећен од стубова,
- Чврсто грађен објекат са спољним зидовима од зиданих зидова и АБ конструкције,
- Под хале од феробетона, без денивелација, 20 цм виши од околног терена
3. Целина за комерцијалне послове
- Целина под истим кровом као и нижи део производне хале, формирана као анекс,
спратности П+1,
- Објекат за дневне потребе радника (пресвлачење, исхрана, санитарне потребе) и
обављање пословних и књиговодствених обавеза.
4. Складишни простор за финалне производе као што су лака и тешка индустријска уља –
целина Б
- Лагеровати уља у посебним металним, вертикалним танковима, висине око 7 м,
- Вертикалне танкове поставити на асфалтирани или бетонирани плато у виду
водонепропусне подлоге са сливницима по рубовима за прихват изливеног уља,
- У непосредној близини танкова формирати еколошку водонепроусну јаму за прикупљање
веће количине изливеног уља у случају акцидената.
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Осим ових наведених целина погон треба да садржи и следеће садржаје:
5. Приступну колско пешачку саобраћајну површину са манипулативним платоима за
окретање возила, махом камиона и аутоцистерни.
- Приступна колско пешачка саобраћајница асфалтирана површина са изграђеним
ивичњацима, за двосмерни саобраћај моторним возилима и димензионисана за тежак
теретни саобраћај.
- Уз приступну колско пешачку саобраћајницу довољан број паркинг места за путничке
аутомобиле и 3 до 4 места за паркирање камиона.
- Одводњавање воде са саобраћајних и манипулативних површина, одговарајућим падовима
од 1,2 до 1,5% у зелене парковске површине.
6. Пратећа инфраструктура за потребе погона – електрична енергија, канализација, пијаћа
вода, ТТ инсталација, а пожељан је и гас.
- Потребе за електричном енергијом се крећу у опсегу инсталисане снаге постројења од 200
KW
- Потребе за водом су одређене на основу броја радника којих ће бити 25, тако да је дневна
потреба пројектована на приближно 500 литара.
- Потребе за гасом нису утврђене, с обзиром да ће се простор загревати из самог
технолошког процеса.
- Потребе за ТТ инасталацијма постоје кроз употребу највише два броја фиксне телефоније
и већег броја интернет веза.
7. Уређене зелене површине око објекта,
- Зелене површине парковског типа, као тампон зона заштитног зеленила, а у смислу
заштите природе од евентуалног утицаја технолошког процеса.
- Пожељна садња високих биљних култура на ширем простору.
- Уз приступну колско пешачку саобраћајницу формирати уређени простор за смештај
контејнера за чврст комунални отпад и то најмање три контејнера, запремине 1100 литара.
Регулација и нивелација :


Регулациона линија
Регулациона линија је постојећа катастарска међа предметне парцеле са јавном саобраћајном
површином на к.п. 5878 – Државни пут IIа реда, број 147 (Улицом Мирослава Ивковића).
Регулациона линија је и постојећа међа предметне парцеле са локалним путем у индустријској
зони на к.п. 5153/8, без обзира што се парцела пута води као пољопривредно земљиште.
 Грађевинска линија
Планом генералне регулације насеља Жабари, минимално растојање грађевинске од
регулационе линије је планирано на 10,0 м. Стварна грађевинска линија, као почетак градње
објекта, према Улици Мирослава Ивковића постављена је на североисточном углу хале за
третман неопасног отпада, на удаљењу од 13,7 м од регулационе линије.
 Нивелација
Нивелација је пројектована на начин да нова саобраћајница унутар парцеле 5153/3
нивелационо буде падовима прилагођена тачкама постојећег локалног пута кроз индустријску
зону, на коју се везује, и да уједно буде у што већој мери прилагођена терену, због смањеног
обима земљаних радова у смислу усецања, односно насипања.
Нивелација колске саобраћајнице на парцели, дефинисана је подужним и попречним падовима
од минимално 1,2%. У нивелационом смислу најбитнији су попречни падови саобраћајнице ка
ивичним зеленим површинама, обзиром да ће се атмосферска вода водити од објекта у
ободне зелене површине.
Нивелација приземља објекта одређена је у односу на описану нивелацију нове
саобраћајнице, на начин да је под приземља хале виши од највише тачке ободне
саобраћајнице на парцели 5153/3, за 20 цм.
За главну и реперну висинску коту пројекта узета је апсолутна кота пода хале 91.05 метара
надморске висине, која одговара релативној коти од +0.00.
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Приступ локацији :
За приступ постројењу за третман неопасног отпада, користиће се постојеће приступне
саобраћајнице које су изграђене за потребе коришћења фабрика у непосредном окружењу.
Пројектом су делимично обрађене приступне саобраћајнице у оквиру к.п. 5878 и 5153/8 КО
Жабари, које функционално опслужују захтеве снадбевања и транспорта сировина и готових
производа производно – индустријских делатности Радне зоне запад и евентуалне потребе
кретања противпожарног возила.
Главна приступна саобраћајница Радне зоне запад је Државни пут IIа реда, број 147 (Улица
Мирослава Ивковића), која је двосмерног саобраћајног тока. На њу се надовезују саобраћајно
мање значајне попречне саобраћајнице, а једна од њих је и локални пут у индустријској зони
запад на к.п. 5153/8, која је главна улица за возила ка предметној парцели 5153/3 и постројењу
за третман неопасног отпада,
Планирана је једна улазно – излазна капија, пошто је комплекс јединствена функционална
целина, што је приказано у ситуацији која је саставни део пројекта.
Главна колско пешачка саобраћајница предметне парцеле је кружног двосмерног тока, ширине
6,0 м. Саобраћајница је пројектована са асфалтном подлогом за кретање камионима унутар
парцеле. Предвиђено је да поседује обостране ивичњаке, са подужним, а нарочито попречним
падовима, који ће атмосферску воду одводити од објекта у бројне зелене травнате површине.
Табела број 1 – координате темена саобраћајница
Т1
T2
T3
T4
T5
T6

Y = 7516535.93
Y = 7516514.75
Y = 7516514.31
Y = 7516462.01
Y = 7516463.20
Y = 7516515.50

X = 4912441.81
X = 4912441.43
X = 4912466.48
X = 4912465.56
X = 4912398.37
X = 4912399.30

Начин решавања паркирања :
Обзиром на специфичност прераде и третман неопасног отпада, начин на који ће се комплекс
користити, као и број запосленог особља предвиђен је довољан број места за паркирање
путничких аутомобила и камиона за допрему сировина.
Непосредно испред целине 3 - целина за комерцијалне послове, планиран је паркинг са 16
места на отвореном, (2,5 x 5,0м) у проширењу колске саобраћајнице, у јужном делу парцеле.
Паркинг ће користити службена возила, запослени радници (укупно 25 радника) и пословни
партнери.
У оквиру целине Д - Отворено складиште отпадне гуме, планиран је асфалтирани простор као
паркинг камиона са укупно 4 места за паркирање.
Специфичност изградње :
Планирано постројење за третман неопасног отпада је трајног карактера. Индустријски објекат
прерађивачке хале, димензија 50,0 x 31,0 м, је слободностојећи, спратности П у делу
производног циклуса и спратности П+1 у делу анекса (комерцијални послови и дневне потребе
радника).
Објекат ће се градити као чврст, скелетан, применом армирано бетонских конструктивних
елемената, челичне кровне решеткасте конструкције и чврсто грађених зидова испуне.
Северни део прерађивачке хале имаће нешто вишу светлу – корисну висину око 10 м, у односу
на јужни део у коме ће корисна висина бити око 6,5 м.
Кров објекта хале биће на две воде, са кровним равнима благог нагиба од 6,5 %.
Табела број 2 – координате преломних тачака објекта производне хале
1
Y = 7516479.81 X = 4912409.47
2
Y = 7516510.81 X = 4912410.02
3
Y = 7516509.92 X = 4912460.01
4
Y = 7516478.92 X = 4912459.46
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Уз прерађивачку халу за третман отпада, западно, планирано је формирање целине Б,
отвореног складишног простора за финалне производе као што су лака и тешка индустријска
уља, димензија 30,1 x 13,0 м. Деривати уља у течном стању ће се складиштити у четири
вертикална танка, висине 7 до 8 м. Танкови ће бити постављени на чврстој подлози, која ће
бити у паду према сливницима за прикупљање исцурелог уља.
Специфичност технолошког поступка :
Методе рециклирања пнеуматика се примењују у великом броју земаља. Процењује се да у
земаља чланицама ЕУ сваке године настаје око 250.000.000 отпадних пнеуматика. Током
година се додају нове количине пнеуматика милијардама ускладиштених или закопаних на
депонијама, као и небројеним милионима нађеним на илеганим местима, магацинима и
пољанама широм света.
Према подацима из гумарске индустрије, у Србији годишње настаје око 15.000 тона отпадних
гума. Чињеница је да велики број гума из вулканизерских радњи, транспортних предузећа,
рудника итд., завршава у природи, на дивљим и комуналним депонијама, у шумама, а познато
је да у приобаљу Дунава велики број гума завршава у реци. На званичним и „дивљим”
депонијама постоје велике количине ове сировине.
Отпадни пнеуматици су специфична врста отпада коју стварају сва возила. Истрошени
пнеуматици се често одлажу на великим гомилама у животној средини. Животна средина је
због тога изложена дугорочном утицају на њен изглед и потенцијалном ризику од
неконтролисаног пожара. Даљи ризик потиче од спаљивања пнеуматика на слободним
површинама, где долази до ослобађања оксида угљеника и полиароматичних угљоводоника.
Неконтролисаним спаљивањем пнеуматика може доћи до загађења ваздуха и издвајања уља
која могу загадити земљиште, површинске и подземне воде.
Недавна истраживања су допринела проналажењу мноштва нових производа који се добијају
од рециклираних пнеуматика. Студија екотоксичности није показала токсичност пнеуматика.
Отпадни пнеуматици се могу лако прикупити, обрадити и рециклирати. Пнеуматици могу да
буду важан алтернативни материјал у производњи одређених производа од гуме, као и у
добијању енергије.
Материјал добијен рециклажом пнеуматика се све чешће употребљава као вредна
сировина и његовом употребом доприноси се постизању одрживог развоја. Рециклажа
игра значајну улогу у испуњавању циљева ЕУ у области сировина – смањење потрошње
енергије и нових материјала.
Контролисана прерада гума изводи се поступком пиролизе. Пиролиза се заснива на топлотном
раздвајању макромолекула са очувањем веза између угљеника и водоника. Процеси се
остварују на вишој температури у реактору без присуства кисеоника. Поједини састојци
одвајају се кондензацијом и другим физичко-хемијским процесима. Квалиет и количина
појединих производа зависи од примењене технологије и условима пиролизе. У неким
случајевима се пиролитички прерађује смеша пнеуматика и отпадне пластике. Пиролизни гас
који при том настаје се користи као извор топлотне, а у посебним случајевима и електричне
енергије. Још неки продукти пиролизе су и драгоцене сировине као што је пепео, пиролизно
уље, тешка уља, уља са садржајем алкана, бензена, толуена, метал и челични опиљци.
Отпад од гуме представља сировину са високим садржајем угљеника. При пиролизи,
под утицајем топлоте, долази до растварања гуме на ниже угљоводонике са
једноставнијим везама и неорганске материје. Из реактора одлази угљенични гас, а
остаје вишак без садржаја угљеника.
Уситњени пнеуматици у кружним ротационим пећима прелазе у гасовито стање под дејством
високе температуре и без присуства ваздуха. Овако добијен гас прелази у следећи део
оперативног система, где се издвајају чврсте материје. Гас се постепено хлади, долази до
промене притиска и прелази у течно стање, тако да се на излазу добијају следећи продукти:
1. гас,
2. уља,
3. угљенични прах.
При погону постројења не настаје практично никакав отпад, само вишак челичних
опиљака из пнеуматика и ситан пепео из нечистоћа. Остали губици су само топлотни.
Сви поменути производи се добро продају, углавном као јефтино гориво или гориво за
пољопривредна и грађевинска постројења.
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1. Некондензовани гас се углавном потроши у сопственој технологији. Гас који настаје се
поново користи за загревање пећи и за спаљивање у когенерационој јединици која производи
електричну енергију за погон прерађивачког постројења. Отпадна топлота се користи за
загревање радних погона. Са енергетског гледишта линија за прераду за време погона је
довољна, потребан јој је само константан прилив одговарајућег отпадног материјала.
2. Хлађењем насталог гаса кондензује се течност, такође названа "биоуље", која има особине:
 лаког уља које се може користити као лож уље или дизел гориво,
 средњег уља са особинама погодним за производњу мазива, и
 тешког уља погодног за производњу угљеничних влакана (кабонских ламината).
Биоуље не садржи сумпор ни друга штетна једињења. Погодно је за погон дизел мотора или за
спаљивање у нафтним горионицима свих врста. Представља и погодну сировину за
производњу пластике, мазива и угљеничних композита. Индустријска уља се складиште у
засебне вертикалне танкове одакле се претачу у атоцистерне.
3. Угљенисан вишак након сепарације метала представља, такорећи, чист порозан угљеник,
приближно истих особина као активни угаљ. Употребљава се као испуна филтера за воду или
гас, или за даљу прераду у хемијској индустрији.
Ефикасност класичног постројења за пиролизу је 9500 тона пластике и пнеуматика годишње,
при коришћењу једноставне линије. Учинак је 92%. При пуњењу 90% пнеуматика и 10%
пластике, добија се 50% лож уља, 37% гаса и 5% угљеника. Губитке представља 2-3% пепела
и 5-6% топлоте .
Овакво коришћење отпадних пнеуматика је занимљиво не само са економског, него и са
еколошког аспекта, јер цео технолошки процес представља затворен циклус и остварује
се без могућности настанка штетних емисија у атмосферу и без загађивања воде и
земљишта.
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Опши преглед површина парцеле и објекта:
Површина предметне парцеле у обухвату
Површина основе планираног објекта хале за третман неопасног отпада
Корисна површина свих етажа планираног објекта хале
Површина отвореног складишног простора са вертикалним танковима
за складиштење индустријског уља
Површина отвореног складишта за депоновање гума за рециклажу
Површина отвореног паркинга за камионе
Укупна површина колске саобраћајнице на предметној парцели
Укупна површина свих пешачких стаза и тротоара
Укупна површина уређених зелених површина

12922м²
1550м²
1672м²
391м²
825м²
604м²
1794м²
122м²
7636м²

Индекс изграђености:
1550+391+825+604+1794+122 = 5286м²

5286 / 12922 = 0,41 < 0.35 – 1,00

Индекс заузетости:
1672+391+825+604+1794+122 = 5408м²

5408 / 12922 x 100 = 41,85 ℅ < 50 ℅

Висина објекта:
Хала за третман неопасног отпада – спратност П+0 – поседује две различите висине
производног простора - јужног и северног дела
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1. јужни део производног простора – чиста корисна висина од пода до кровне конструкције
6,5м, висина кровног венца 6,5 м, висина слемена 8,51м у односу на под хале.
2. северни део производног простора – чиста корисна висина од пода до кровне конструкције
10,5м, висина кровног венца 10,5 м, висина слемена 12,46м у односу на под хале.
Анекс хале за третман неопасног отпада – спратност П+1 – под истим кровом као и нижи део
производног простора. Чиста спратна висина комерцијалног простора 2,8 до 3,0 м. Висина
слемена 8,51м.
Сви остали објекти су партерни.
Број паркинг места:
Број паркинг места за путничке аутомобиле 16
Број паркинг места за камионе 4
Проценат зелених површина:
7636 / 12922 x 100 = 59,09 % > 25 %
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Све слободне површине које нису под саобраћајницама или објектима, уређују се као зелене
травнате површине.
Око објекта – производне хале, ради се тротоар минималне ширине 1,0м, са проширењима на
местима улаза у објекат.
У зони улаза у анекс хале, односно у комерцијални радни простор, предвиђен је проширени
бетонски плато, који је 0,2м издигнут у односу на околно тло.
У зони око улаза-излаза двосмерне колске саобраћајнице предметне парцеле 5153/3, у делу
зелене површине уз ивичњак, предвиђено је бетонско или асфалтно проширење за смештај
минимално три контејнера капацитета 1100 литара за одлагање чврстог комуналног отпада.
Зелене површине парковског типа, као тампон зона заштитног зеленила, а у смислу заштите
природе од утицаја технолошког процеса. У оквиру травнатих површина предвиђена је садња
високог растиња – пре свега лишћарског дрвећа густе крошње, а у мањем обиму жбунастог и
декоративног растиња. Врсте за садњу треба да буду из програма градског зеленила које је
отпорно на атмосферске утицаје и које опстаје уз минималне мере одржавања.
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
Предметна парцела је опремљена бројном инфраструктуром. Подаци о местима прикључака и
техничким карактеристикама расположиве инфраструктуре дати су у документацији
урбанистичког пројекта, а добијени су од надлежних служби.
Канализација
Планирана канализација отпадне воде мора да буде локалног типа. Сакупљена отпадна вода
из производне хале, а нарочито из анекса мора се увести у канализациони колектор Ø 150мм.
Канализациони колектор отпадне воде завршава се у југоисточном делу парцеле, уливом у
водонепропусну бетонску септичку јаму, димензија 2,5 x 4 x 3м. Јама је формирана у зеленој
површини уз колску саобраћајницу, а празни се организовано, комуналним ауто-цистернама.
На локацији нема могућности реализације атмосферске канализације. Предвиђеним радовима
се повећавају којефицијенти отицаја са површине парцеле, па се повећавају и количине
атмосферске воде. Све атмосферске воде се са кровова одводе преко тротоара до зелених
површина, или мањим делом се прелију на нову саобраћајницу. Колска саобраћајница је
оивичена, али поседује упојне шахте. Атмосферска вода са кровова, неупијајућих и
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саобраћајних површина, адекватним падовима од 1,2-1,5% усмеравати
површинама, којих на парцели има сасвим довољно да приме сву кишну воду.

ка

зеленим

Санитарна – пијаћа вода
Објекат за третман неопасног отпада се прикључује на градски водовод који долази улицом
Мирослава Ивковића, азбестноцементним цевоводом Ø 150мм, са притиском од 2,5 до 3 бара.
Обзиром да је на предметној парцели предвиђена изградња и спољне хидрантске мреже,
обавеза је да отцеп на уличном водоводу буде Ø 100мм. Повезивање на улични водовод
извршити полиетилен цревом атестираним на 10 бари до водоводне избетониране шахте,
чисте шупљине 2 x 2 x 1,5м са металним поклопцем, која је до 2м удаљена од ивице парцеле.
У шахти уградити одговарајући водомер за хидрантску мрежу. Развод санитарне воде до
објекта је цевоводом Ø 50 мм, због потребе реализације унутрашње хидрантске мреже унутар
објекта (анекса и производне хале)
Против пожарна вода
Према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, за ову
врсту објеката је потребна количина воде за гашење једног пожара Q=10 л/с. Како је површина
на којој се налази комплекс са објектом до 150 ха, рачуна се са једним пожаром. Да би читава
парцела и унутрашња површина објекта комплекса била покривена хидрантском мрежом,
довољна су 4 спољна, надземна хидранта, на прстену од ПЕХД 100 цеви, називног притиска од
10 бара, како је то приказано на ситуацији објекта. Противпожарна вода се обезбеђује из
градског уличног цевовода АЦ 150мм, који пролази јужним делом предметне парцеле са
притиском од 2,5 до 3 бара. Овај цевовод задовољава потребе за санитарном и
противпожарном водом, те из тог разлога није потребно формирати резервоар противпожарне
воде.
Електроенергетски услови
У непосредној близини предметне парцеле, југоисточно на парцели 5153/2, изграђена је
бетонска трансформаторска станица 10/0,4 kV/kV. Од трансформаторске станице према Доњој
Ливадици, на бетонским стубовима положен је надземни кабл далековода 10 kV.
Прикључак погона за третман неопасног отпада извршити преко стуба надземног далековода,
прикључним водом 10 kV, до новопланиране стубне трафо станице БСТС 10/0,4 kV/Kv (у
источном делу) на парцели 5153/3 КО Жабари. Напајање објекта је предвиђено подземним
напојним каблом кроз кабловице Ø 150мм, од стубне трафо станице до разводног ормара
постављеног на фасади анекса хале.
Гасовод
У путном појасу улице Мирослава Ивковића изграђена је гасоводна дистрибутивна линија ДН
са пројектованим притиском од 4 бара у цевима. Међутим мрежа тренутно није под притиском,
односно у систем није пуштен гас, па нема техничких могућности да нови објекат буде
прикључен на гасну мрежу.
Без обзира на то, приликом изградње комплекса формираће се комплетан гасни напојни вод до
објекта, тако да када гасни енергент буде пуштен у јавни дистрибутивни систем, интерна гасна
мрежа на парцели 5153/3 буде потпуно у функцији, спремна да доведе гас до локалног МРС-а.
У наредном периоду очекује се отклањање свих недостатака на гасоводној мрежи и њено
стављање у функцију, чиме ће се стећи сви предуслови да нови објекат хале за прераду
сировина и анекс буду прикључени на јавну гасну дистрибутивну линију.
Топловод
Један од извора топлоте за загревање унутрашњости производне хале, комерцијалних
просторија и дневних потреба радника јесте пиролизни гас који настаје у процесу спаљивања
гуме и пластике који се користи као извор топлоте. Некондензовани гас се углавном потроши у
сопственој технологији. Гас који настаје у реактору се поново користи за загревање пећи и за
спаљивање у когенерационој јединици која производи електричну енергију за погон
прерађивачког постројења. Отпадна топлота се користи за загревање радних погона.
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Инсталација лаких и тешких индустријских уља
Уситњена гума и пластика, под дејством високе температуре, без присуства ваздуха у кружним
ротационим пећима прелазе у гасовито стање. Овако добијен гас прелази у следећи део
оперативног система. Гас се постепено хлади, долази до промене притиска и прелази у течно
стање. Хлађењем насталог гаса кондензује се течност, које се назива "биоуље", које не садржи
сумпор ни друга штетна једињења, а има особине:
 лаког уља које се може користити као лож уље или дизел гориво, односно користи се за
спаљивање у нафтним горионицима свих врста,
 средњег уља са особинама погодним за производњу мазива, и
 тешког уља погодног за производњу пластике, угљеничних композита и влакана.
Уља у виду течности (биоуља) се посебним инсталацијама (цевима) одводе ван објекта хале у
спољну средину и утачу у вертикална складишта у виду металних танкова, пречника 2-3м и
висине око 7м. Укупно је планирано инсталисање 4 танка. Танкови за лака и тешка уља се
постављају на статички стабилној и водонепропусној подлози, димензија 30,1 x 13,0м. Подлога
је под нагибом према сливницима за сакупљање исцурелог уља, а сви сливници се уливају у
непропусну еколошку јаму за уље формирану за случај акцидента.
7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Према подацима из Плана генералне регулације, предметна локација се налази на геолошки
повољним теренима.
Ови терени су са инжењерско геолошког аспекта оцењени као стабилни и погодни за изградњу
планираних производно – индустријских делатности, инфраструктуре, саобраћаја и сл., без
ограничења у коришћењу простора, а уз уважавање локалних инжењерско геолошких
карактеристика терена. Изградња објеката на овим теренима се може вршити без ограничења
уз поштовање статичких начела носивости терена и правилног одабира начина фундирања.
Земљиште је равно, оцедиво, добре носивости, без високих нивоа подземних вода.
Приликом реализације објекта хале вршиће се испитивање геомеханике тла за саму локацију.
8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мере заштите животне средине:
Сама технологија прераде неопасног отпада (гуме и пластике), те начин складиштења лаких и
тешких индустријских уља као крајњих производа, а без испуштања неприхватљивих токсичних
испарења у ваздушну средину, је потуно чиста и еколошки безбедна. Оваквим третманом
сировина нема нус производа који угрожавају животну средину осим 2 до 3 % пепела, који се
посебно складишти и у цикличном периоду односи са локације. Са еколошког аспекта цео
технолошки процес представља затворен циклус и остварује се без могућности настанка
штетних емисија у атмосферу и без загађивања воде и земљишта.
Евентуалну опасност по загађење воде и земљишта може представљати неконтролисано
изливање индустријског уља из складишних металних танкова, као последица попуштања
вентила или пробијања и оштећења инсталација и металног плашта. У ту сврху вертикални
силоси су постављени на непропусној подлози, која је снадбевена сливним каналима за
прикуљање изливене течности. У случају нарочито велике хаварије, у случају великог
оштећења која за последицу има дуготрајно и обилно изливање лаког или тешког уља, поред
платоа за смештај танкова планирана је велика еколошка јама, довољне запремине да у
целости прихвати целокупну количину течности једног хаварисаног танка.
Фекална отпадна вода се прикупља локално увођењем отпадне воде у бетонску
водонепропусну септичку јаму, обзиром да непосредно окружење није опремљено фекалном и
атмосферском канализацијом. Одвођење фекалних отпадних вода биће изведено затвореним
цевним системом Ø 150мм. Не очекује се велика количина отпадних вода, обзиром на мали
број запослених (око 25 запослених). Јама ће се периодично празнити од стране надлежног
комуналног предузећа, а на бази предходно потписаног уговора.
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Одвођење атмосферских вода биће изведено отвореним системом у зелене површине,
обзиром да нема могућности прикључка на атмосферски колектор, а нема ни одговарајућег
реципијента у виду путног јарка или канала.
Предвиђено је посебно место за одлагање чврстог комуналног отпада са довољним бројем
посуда, Контејнери ће се редовно празнити, на бази потписаног уговора инвеститора са
надлежним предузећем које обавља комуналне услуге евакуације отпада.
Слободне, неизграђене парковске површине на предметној парцели су врло простране и
правилно лоциране, а заузимају скоро 60 % парцеле. Посебан квалитет је у томе што је
предвиђено да оне поседују хигијенску и визуелну функцију, правилним одабиром махом
листопадног дрвећа, густе крошње, прилагођеног условима у урбаним срединама. Предвиђено
је комбиновање 2 до 3 врсте дрвећа које ће се својим карактеристикама допуњавати и тиме
обезбеђивати максималан квалитет микролокације. У нижим партерним етажама пожељно је
увођење четинарских култура. Све неизграђене партерне површине застрти травом.
Условима заштите од пожара предвиђена је изградња спољашње хидрантске мреже са
довољним бројем надземних хидраната. Обезбеђена је оптимална удаљеност ивица хале за
третман неопасног отпада од надземних хидраната, већа од 5 м. Надземним хидрантима
формирају се спољне зоне одбране од пожара, тако да се сваки угао хале са две фасаде,
брани са по једним спољним хидрантом. У унутрашњости производног простора и анекса за
комерцијалне послове планирана је изградња унутрашње хидрантске мреже са довољним
бројем хидраната Ø 50мм, чији радијус деловања је полупречник од 25м. У унутрашњости
објекта планирано је постављање и довољног броја ПП апарата са сувим прахом. Капацитет
планиране хидрантске водоводне мреже обезбеђује довољно количине воде за гашење
пожара. Планирана мрежа приступних путева и пролаза, урађена је у складу са прописима за
ватрогасна возила. Објекти су од материјала који су прописани за заштиту од пожара
препоручени као довољни.
Мере у току изградње
Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског
материјала приликом транспорта.
Отпадни материјал који настане у процесу изградње прописно сакупити, разврстати и
одложити на за то предвиђену и одобрену локацију.
Материјал из ископа одвозити на за то унапред дефинисану локацију, за коју је потребно
прибавити сагласност надлежног органа.
Управљање отпадом
Поштовати Закон о управљању отпадом («Службени гласник РС», број 36/09 и 88/10), Закон о
амбалажи и амбалажном отпаду («Службени гласник РС», број 36/09).
Обезбедити посебан простор за одлагање чврстог комуналног отпада.
Обезбедити посебне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување
старих пнеуматика и пластике као основних сировина производње.
Секундарне сировине, гуму, пластику, пепео и други отпад предавати одговорном и задуженом,
запосленом лицу (складиштару) које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом.
Мере заштите ваздуха
Планирана намена која је предвиђена у производно – индустријском комплексу, по природи
примењеног затвореног и контролисаног технолошког процеса, не представља фактор ризика
за увећање загађења ваздуха.
Погодна мера заштите ваздуха представља подизање нових зелених хортикултурних
површина у оквиру предметне парцеле, а затим континуирано одржавање и обнављање
формираних вегетативних система.
Заштита воде
Поштовати Закон о водама («Службени гласник РС», број 33/10).
Извести систем интерне сепаратне канализације за фекалне, отпадне и атмосферске воде.
Системе тако осмислити да буде могуће њихово што лакше увођење у јавне системе за

12

одвођење вода, у тренутку када јавни системи буду реализовани иницијативом локалне
самоуправе Општине Жабари.
Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачни особама
са инвалидитетом у складу са стандардима приступачности
Предметни објекат – производна хала за третман неопасног отпада, односно за прераду
отпадних гума и пластике није објекат јавне намене, а није намењен ни непознатим
корисницима, па у том смислу није неопходно применити решења која ће омогућити лицима са
посебним потребама неометано и континуирано кретање и приступ у складу са Правилником о
условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица («Службени гласник РС», број 18/97) и Правилником о
техничким стандардима приступачности («Службени гласник РС», број 19/2012).
Уколико таквих корисника буде било, све приземне етаже су доступне са терена, без
денивелације која би условљавала рампе и друге посебне облике прилагођених приступа
објекту. Денивелација приземља хале и анекса је 20 цм у односу на коту тла околног терена.
Мере заштите од буке
Основна производна функција не подразумева стварање буке која би захтевала посебне мере
заштите. Положај предметног објекта на парцели и међусобна удаљеност у односу на друге
индустријске, складишне и производне објекте у склопу Западне радне зоне насеља Жабари,
затим пројектовани саобраћајни режим и довољно зелених површина, обезбеђују квалитетно
коришћење свих садржаја и потенцијала.
Енергетска ефикасност
Врста објекта која се планира за изградњу на разматраној локацији, спада у категорију објеката
за коју је неопходна израда елабрата о енергетској ефикасности и прибављање енергетског
пасоша у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда («Службени гласник РС»,
број 61/11).
Потреба за израдом Студије процена утицаја пројекта на животну средину
Врста планираног технолошког пројекта, те реализација постројења за третман неопасног
отпада – прерада отпадних гума и пластике обавезује инвеститора (Општина Жабари) на
израду Студије процене утицаја пројекта на животну средину.
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
На подручју у границама Урбанистичког пројекта нема заштићених нити евидентираних
културних и природних добара.
Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете,
извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за
заштиту споменика културе.
10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА
Архитектонско обликовање објекта, изведено је у складу са основном функцијом објекта и
планираном технологијом. Коришћена је комбинација класичних и савремених материјала у
грађевинарству примерено врсти објекта.
Објекат је чврсто грађен. Основна конструкција објекта је скелетна армирано бетонска. Објекат
је фундиран на АБ темељним самцима, који су повезани темељним тракама. Армирано
бетонски стубови 50/50цм и 50/60цм су постављени по ободу објекта на међусобним
растојањима од максим. 10,5м. У пољу нема стубова.
Фасадне, зидне равни су масивне, зидане блоковима дебљине 25 цм уз употребу греда,
надвратних и надпрозорних АБ елемената.
Кровну конструкцу чине челичне решетке распона 31м, а постављене су у оси стубова.
Решеткасти носачи су у попречном смислу укрућени рожњачама. Кровне равни су благог
нагиба од 6 %, затворене сендвич панелима са испуном од минералне вуне д=10 цм.
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Сви унутрашњи преградни зидови су масивни, зидани блоковима д=20цм и д=12цм, у
зависности од места постављања, а затим малтерисани.
Унутрашњи зид између производног простора хале и анекса има функцију противпожарног
зида који раздваја две пожарне зоне.
Анекс хале поседује армирано бетонску ТМ међуспратну таваницу, која је са доње стране
малтерисана.
Под производне хале је феробетон, а подови анекса хале су махом обложени керамичким
плочицама.
Фасадна столарија је од ПВЦ профила, прозори и врата беле боје. Индустријска врата на
фасадним зидовима хале су сегментна роло врата. Унутрашња врата анекса су дрвена, дупло
шперована. Између производног простора хале и анекса је протипожарни зид, а сва врата
између две пожарне зоне морају бити противпожарна са ватроотпорности од 30 минута.
11. СПРОВОЂЕЊЕ
Урбанистички пројекат доставити Општинској управи Општине Жабари – Одељењу за
привреду, урбанизам и друштвене делатности, на оверу да је урађен у складу са
урбанистичким планом и важећим законским прописима.
Према члану 63. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», БР. 72/2009,
81/2009-исправљено, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014-исправка), пре потврђивања
Урбанистичког пројекта орган надлежан за послове урбанизма организује јавну презентацију
Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана. По истеку овог рока надлежан 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 важећим Законом о планирању и изградњи,
према члану 63. Закона о планирању и изградњи, размотри све примедбе и сугестије са јавне
презентације и извештај са мишљењем достави надлежном органу.
Ако надлежни орган утврди да документ Урбанистички пројекат није урађен у складу са
планским документом и Законом, обавестиће о томе подносиоца захтева.

Смедеревска Паланка
април 2018. године

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
Србислав Вучковић, дипл. инж. арх.
(лиценца 200 0409 03 )
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JABHO KOMYHAIlHO nPEAY3EliE

er "

KOMYHAI1A~ >KAoAPH
oPOJ: 72-1/2018
AATYM 22.03.2018.
e-mail: ikpkomunalaczabari@gmail.com

~-ilfiI!lt ••

lIME 108772353

ME 21064564

2.2. ].

201'2.

TEJI.012/250-857

OnWn-1HCKA ynPABA >KA6APL-1
sa Cnasuurv 3p,paSKOSl.1na
peuiaeajvhn

Ha OHOBY 0p/1YKe JKn KOMYHallau, >Ka6aplt1,
sa 1t13rpaAf-bY

Ilocrpoje-ea

3a

TpeTMaH

no 3axTeBY 3a 1t13AaBaf-be venose

(ornanunx

ornaaa

HeonaCHor

ryMa

It1 nnacrnke).

kanaunrera

AO 20 TOHa AHeBHo Y >Ka6aplt1Ma, paAIt1 1t13paAe yp6aHIt1CTIt1llKOr npojekra

oA crpaue

OnWTIt1HCKe vnpase

>Ka6aplt1 6poj

353-12/2018-02

OA AaHa

a nOAHeTe

15.03.2018.rOAIt1He,

1t13Aaje:

YCIlOBE 3A npl-1KlbY"IAK l-1npOJEKTOBAI-bE
3a nplt1KlbYllaK Ha BOAOBOAHY Mpe>KY Ha Kn.6p.5153/3
1t13BPWIt1TIt1
ca nocrojehe

nplt1KlbYllaK
aKO je

npenanheua

astiecruouewenrue

XIt1ApaHTCKa Mpe>Ka It1oruenov

01"

xn.fip. 5153/3

Y nnau

ca oruenov

uesu 0150mm

02"

aa 1t13Bol)ef-be BOAOBOAHe It1HCTallau,lt1je,

nOlllt1eTIt11leH upeeovi aTeCTlt1paHIt1M Ha 10 6aplt1 no npojexruo]
no ynacxv

K.O. >Ka6aplt1.

AOKYMeHTau,lt1jlt1.

Ha 1 MeTap OA Mel)e,

It1CKOnaTIt1uraxrv It11t136eTOHIt1paTIt1

lllt1CTe wynlblt1He 2,00 x 2,00 x 1,50 m ca MeTallHIt1M noxnonuew.

Y WaXTIt1 yrpaAIt1TIt1
It1HcTallau,lt1jy sa

BOAOMepe

02"

sa

XIt1ApaHTCKY Mpe>Ky

cDa30HCKIt1 Aeo
ca

sa

BOAOBOAHY

ofijexar ca ABa ae+rrnna.
sa nplt1KlbyllKe

Ha nplt1KlbYllHoj

nOTpe6HIt1M

nplt1KlbyllHIt1M

uean

Ha6aBlba

It1HBeCTIt1TOp It1 nocne

Taxohe TpOWKOBe nplt1KlbYllHor

cpa30HCKor Aella je nOTpe6HO nOCTaBIt1TIt1BeHTlt1lle.
upesa

It1 01"

AellOBIt1Ma

It1 TpOWKOBe

sa

MaTeplt1jalla-

paAOBe-It1CKOn

CHOCIt1

It1HBeCTIt1TOp.

Taxca sa nplt1KlbYllaK Ha BOAOBOAHY Mpe>Ky 1t13HOCIt120.000,00
Ha TeKynlt1 pallYH JKn

KOMYHallau,

>Ka6apl.1 npe nomncaaa-ea

AIt1Hapa xoja ce

vrosopa

It1 no-rerks

vnnahvje

1t13Bol)ef-ba

pazioaa.
nplt1KlbYllaK
Mpe>Ka

Ha KaHall1t13au,lt1jy Hlt1je Moryne

nopen HaBeAeHe

npensnhene

napuene

1t13BeCTIt1jep

He nocro]»

sa 1t13rpaAf-bY ofijexra.

1t13AaBaf-be YCIlOBa sa 1t13rpaAf-bY nocrpoje-sa sa TpeTMaH ueonacuor

epevie pazia nocrpoje+ea ornaaue
- savzsene

BOAe xoje ne uacrajara

BOAe ca napkm+ra

It11t13npou,eca

KaHa1l1t13au,1t10Ha

KaKO je y 3aXTeBY sa

ornaaa

HaBeAeHo

Aa ne Y

Y nllaHlt1paHOM o6jeKTY YKlbYllIt1BaTIt1:

npa-sa noroua,

- arwocceocse BOAe,
- CaHIt1TapHe BOAe 1t13npou,eca
- cpeKallHe omaziue
TO

BOAe 1t13CaHIt1TapHIt1Xypel)aja

HanOMIt1f-beMO It1 nocefiao

Mpe>Ka AO npenwerae
1t13BPWIt1TIt1sa cse

npa-sa noroua.

napuene

HarllawaBaMO

nplt1KlbYllaK

BpCTe omaAHIt1X

BOAa jep

y o6jeKTIt1Ma,
Aa YKOIlIt1KO ce 1t13rpaAIt1 KaHa1l1t13au,1t10Ha

Ha KaHa1l1t13au,1t10HYMpe>Ky y It1cry Hlt1je Moryne
ce y It1CTY He MO>Ke It1cnYWTaTIt1 HIt1WTa OCIt1M

cpeKallHIt1X omaAHIt1X BOAa 1t13CaHIt1TapHIt1Xypel)aja.
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aMCTPM&Y~MJA
np-EHr-01.19/01

Orpaaax EneKTpOAMcTPM6Y4Mja CMeAepeso

Iloroa BenMKa Flnaaa, MOMMpa rajMfla 6p.1
BenMKa Flnaaa
Haw 6poj:11.04-78939/2-2018

21 -03-2018

nPE,QMET:

IPEnY6n~KA

CP6~JA
OnWTMHa >Ka6apM
onWT~HCKA ynPABA
6poj 353-12/2018-02
15.03.2018.roAMHe

>Ka6apM

norpebe M3paAe yp6aHMcTMlIKor npojexra aa M3rpaAlbY
sa TpeTMaH HeonaCHor ornana (oTnaAHMx ryMa M nnacraxe),
xanauarera AO 20 TOHa AHeSHO y >Ka6apMMa, y ynM4M MMpocnasa ~sKosMfla,
K.n.6p.5153/3 KO >Ka6apM

YcnosM

sa

Flccrpojejea

nOBOAOM Bawer 3aXTeBa, 6poj 353-12/2018-02 OA 15.03.2018.roA~He, y KOMe rpasorre
ycnose aa norpeoe ~3paAe yp6aH~cTw"IKor npojexra aa ~3rpaAl-by nocTpojel-ba aa TpeTMaH
aeonacaor ornaaa (omaAH~x ryMa ~ nnacraxe) xanauarera AO 20 TOHa y )I(a6ap~Ma, y yIl~LI~
M~pocIlaBa II1BKoB~lia, K.n.6p.5153/3 KO )I(a6ap~ otiaeeurraeauo Bac cneaehe:
YBVlAOMy np~J:\O>KeHy
AOK'jMeHTaLlVlj.y,
AOCTaBIbaMOBaM cnenehe YCIloBe:
Ha aaseneao] K.n.6p.5153/3 KO )I(a6ap~ rne nnauapare
~3rpaAl-by nocTpojel-ba aa TpeTMaH
HeonaCHor ornaaa (omaAH~x ryMa ~ nnacraxe), nocroje TeXH~4KeMoryliHOCTVIaa np~KIby4el-be Ha
nocrojehn AaIleKOBOA10 kV aa ,o,ol-byn~BaA~LlY, a y Ty CBpXy6V1rpefiano npensanera ~3rpaAl-by
np~KIby4Hor BOAa 10 kV VInouohaor 06jeKTa 6CTC 10/0,4 kV/kV.
6Il~>Ke YCIloBe aa npojekroaan,e VI np~KIby4el-be, xao nonnory aa ~3paAY npojekra aa
rpal']eB~HcKY A03BOIlY (~Il~ npojexra aa ~3Bol']el-be), Orpaaax EIleKTpOA~cTP~6YLl~ja CMeAepeBo,
noroH Benaxa nIlaHa lie nponacara y peAOBHOMnocrynxy y 06jeA~l-beHoj npouenypa.

nOCTaBVlT~:
1. Hacnosy
2. CIlY>K6V1
aa eaepreraxy
3. nVlcapH~LlVI

CTpaHa 1 OA 1
Oneparop AMcTpM6yn1BHor CMCTeMa"Enc ,L\McTpM6Y4Mja" A.O.O.
11 000 EieorpaA

Tell: +381 113616706

nas. 100001378

JBIT "CPEI1J ABO,[(E"
BITU, "MOP ABA"
Ep. : 307311~~,~
HI1111

EEOrp A,[(

HI1111

2018 rOA.

3lJ,
JaBHO BOAonpMBpeAHo npenysehe
"Cp6MjaBoAe"
Beorpan, BOAonpMBpeAHM uenrap
"MopaBa" M3 Hnura, pemasajyhn no 3aXTeBY 6poj 353-12/2018-02
OA 15.3.2018 rOA. (naur 6poj
3073 OA 28.3.2018 rOAMHe) M ztorryna AOK)'MeHTaU:MjeOA 4.4.2018 rOA. (nam 6poj 307311 OA
5.4.2018 rOAMHe) OnllITMHcKe ynpase OnllITMHe )l(a6apM (MaTM4HM 6poj 07162456, ITI1E
102672556), YJI.KHe3a MMJIOllIa 6p.l0311, Ha OCHOBY4JIaHa 113,115,117.
M 118. CTaB 2. 3aKoHa
o BOAaMa("CJI.macHMK PC" 6p.30/10,

93112 M 101116) asnaje

BO,[(HE YCnOBE
I1HBecTMTopy, Onurrancxoj
ynpasa
OnllITMHe )l(a6apM, sa M3paAY yp6aHMcTM4Kor
npojexra aa asrpana.y Ilocrpojeisa sa TpeTMaH aeonacaor ornana (ornaznrax rysra M nJIaCHIKe),
xanauarera AO 20 t AHeBHO,Ha K.n. 6p. 5153/3 KO )l(a6apM, y)l(a6apMMa.
OBM BOAHMYCJIOBMnpecrajy zta sazce no MCTeKYrOAMHYztana OA zrana n.axoaor M3AaBalha,
aKO y TOM pOKY naje nOAHeT 3aXTeB aa aanasaa,e BOAHe camaCHOCTM Ha npeAMeTHY TeXHM4KY
AOK)'MeHTaU:Mjy- y u:eJIMHMMJIMno <i>a3aMa,OAHOCHOAeJIOBMMaKOjM npencrasn.ajy TeXHll4KY 11
<i>YHKU:110HaJIHY
u:eJIMHy.
TeXHM4Ka AOK)'MeHTaU:Mjaaa HaBeAeHM ofijexar 11 panose Mopa na 3aAOBOJbl1cnenehe
BOAHeYCJIOBe:
1. BOAHMM YCJIOBMMace oztpehyjy TeXHI14KMM ztpyra 3aXTeBMKOjl1 Mopa na ce I1CllYHe
npa 113paAI1TeXHI14Ke AOK)'MeHTaU:Mje panosa 11 ofijexara KOjM Mory rpajno, npaspeaeno
11
nospeaeao YTMu:aTMHa pe)KMM BOAa,OAHOCHO,sa ycarnaurasaa,a yrauaja ofijexara Ha pe)KMMBOAa,
1106PHYTO,pe)KI1MaBOAaHa o6jeKTe.
2. ITPM M3paAM TeXHM4Ke AOK)'MeHTaU:l1je BOAMTM paxyna 0 BOAHI1M aKTMMa 11
nocrojehav BOAHI1Mo6jeKTMMa Ha Ha4MH KOjM ne 06e36eAMTM 3allITMTY lhl1XOBe cTa6MJIHOCTM11
3allITI1TY pexorva BOAa;
3. ,[(a ce TeXHMlIKOMAOK)'MeHTaU:MjoMnpeABMAI1caaonesaa,e ofijexra BOAOMM3jasuor
BOAOBOAa,npeaa YCJIOBMMasa npmosysax M npojexrosaa,e, 6poj 72-112018 OA 22.3.2018 rOA.
JKIT "KOMYHaJIau:" )l(a6apM.
4. ,[(a ce TeXHM4KOMAOK)'MeHTaU:l1joM113BpllII1MAeHTM<i>MKaU:Mja
CBI1XomaAHI1X BOAa
M peura lhl1XOBaeaaxyanaja Ha Ha4MH zta ornannc BOAeHM y KOMMOMeHTYHe yrpose nOBpllIl1HCKe
11nOA3eMHeBOAe .
5. ITpeABI1AeTM cenapaunoan CI1CTeMKaHaJIM3aU:Mjesa camrrapno <i>eKaJIHe,YCJIOBHO
411CTe11nOTeHU:l1jaJIHOsarahene aruocdiepcxe BOAe;
6. ,[(a ce TeXHI14KOM AOK)'MeHTaU:MjoM npeABI1AM xaaanacan,e
CaHI1TapHI1X M
<i>eKaJIHI1XOTnaAHMX BOAa TaKO na ce He sarane nOBpllIl1HCKe 11 nOA3eMHe BOAe. KaKO Ha
npenaeraoj
JIOKaU:MjMosaj np06JIeM uaje npyrasnje peurea, sa esaxyauajy MCTMXnpeABI1AeTI1
BOAOHenponYCHY cenTM4KY javy,
xoja ne ce nOBpeMeHO npa3HMTM U:I1CTePHOMJKIT ys
AMcn03MU:l1jycanpxaja Ha Haj6JIM)K11CMCTeMsa npesaurhaaaa,e omaAHMX BOAa.
7. ,[(a ce TeXHM4KOM AOK)'MeHTaU:MjoMnpeABMAI1 na ce arvocrpepcxe BOAe ea xposa
ofijexra 11 4MCTI1X nospunma
OABeAY Ha rpasnare
rroapnraae,
a arvocrpepcxe
BOAe ea
MaHl1nYJIaTMBHI1Xnospunma 11BOAe OA npalha 11onpzcanarsa TI1X nospunma, xropejy ce noce6HOM
Mpe)KOM cnpOBeCTM Kp03 TaJIO)KHMKsa MexaHM4Ke He4MCTone M cenaparop yrsa M MaCTI1,a TeK
nOTOM McnYCTe y nYTHM japax. CMCTeM "3aYJbeHe,, KaHaJIl13aU:Mjerpetia Aa npaxsara xnure ea
nOBpaTHMMnepaonov OA 2. (ABe) rOAMHe.
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8. 3a nareposatse yrsa Ha n~e,ll,MeTHOMKOMnJIeKCY,rrpensanera ypehea.e ouor Ji~~;$- ;'._ ~:~.
rne ne HCTH6HTH CMeWTeHH, npn qeMY je aeonxonao npensazrern ,ll,a noanora 6Y,ll,eHenponyc~'$-~ "l7'o

a •

ea nanov xa HajHH)Koj TaqKH nOBpWHHe (xane, eKOJIOWKajaaa sa yrse H np.) H rtpensanern ~u~
onrosapajyha TpeTMaH Ha TaJIO)I(HHKYH cenaparopy MaCTH H yrsa, npe HcnYCTa Y peunnajear,
~~
nYTHHjapax, 06e36e,ll,HTH 3aWTHTY sarexeaor pe)l{HMa sona sa cnysaj xasapaje;
9. ,[(e<pHHHCaTHnpOCTOp sa onnaraa.e ornazmax MaTepHja TaKO zta ce He yrpose
KBaJIHTeTnOBpWHHCKHXH nO,ll,3eMHHXsona Ha JIOKa~HjH;
10.,[(a KOPHCHHKBPWH penoaay KOHTPOJIYKBaJIHTeTa npe-unuheuax
OTna,ll,HHXaona
HaKOH cenaparopa on crpane oanaurhene YCTaHoBe, CXO,ll,HO
3aKoHY 0 BO,ll,aMa("CJI.macHHK PC"
6p.30/10, 93/12 H 101116) xoje Mopajy 6HTH Y cxnazty ea Ype)]'60M 0 rpaHHqHHM Bpe,ll,HOCTHMa
eMHcHje sarahyjyhax MaTepHja y sozte H POKoBHMaaa lhHXOBOztocrnsaise ("CJI.m.PC" 6p.67111).
11. ITo 3aBpweTKY nspane TeXHHqKe )],oKYMeHTa~Hje, 06paTHTH ce OBOM JaBHoM
sononpaapezmo«
npenysehy, ea 3aXTeBOM sa H3)],aBalhe aozme CarJIaCHOCTH y cxnany ea
nponncava.
12. HaKoH narpamse 06jeKTa, HHBecTHTopje ,ll,y)l{aHna y cxnazry ea qJIaHOM 122. CTaB 1.
3aKoHa 0 sonaxa ("CJI.rJIaCHHK PC" 6p.30/10, 93112 H 101116) npH6aBH BO,ll,HYJ];03BOJIYon OBor
jaanor aononpaspennor
npenyseha.

OliPA3JIOJKElbE
OnWTHHCKa ynpasa OnWTHHe )l{a6apH (MaTHqHH 6poj 07162456, ITlffi 102672556) YJI.
KHe3a MHJIOWa 6p.103/1, nozmena je 3aXTeB 6poj 353-12/2018-02 0)], 15.3.2018 rozt. (Haw 6poj
3073 on 28.3.2018 ronnae) sa aozme YCJIOBeaa aspazry yp6aHHCTHqKOr npojexra sa asrpazusy
Ilocrpojersa
sa TpeTMaH neonacnor ornana (ornannux ryva H nJIaCTHKe), xanamrrera )],0 20 t
,ll,HeBHO,Ha K.n. 6p. 5153/3 KO )l{a6apH, y)l{a6apHMa.
Y33aXTeB je ,ll,OCTaBJbeHa
cJIeJ];ena,ll,OK)'MeHTa~Hja:
1. HH<popMa~Hja 0 JIOKa~HjH, 6poj 353-5/2018-02
0)], 7.2.2018 rozt, H3,ll,aTaon crpane
OnwTHHcKe ynpase, OnwTHHe )l{a6apH.
2. Konaja nnana, y pasvepa 1:2500, 6poj 952-70/2018 on 14.3.2018 ron. asnara 0)], crpaue
Peny6JIHqKOr Teonercxor 3aBOJ];a,CJI~6a sa xaracrap nenoxperaocra
)l{a6apH.
3. H3BO)],H3 xaracrpa BO,ll,OBaH nO)J,3eMHHXHHCTaJIa~Hja
4. H3BO,ll,H3 JIHCTanenoxperuocra
6p.1963, 6poj 952-70/2018 on 14.3.2018 rcn, H3)],aTa0)],
crpaae Peny6JIHQKOr Teonercxor saaona, CJI~6a aa xaracrap nenoxpernocrn
)l{a6apH
5. Karacrapcxo ronorparpcxa nJIaH JIOKa~Hje
6. TeXHHQKH onac TeXHOJIOWKOrnocrynxa
7. YCJIOBH sa npHKJbYQaK H npojesrosaa,e, 6poj 72-112018 on 22.3.2018 rozt. H3)],aTHO,ll,
crpane JKIl "KOMYHaJIa~" )l{a6apH
Ha OCHOBYnperJIe,ll,a )]'OCTaBJbeHe)]'oK)'MeHTaUHje, KOHCTaTOBaHO
je cJIe,ll,ene:
OnWTHHCKa ynpasa OnllITHHe )l{a6apH, YJI. KHe3a MHJIOWa 6p.1 03/1, nnanapa na Ha
K.n.6p.5153 KO )l{a6apH, aarpazia Ilocrpojerse sa TpeTMaH neonacaor ornazta (ornaaanx rysra H
nJIaCTHKe).
Ilpenaeraa
napuena ce HaJIa3H y pannoj 30HH nacersa )l{a6apH, ea JIeBe crpaae nyra
BeJIHKa ITJIaHa-)I{a6apH, H3 naseztenor cMepa. ITJIaHHpa ce aarpaznsa 06jeKTa 31 x50, BenHM ,ll,eJIOM
xao npH3eMHH 06jeKaT, a y npena.ea ,ll,eJIYea cnparoa, 6Hne CMeWTeHynpaaua zteo H npocropnje
aa )],HeBHe norpefie 3anOCJIeHHX.Y3 oaaj rJIaBHH ofijexar, nnanapa ce H nsrpaznsa CKJIa,ll,HWHOr
npocropa sa <pHHaJIHenpoaasone, xao WTO cy JIaKa H TeWKa HH)]'YCTpHjcKa yrsa, xoja ne ce
JIarepOBaTHy noce6HHM TaHKOBHMa.

3
MeXaHH'IKOr peunxnaparsa,
ryve ce npso xanajy
Ha Bene KOMaAe (uipen 11
a nOTOM, npHMeHOM rpaztyannor ycaneaaaa,a
npOJH13e npouec cenapauaje KOjH BOAI1
O,@.lJjalhY npHMapHHX KOMnOHeHTI1 ayro ryva - ryae, LJe11HKa11n11aTHa.
.ll.HeBHI1 xanauarer
npepazte omaAHHX
ryraa je AO 20 TOHa. OBaKBHM HaLJI1HOM
. :'.

Ilyrex

'KO~ AHnH)

, .l~'/!

h\\''/ ~~HKJIHpalha
He crsapajy ce AOAaTHe OTnaAHe M arepaje, CBe ce MO)Ke (nOHOBO) HCKOPHCTI1TI1,
'8€1~i'iOWTO
HeMa nparehe evacaje y OK011HHY,TaKO na Ba3AYX, BOAa H 3eMJba ocrajy LJHCTH.
-r-r::
Ha nOLJeTKY rrpoueca, HeBe3aHO sa cacras HeLJHCTOnay MewaBHHH ornanaor MaTepHjalla,

ornanna

MaTepHjall (CHpOBHH~ xoja y OBOM cnysajy npencraarsa
orrranae ayroxotiancxe
ryxe)
AHpeKTHo ce nYHH Y porapajyha
Pa3ABOjHH MexaHH3aM KOjH paznr Ha BHCOKOj revneparypa
H
aruocrpepcxoa
npnracxy. HaKOH rora npouec ce onsaja no C11eAeneM peAOC11eAY: xaranaaaunja,
sarpeaaa,e, necrnnauaja
YJbHe nape, np011a3 YJbHOr raca Kp03 KOHAeH3aTOp, TeLJHH neo yrsa ce
KOHAeH3yje y 0611HK YJbHe MewaBHHe a zieo KOjH naje y TeLJHOM crarsy, np011a3H Kp03 raCHI1
MexaHlQaM H HAe y J]O)KHJ.IIT.e..npou;eCOpa,.IAe carnpesa.c,
--HaCTaBaK npoueca ce ozrsaja Ha C11eAenH HaLJHH: AOBOA y cppaKu,HOHHpaHH npouecop,
sarpesaa.e y KaTallH3HOM perpopuuo«
npouecy y CBpXy nOHOBHor Ao6HBalha YJbHe nape, nOHOBHO
sohea,e YJbHe nape Kp03 KOHAeH3aTOp, npa LJeMY aacraje OCHOBHO ropaso, H noztaaaa.e pa3HI1X
aAHTHBa, y CBpXy Ao6HBalha KBallHTeTHOr ropasa.
Meuraaaaa yrsa xoja ce Ao6Hja y TOKY caropesarsa, np011a3H HeK011HKO npoueca y CI1CTeMY.
Ilpouec Mewalha TPaje OKO 90 AO 120 MHHyra. HaKoH Mewalha, CMeca ce npeveurra y Mawl1HY aa
cpH11TPl1palhe. Ilocne osor xopaxa, H3 MaWHHe sa cpl1J1TpHpalhe 11311a311
CPHHallHOyrse.
f11aBHI1 neo nocrpojen.a
npencrasrsa
peaxrop sa nHpo11H3y. HaKoH WTO ce OTnaAHe
ayrovotiancxe
ryve, n11aCTHKa H ztpyre spcre ryae HceKY, nyae ce Y uanojna neo MallIHHe, OAaKJIe
ce AHpeKTHo WaJbY xa peaxropy sa nHpo11H3Y, KOjH je Ca3HAaH onexov.
Bpeve rpajaisa uenor npoueca je OKO 14 earn, llITO 3aBHCH OA spcre ornana KOjH ce
npepahyje H n.eroee B11a)KHOCTH.Y crryxajy nosaurene B11a)KHOCTHnpouec MO)Ke TPajaTH H A)')Ke.
Y npouecy CPYHKu,HOHI1Calha H pana norona sa peu,HKJIa)KY ayroMo6H11CKHX ryva, He

nojasn.yje ce TeXH0110WKa OTnaAHa BOAa. Ornaznre
xoje nacrajy y nocrynxy npaisa norona H napxaara.

BOAe xoje ce eBeHTYallHO Mory jaBHTH, cy OHe

Maa,e K011H'IHHe BOAe ce KopHCTe sa xnaherse nojennmrx
npOH3BOAHHX CKJIOnOBa H aanase
ce y nOTnYHO 3aTBopeHOM CHCTeMY.
Cnafinesarse
ofijexra
BOAOM npennnheno je H3 jaaaor BOAOBOAa, npeva YC110BHMa sa
npaxrsyxax
H npojexroaan.e, 6poj 72-112018 OA 22.3.2018 rozi. JKI1 "KOMYHallau," )l{a6apH.
Ilpnxsar
caaarapao-rpexanaax
BOAa 6Hne peurea nsrpamsoa
sononenporrycae
CenTHLJKe
jaae norpefinor
xanauarera, AO aarpamse sanamraauaonc
Mpe)Ke, xoja je npensahena sa osaj neo
nacersa.
Arvocrpepcxe
BOAe ea xposa ofijexra onsenrhe ce Ha rpasnare
nOBpWI1He, a arxocrpepcxe
BOAe ea MaHHnY11aTI1BHHX nOBpWHHa H BOAe OA npaisa H onpzcasatsa THX nOBpWHHa, Mopajy ce
nocefinou
Mpe)KOM cnpOBeCTH Kp03 TallO)KHHK aa MeXaHHlJKe HeLJHCTOne H cenaparop
yrsa 11
MaCTH, a TeK nOTOM y nyrna japax.
3a TeXH0110WKe H sarahene arxocrpepcxe
BOAe npeABHAeTH ypehaj sa npe-nnuhasaa.e
omaAHHX

BOAa (npezrrpervan,

TPeTMaH,), y CKJIaAY ea LJ11.98.3aKOHa 0 BOAaMa ("C11.r11aCHHK PC"

6p.30/10, 93112 H 101116)
.inpaeno nuue, npeoysemnu«,
OOHOCHOtjJU3UlJKO nuue xoje ucnytuma UJlU oOJlaJICe
uamepuje xoje MOZYsazaoumu 600Y, OCUMtjJU3UlJKOZ
nuua xoje xopucmu 600Y sa nuhe, concmeene
U cauumapue nompe6e, OYJICHOje oa me uamepuje,
npe ucnytumansa y cucmeu jaene
xauanusauuje UJlUpeuunujeum, OeJlUMUlJHOUJlUnomnyuo oocmpauu xao u oa npesucmu omnaoue
eooa, y cxnaoy ea 06UM 3aKOHOM u llpa6UJlHUKOM 0 canumapno-mexnuuxuu
YCJl06UMa sa
ynytumatse omnaouux 600a y zpaocxy xauanusauujy.

4

Haj6mDKM BOAOTOKje AJIeKCaHApOBaqKM 060AHM KaHaJI, qMjM je peunnajear
ITOTOK TOqaK,
AeCHa npMTOKa pexe BeJIMKe Mopase. AJIeKcaHAPOBaqKM 060AHM KaHaJI npanana CMCTeMY sa
oneona.asaa,e ,,)Ka6apcKa xacera.; HaJIa3M ce Y OnepaTMBHOM nJIaHY onfipaae OA nonnasa OA
yuyrpaunsax
BOAa sa MeJIMOpaUMOHO nonpysje "BeJIMKa Mopasa., XMAPOMeJIMOpaUMOHM CMCTeM
BM1 ,,)Ka6apcKa xacera.; ITOTOK TOqaK je BOAOTOK I pena, npexa OAJIyu.M 0 yrsphanan.y
Ilonnca
BOAa I pena ("CJI.rJI.PC"
6p.83/10).
cnue: BeJIMKa Mopasa:

eoouo noopyuje: Mopasa;

°

Ha OCHOBY xnana 117. 3aKoHa
BOAaMa ("CJI.macHMK
PC" 6p.301l0,
93/12 M 101116),
ofijexar 11PaAOBM cy TI1na 20 - 113paAa yp6aHMCTI1qKI1X (nJIaH reuepanne perynauaje
11reHepaJIHI1
yp6aHI1CTMqKM nJIaH) nJIaHOBa.
BOAHM YCJIOBM c,Y ),IlMCaHM Y Ynl1CHI1K BOAHI1X YCJIOBa Y CMMCJIY xnaaa
BOAaMa, nOA 6pojeM
IttJl(
OA /9:of 2018.

130. 3aKOHa

°

.<-~

CPIiHJArAC
Cenmop 3a pa360j

PEIIYliJIHKA CPliHJA
OllIIITHHA )l(AliAPH
OllIIITHHCKA YTIP ABA
YJI.KHela MHJIOma 6p.l0311
12374 )l(a6apH

BaIII 6poj:

353-12/2018-02

HaIII 6poj:

07-0716860 o~ 20.03.2018.ro~.

o~ 15.03.2018.ro~.
(277118)

28.03.2018.ro~.
JaSHO IIjW1.iY.Jetie

"CP6vu;~.rAcn

llAK289003

HOBItI C;a,a

6poj

~\

ffr.::.Di1.lo L.j 0

~ C, C1....•.
~:J-IW.
IIp e)),Mer: Y CJIOBH la
YCJIOBHMala HlBoljelLe

aarpann-y

aspany
panoaa

ofijercra: nocrpojea,e

Ha K.n.6p.5153/3

yp6aHHCTH-IKO TeXHHQKe )),OKYMeHTaU;Hje H onofipea.e ca
y lamTHTHOM nojacy raconona,
Ha npocropy
npe)),BHljeHoM la
la TpeTMaH aeonacaor
o'rnana (OTna)),HHX ryMa H nJIaCTHKe),

KO )l(a6apH

e
tJ
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e
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IToIIIToBaHH,

.....

ITOBO~OM Barner saxresa sa H3.n;aBaIbe ycnosa H3 nanrer ~OMeHa IIOCrrOBaIba, y IIOCTyrrKY ~
capaznse Ha H3p~H Yp6aHHCTHqJ(or npojexra sa aarpaznsy
ofijexra: nocrpojerse
sa TpeTMaH
HeOIIaCHor OTII~a (OTII~HHX ryaa H IIrraCTHKe), Ha K.II.6p.5153/3 KO )Ka6apH, o6aBeIIITaBaMo Bac:
Y 30HH nnaaapaae aarpaznse rj. y OKBHPY rpanane rrpeznrernor
npojexra, JIT "Cpfiajarac"
aexa asrpaheaax
H Y excrrnoaranaja
racosona H raCOBO~HHX o6jeKam, Te crora HeMaMO rrocefiae
ycnose aa 3aIIITHTY nocrojehnx racosozra H ofijexara KOjH 6H rperiano na fiyzty C~p)KaHH y BaIIIoj
~oKYMeHTa-UHJH.
06aBeIIITaBaMO Bac zta TpeHYTHO He IIOCTOjHTeXHH~Ka MoryhHocT aa IIpHKJb~eIne ofijexara
KOjH nnaaapare na H3rp~HTe Ha npezeaeraoj napuena, Ha raCOBO~HH CHCTeMJIT "Cpfiajarac".
Kon aspane TeXHHQKe .n;OKYMeHTa-UHje, sa caatineaarse
TOIIJIOTHOM eneprajosr BaIIIHX
IIJIaHHpaHHX ofijexara, MO)KeTe ce OIIpe~eJIHTH aa HeKH zrpyra BH~ IIoTpe6HOr eaepreara.
POi< BCDKHOCTH
onor .n;OKYMeHraje rOllHHY naaa ozt ztaaa H>erOBOr H3~aBaH>a.
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Konuje:

- CeKTOpy 3a Pa3BOj
- APXHBH

TeneKOM Cp6l/1ja
Hpenyaehe

30 TefleKOMYHII1KOL(lI1je O.A.

,QEIlOBO,QHVI

6POJ:

515050/2-2018

,QATYM:
VlHTEPHVI
6POJ

6POJ:

Vl3 IlKPM:

,QVlPEKUVlJA

39

3A

TEXHVlKY

Cexrep aa <jl••••
KCHy np ••••
cTynHy Mpe>Ky
CllY>K6a aa nnaa ••.•
patbe ••••••••
3rpaAtby Mpe>Ke6eorpaA
Yn, Hoaonaaapcxa 6p. 37-39, 11000 6eorpaA

onWT~HA >KA6AP~
OnWTII1HCKa ynpaBa
KHe3a MlI10wa 103
12374 >Ka6apll1
nPE,QMET:

ornaaa

.o.aBatbe

(omanaax

aa norpeoe

TeXHLo1'-lKLo1X
YCIlOBa
rYMa

xanauarera

Lo1nIlaCTLo1Ke),

Lo13rpaAtbe
29

TOHa

aa

nocTpojetba
AHeBHO

TpeTMaH

Y }/(a6apLo1Ma,

aeonacuor

paALo1 Lo13paAe

yp6aHLo1CTLo1'-lKOrnpojexra Lo1HBeCTLo1Topa
OnWTLo1He }/(a6apLo1.
BE3A:

3aXTeB

6p.353-12/2018-02

OA 15.03.2018

nOcTynajyfl.... no BaweM
3axTeBY 6p. 353-12/2018-02
OA 15.03.2018, AajeMo BaM
carnacsocr npessa np ••••
noxeao] HaM C••••
ryau ••••
j ••••a nOA cneaeh ••••
M ycnoa ••••
Ma:
1. nIlaHLo1paHLo1M paAOBLo1Ma He CMe AoliLo1 AO yrpoxaaa-sa
MeXaHLo1'-lKe cTa6Lo1IlHOCTLo1Lo1TeXHLo1'-lKLo1X
KapaKTepLo1CTLo1Kanocrojehux o6jeKaTa
Mpe>Ke eIleKTpOHCKLo1X KOMYHLo1Ka4Lo1ja,HLo1AO yrpoxaaau,a

aopuarn-or

CPYHK4Lo10HLo1CatbaTeIleKOMYHLo1Ka4Lo10Hor cao6paliaja,

2.

3.

YBeK 6Lo1TLo1
o6e36ef]eH

nocrojehara o6jeKTLo1Ma Lo1 Ka6IlOBLo1Ma "TeIleKOMa
Cp6Lo1je" paALo1 tbLo1XOBOr
penosaor onpxaaau,a Lo1eee-rryanunx Lo1HTepBeH4Lo1ja;
npe no-rerxa Lo13Bof]el-ba panosa norpetiao je, Y CapaAtbLo1 ea HaAIle>KHOM cIlY>K6oM "TeIleKoMa
Cpfiaja" OAeIbel-be
aa nnaaapa-se Lo1Lo13rpaAl-bY Mpe>Ke nO>KapeBa4 , YIl.JoBaHa
Wep6aHoBLo1lia
6p.3
12000
Iloxapeaau,
Lo13BpWLo1TLo1
Lo1AeHTLo1cpLo1Ka4Lo1jy
Lo1 ooenexaean,e
rpace nocrojehux
nOA3eMHLo1X TK kafinoea y 30HLo1nnasapaaax
panosa (noraohy Lo1HcTpYMeHTa rpara-ia Ka6IloBa Lo1
no nOTpe6Lo1 npo6HLo1M Lo1CKonLo1Ma
Ha rpacu), KaKO 6Lo1ce YTBPALo10 tbLo1XOBra-tan non oxai, Ay6Lo1Ha Lo1
eee-rrvarn-a oncryna-sa OA rpace AecpLo1HLo1caHLo1X
Lo13Aan1M YCIloBLo1Ma;
Flpojexra-rr, OAHOCHO Lo13Bof]a'-l panosa je Y o6aBe3Lo1 na nourryje eaxehe TeXHLo1'-lKe nponace y
Be3Lo1ca A03BoIbeHLo1M pacroja-earaa nnaaupanor o6jeKTa OA nocrojehux
oojexara eIleKTpOHCKLo1X
KOMYHLo1Ka4Lo1ja.YHYTap 3aWTLo1THor nojaca
HLo1jeA03BoIbeHa
Lo13rpaAtba Lo1nocrasrsa-se
o6jeKaTa
(Lo1HcppacTpYKTYPHLo1X Lo1HcTaIla4Lo1ja) APyrLo1x KOMYHaIlHLo1x npenyseha Lo13HaA Lo1Lo1cnoA nocrojehax
nOA3eMHLo1x xatinoea Lo1IlLo1
Ka6IloBcKe
KaHaIlLo13a4Lo1je e« Mpe>Ke, OCLo1MHa MeCTLo1Ma yxpurrarsa xao

na yrpose CPYHK4Lo10HLo1CatbeeIleKTpOHCKLo1X KOMYHLo1Ka4Lo1ja;
nocrojehux o6jeKaTa .Tenexoeaa Cp6Lo1je" rpeca Lo13BpWLo1TLo1
npe no-ierxa
6Lo1IlO KaKBLo1Xpanosa Lo1npeAY3eTLo1 CBe norpetiae Lo1onrosapejyhe Mepe npeAOCTpO>KHOCTLo1 KaKO
He 6Lo1, Ha 6Lo1IlO KOjLo1Ha'-lLo1H, AOWIlO AO yrpoxaaaa,a
MeXaHLo1'-lKe cTa6Lo1IlHOCTLo1, TeXHLo1'-lKe
Lo1
Lo13Bof]etbe

4.

Lo1Mopa

npucryn

aAeKBaTaH

panosa

KOjLo1
Mory

3awTLo1TY Lo1o6e36ef]etbe

Lo1cnpaBHOCTLo1npeAMeTHLo1X o6jeKaTa;
6IlLo13Lo1HLo1
nocrojehux ofijexara .Tenexorsa Cpfiaje" BpWLo1TLo1
ynorpeoe MexaHLo13a4Lo1je Lo1y3 npeAY3Lo1Mal-be CBLo1XnOTpe6HLo1x
Mepa 3aWTLo1Te (o6e36ef]el-be
OA cnera-sa, npo6HLo1 Lo1CKonLo1
Lo1
CIl);
6. Y cny-iajy eee-rryanaor ourrehe-sa nocrojehnx o6jeKaTa
Lo1IlLo1
npekana TeIleKoMYHLo1Ka4Lo1oHor
cao6paliaja
YCIleA Lo13Bof]etba panoaa, Lo1HBecTLo1Toppanosa je AY>KaH Aa npenysehy .Tenexora
Cp6Lo1ja" a.n. HaAoKHaALo1 uenoxynay wTeTY no CBLo1MOCHOBaMa (rpourxose caaaua]e Lo1HaKHaAY
ry6Lo1TKa YCIleA npesaaa TeIleKoMYHLo1Ka4Lo1oHor cao6paliaja);
7. YKOIlLo1KOY TOKY Ba>Ketba OBLo1XYCIloBa HacTaHY npoueue xoje ce onsoce Ha CLo1Tya4Lo1jyrpace 5.

rpaf]eBLo1HcKe

panose

Y HenocpeAHoj

Lo1CKIbY'-lLo1BO
py'-lHLo1M nYTeM

noxauajy

npenueraor

6e3

o6jeKTa,

nOAHOCLo1Ila4 3aXTeBa

8.

YCIloBa;
OBLo1 TeXHLo1'-lKLo1
YCIlOBLo1 saxe rOALo1HY AaHa
06aBe3HO

je

9.

YKOIlLo1KO

npeneersa

Cp6Lo1je"

nonaouiejse

HeonXOAHO

Tenexoraa

Cp6Lo1ja

3aXTeBa

Lo13rpaAl-ba
je

na

noxpeue

aa

OA AaHa

je

y

ofiaseaaa

Lo13AaBatba.

Aa

3aTpa>KLo1 npoMeHY

Lo1cTeKY poxa Ba>KHOCTLo1

no

06HOBY TeXHLo1'-lKLo1X
YCIloBa.

YCIloBIbaBa

Lo1HBecTLo1Topo6jeKTa

Lo13MeWTatbe

aa

'-lLo1jy ce

CBe aKTLo1BHOCTLo1
npeABLo1f]eHe

nocrojehax
Lo13rpaAtby

3aKOHOM

0

ofijexara

.Tenekona

Lo13Aajy YCIlOBLo1, y Lo1Me

nnanupau.y

Lo1Lo13rpaAI-bLo1.

TeneKOM Cp6111ja lie Y CBOjCTBY II1HBeCTII1TOpa 1I13MeWTal-ba I 1I13rpaAl-be II1HcppaCTpYKType
eneKTpOHCKII1X KOMYHII1KaL4l11ja
OBnaCTII1TII1II1HBeCTII1TOpa06jeKTa sa 4111jyce 1I13rpaAl-bY 1I13Aajy
ycnosa, Aa y II1Me111
aa pa4yH Tenexoua Cp6111ja,0 CBOM TPOWKY, 1I13paAII1CBY nOTpe6HY 3aKoHcKY
nponacauy
TexHII14KY AOKYMeHTaL4l11jy1111I13BeAe panose Ha 1I13MeWTal-bYnocrojehux 06jeKaTa
eneKTpOHCKII1XKOMYH111
KaL4l11j
a , WTO lie perynacarn Yroaopora.
10. V13BOA 1113npojeKTa KOjll1 CaAp>K1I1CBeCKY ca TeXHII14KII1MpeWel-beM 1I13MeWTal-ba, 3aWTII1Te 111
06e36ef]el-ba
nocrojehux 06jeKaTa .Tenekova Cp6l11ja", npenvep
MaTepll1jana 111panosa 111
rpacpll14KY AOKYMeHTaL4l11jy aa npeaaerue
paaoae 1I13MeWTal-ba, 3aWTII1Te 11106e36ef]el-ba
nocrojehux
ofijekara "TeneKOM Cp6l11je", rpeba AOCTaBII1TII1 06paf]II1Ba4Y ycnosa
paAII1
Bepll1cpll1KaL4l11je.
11. PaAOBII1 Ha 3aWTII1TII111106e36ef]II1Ba1-bY, OAHOCHO paAOBII1 Ha 1I13MeWTal-bYnocrojehax 06jeKaTa
.Teneioaa Cp6l11je", 1I13BoAece 0 TpOWKy II1HBeCTII1TOpa,OCII1My cnY4ajeBII1Ma xana ce OBa 06naCT
APyra4111je Aecpll1HII1CaHanocrojehnra cnopa3YMII1Ma 111npeTXOAHO 1I13AaTII1Mycnosawa. 06aBe3a
II1HBeCTII1TOpaje 111
na, YKonll1Ko je aa npeAMeTHY BpCTy panoaa nponucaaa 06aBe3a perynnca-sa
II1MOBII1HCKOnpaBHII1X
onsoca, II1CTe111perynauie aa 6YAylie rpace nll1HlI1jcKlI1xII1HcppacTpYKTYPHII1X
06jeKaTa eneKTOHCKII1XKOMYHII1KaL4l11ja
.Tenexoraa Cp6l11je" npe n04eTKa 1I13rpaAl-be.
12. V13MeWTal-be rpetia 1I13BPWII1TII1
Ha 6e36eAHY rpacy, npe n04eTKa panosa Ha 1I13rpaAl-bll1aa KOjy ce

rpaxe ycnoaa.
13. npll1nll1KOM 1I1360pa 1I13Bof]a4a panosa Ha 1I13MeWTal-bYnocrojehnx Ka6nOBa BOAII1TII1pa-ryua Aa je
1I13Bof]a4 peracrposaa
111nll1L4eHL4l11paHaa Ty BpCTy AenaTHocTII1 111Aa 6YAe ea nacre
KBanll1cpll1KOBaHII1X
1I13Bof]a4a panosa .Tenexoua Cp6l11ja" a.n.
14. 06aBe3a
II1HBeCTII1TOpa je
na
1I13Bof]a4Y
paaoaa,
nopen
OCTane
TeXHII14Ke
AOKYMeHTaL4l11je,AOCTaBII1 111Konll1jy 1I13AaTII1Xycnosa (TeKCT 111cnryauaje) 111TeXHII14KO pewel-be
1I13MeWTal-ba, 3aWTII1Te 11106e36ef]el-ba
nocrojehux
Ka6nOBa yrp0>KeHII1X 1I13rpaAl-bOM, koje je
"TeneKOM Cp6l11ja" a.n. Bepll1cpll1KOBao.3a HenocTynal-be no HaBeAeHII1M ycnoBII1Ma II1HBeCTII1TOp
panoaa CHOCII1nyHy onrosopaocr.
15. V1HBeCTII1TOp,OAHOCHO 1I13Bof]a4 paaosa je Y 06aBe3111 na ce HajMal-be 15 AaHa npe n04eTKa
1I13Bof]el-ba panosa Ha 1I13MeWTal-bY, 3aWTII1TII111106e36ef]el-by
nocrojehax 06jeKaTa .Tenesou
Cp6l11ja", KOjll1ce 1I13BoAenpe rpaf]eBII1HCKII1Xpanosa Ha 1I13rpaAl-bll1npenaeruor 06jeKTa, y nncauo]
CPOPMII106paTII1TII1 "TeneKOMY Cp6l11ja" a.n, HaAne>KHoj CnY>K6111aa nnaaapa-se 1111I13rpaAl-bY
Mpe>Ke y 4111jOjHaAne>KHOCTII1ce Hana311130Ha nnaanpaae
1I13rpaAl-be paAII1 apuie-sa CTpY4Hor
HaA30pa, ea ofiaaeurre-eera 0 AaTYMY n04eTKa panosa 111II1MeHII1Ma HaA30pHor opraua (KOHTaKT
renerpoa) 111
PYKOBOAII10L4arpaaanaurra (KOHTaKTrenerpou).
16. .Tenexora Cp6l11ja" lie ea csoje crpase OApeAII1TII1CTPY4HO nnue paAII1 apure-sa HaA30pa HaA
paAOBII1Ma Ha 1I13MeWTal-bY, «ao 111Ha 3aWTII1TII111106e36ef]el-by
CBOjll1X 06jeKaTa. npll1nll1KOM
1I13Bof]el-ba panosa
06aBe3Ho je npacycrso CTpY4Hor HaA30pa OA crpase npeAY3elia
aa
TeneKOMYHII1KaL4l11je
"Tenexou Cp6l11ja" a.a.
17. no 3aBpweTKY paaoaa II1HBeCTII1TOp/1l13Bof]a4panosa je Y 06aBe3111 Aa y n 111
ca HOj CPOPMII1
06aBeCTII1TII1 HaAne>KHY CnY>K6y aa nnauuparse 1111I13rpaAl-bY Mpe>Ke Aa cy panoaa, aa xoje cy
ycnosn Tpa>KeHII1,3aBpWeHII1.
18. no 3aBpweTKY paaosa Ha 1I13MeWTal-bYofijexara nOTpe6HO je 1I13BPWII1TII1
xourpony «sanarera
1I13BeAeHII1Xpanoaa. V1HBeCTII1TOpje AY>KaH Aa y3 3aXTeB aa cpopMlI1pal-be KOMlI1clI1jeaa «o-rrpony
xeanarera, AocTaBII1 Flpojexar 1I13BeAeHor 06jeKTa reoAeTcKII1 CHII1MaK,nOAaTKe 0 npeAcTaBHII1KY
II1HBeCTII1TOpa111
1I13Bof]a4a panosa Kojll1lie npacycraoeara paay KOMlI1clI1je.
19. HaKoH saepuierxa CBII1XaKTII1BHOCTII1
Aecpll1HII1CaHII1XYroBOPOM AOCTaBe HaAne>KHoj CnY>K6111aa
nnaaupa-se 111
1I13rpaAl-bYMpe>Ke nOTnIl1CaH3anIl1CHII1K.
V1HcpopMaL4l11jeHa Ten.012/532222
CTOIl1MII1POBlI1li
30paH AlI1nn.II1H>K.
C nOWTOBal-beM,

\

.QywaH npM4a, AMnl1.MH>K.

npeAY3elie aa TeneKoMYH~Kall~je "TeneKoM Cp6~ja" a.n, 11000 Beorpaa, Taxoacxa 2
MaTw'IH~ 6poj: 17162543; m15 100002887
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Peny6nvtKa

Cp6vtja

MItIHItICTAPCTBO YHYTPAWt-bItlX nocnosx
CEKTOP 3A BAHPE,l),HE CItI1YAlIltI]E
OAeJbetbe aa BaHpeAHe CM'rya~Mje y nO)l(apeB~y
OACeK sa npeBeHTMBHY 3awTMTY
09/25/2 6poj: 217-3908/18-1
,l),aTYM: 05.04.2018. rO,[lvtHe
nO)KapeBall
fDjHM

onWn1HCKA

ynPABA OnWn1HE

>KA6AP~
>Ka6apM

nPEAMET: 1t13,[1aBat-beTeXHvtYKvtXvenose sa vt3pa,[ly yp6aHvtCTvtYKOr npojekra

npvtnvtKOM vt3pa,[le yp6aHvtCTvtYKOr npojexra
sa vt3rpa,[lt-by nocrpoje-sa
ornaaa
ca nese crpaue nyra Beruuca nnaHa-)!(a6apvt
Ha K.n.6p.
5153/3
npvtMeHvtTvt Mepe aaurrare 0,[1 noxapa y cKna,[ly ca:

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

sa TpeTMaH onao-or
rpeoa

K.O. )!(a6apvt,

3aKOHOM 0 saurrnrn 0,[1 noxapa ("Cny)K6eHvt rnac-uuc PC", 6p. 111/2009 vt.20/2015)
3aKoHoM 0 3anaJbvtBvtM vt ropvtBvtM TeYHOCTvtMa vt 3anaJbvtBvtM racoaaaa
("Cn.rnaCHvtK PC"
6p.54/15)
npaBvtnHvtKOM 0 TeXHvtYKvtM HopMaTvtBvtMa sa vtHCTanallvtje Xvt,[lpaHTCKe Mpe)Ke sa raure-se
noxapa ("Cny)K6eHvt rnacuux PC", 6p. 3/2018)
npaBvtnHvtKOM 0 TeXHvtYKvtM HopMaTvtBvtMa sa npucrvnue nvrese, oxperunue VI vpehe-se nnaroa
sa earporacua B03V1na y 6nVl3V1Hvt06jeKTa nosehaaor pVl3V1Ka0,[1 noxapa ("Cny)K6eHVI nVlCT CP]",
6p. 8/95)
npaBVlnHVlKoM 0 TeXHVlYKVlM HopMaTVlBVlMa sa npojecroaa-se VI Vl3Bol)et-be aaspun-ax paaosa y
rpahesauapcrav ("Cn'Y)l(6eHvt nVlCT C<PP]", 6p. 21/90)
npaBvtnHvtKOM 0 TeXHVlYKVlM HopMaTVlBVlMa sa Vl3rpa,[lt-by HVlCKOHanOHCKVlXHa,[l3eMHVlX BO,[lOBa
("CnY)K6eHVI nVlCT CP]", 6p. 6/92)
npaBVlnHVlKoM 0 TeXHVlYKVlM HopMaTVlBVlMa sa 3aWTVlTY enekrpo
eueprerooix nocrpoje-sa VI
ypel)aja 0,[1 noxapa ("Cny)K6eHVI nVlCT C<PP]", 6p .. 74/90)
npaBVlnHVlK 0 TeXHVlYKVlM HopMaTVlBVlMa sa 3aWTVlTY HVlCKOHanOHCKVlXMpe)Ka VI npananajvhnx
rpaacpopnaropcxax
crauaua ("Cny)K6eHVI nVlCT C<PP]", 6p. 13/78 VI "CnY)K6eHVI nVlCT CP]", 6p.
37/97)
npaBvtnHvtKOM 0 TeXHvtYKVlM HopMaTVlBVlMa sa nocraarsa-ee Ha,[l3eMHVlX enexrpoeaeprerooix
BO,[lOBavt TeneKoMYHVlKallVloHVlx Ka6noBcKVlx BO,[lOBa("Cny)K6eHvt nVlCT C<PP]", 6p. 36/86)
npaBvtnHvtKOM 0 TeXHVlYKVlM HopMaTVlBvtMa sa enekrpn-me
VlHCTanallVlje HVlCKor uanoua
("Cny)K6eHVI nVlCT C<PP]", 6p. 53/88, 54/88, 74/90 VI "CnY)K6eHVI nVlCT CP]", 6p. 28/95),
npaBvtnHVlK 0 TeXHVlYKVlM HopMaTVlBVlMa sa CVlCTeMe sa oaeoheise ,[IVlMa VI ronnore
uacrane y
noxapv ("Cn.nvtCT
C<PP]" 6p. 45/98).
npaBVlnHVlK 0 TeXHVlYKVlM HopMaTVlBvtMa aa CVlCTeMe BeHTVlnallVlje VI KnVlMaTVl3allVlje ("Cn.nVlCT
C<PP] 6p.38/89 VIcn.rnacaak PC" 6p.118/2014).

•
•

npaB~nH~K 0 TeXHW..IK~M HOpMaT~B~Ma aa CTa6~nHe ~HCTanal..\~je sa nojasv noxapa ("Cn.n~CT
CPJ" 6p.87/93).
npaB~nH~K 0 TeXH~4K~M HOpMaT~B~Ma sa 3aWT~TY oojekara OA aTMOCcpepCKOr npa>Kl-bel-ba
("Cn.n~CT CPJ" 6p.11/96)

YKon~Ko ce nnaunpa CKnaA~WTel-be ~ xopaurhe-se 3anaJb~B~X ~ rOp~B~X Te4HOCT~ ~ aanarsasax

racosa, ~3rpaAl-ba raCOBOAa, raCH~X CTaH~l..\a~ en, Tpe6a np~MeH~T~ Mepe 3aWT~Te OA noxapa Y CKnaAY
ca:
•

-3aKOHOM 0 3anaJb~B~M ~ rop~B~M Te4HOCT~Ma ~ 3anaJb~B~M raCOB~Ma ("Cn.rnaCH~K PC" 6p.
54/15)
•
-npaB~nH~K 0 TeXH~4K~M HopMaT~B~Ma aa npojexroea-se, rpahe-ee r noron ~ OAP>KaBal-be
raCH~X «ornapuuua ("Cn.n~CT C<I:>PJ"6p. 10/90 ~ 52/90)
•
-npaB~nH~K 0 ycnosnna aa HecMeTaHY ~ 6e36eAHY A~CTP~6Yl..\~jy npuponaor raca raCOBOA~Ma
npuraoca AO 16 6apa ("Cn.rnacH~K PC" 6p. 86/2015)
• -Ilpaaaruuuc 0 TeXH~4K~M HopMaT~B~Ma sa YHYTpaWl-be rao-e ~HCTanal..\~je ("Cn.n~CT CPJ"
6p.20/92 ~ 22/92)
kao ~ APyr~M Ba>Ken~M, AOMan~M ~ ~HoCTpaH~M TeXH~4K~M nponucnna
~ CTaHAapA~Ma KOj~ ce
np~Mel-byjy np~n~KoM ~3paAe npojekrae AOKYMeHTal..\~jey l..\~Jby3aWT~Te OA noxapa.

Takca H~je aannaheua
carnao-o 4n.18 3aKoHa 0 peny6n~4K~M aAM~H~CTpan1BH~M raxcar-a
rakcana ("Cny>K6eH~ rnaounc PC", 6p. 43/03, 53/04, 42/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 70/11,
55/12,47/13
, 57/14,45/15,83/15,
50/16, 61/17).

