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8000049940499

извод о
РЕГИСТРАЦИЈИ 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

'Рацублвкд СрбкЈд
аа аршредае регаетре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ НОДАТАК

Матични / Регистарски број 08068313

СТАТУС

Статус привредног субјекта Активно привредно друштво

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма Јавно предузеће

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име
ЈАУКО РКЕОП2ЕСЕ 2А РКОбТОКШ IШВАМ18Т1СКО 
РЕАК1КАШЕIРКОЈЕКТОУАШЕ 2АУОП 2А ПКВ АК12АМ 
УОЈУОПЈКЕ Ш У18АО

Скраћено пословно име ЈР 2АУ0П 2А Ш В  АК12АМ УОЈУОВШЕ НОУ! 8АО

НОДАЦИ О АДРЕСАМА
Адреса седишта
Општина Нови Сад - град

Место Нови Сад, Нови Сад - град

Улица Железничка

Број и слово 6/Ш

Спрат, број стана и слово / /

ПОСЛОВНИ НОДАЦИ
Нодаци оснивања
Датум оснивања 16. фебруар 1959
Време трајања
Време трајања привредног субјекта Неограничено
Претежна делатност
Шифра делатности 7111

Назив делатности Архитектонска делатност
Остали идентификациони подаци
Порески Идентификациони Број (ПИБ) 100482355

Дана 28.11.2017. године у 11:49:10 часова Страна 1 од 12



Подаци од значаја за правни промет 
Текући рачуни

355-0003200607844-83
355-0003200607846-77
355-0003200229149-07
840-0000000714743-84
355-0003200222069-04
355-0003200314850-51
160-0000000416883-48
160-0050370002379-64

Подаци 0 статуту / оснивачком акту

Датум важећег статута 20. октобар 2017

Датум важећег оснивачког акта 9. новембар 2017

Законски (статутарни) заступници
Физичка лица

1. Име

ЈМБГ

Фуикција

Ограничење
супотписом

Предраг Презиме Кнежевић

1611976820129

Директор

не постоЈи ограничење супотписом

Надзорни одбор
Председник надзорног одбора

Име 

ЈМБГ

Чланови надзорног одбора

1. Име 

ЈМБГ

2. Име 

ЈМБГ

Младен Презиме Тадић

2401981300078

Бранка Презиме Митровић

1802958805015

Никола Презиме Крнета

0201983800047

Чланови / Сувласници

Подаци 0 члану

Назив ОПШТИНА СЕЧАЊ
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Подаци 0 капиталу

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА СЕНТА

Подаци о капиталу 

Новчани

износ датум

Уписан: 80.042,71 К8В

износ датум

Уплаћен: 80.042,71 КбВ П .мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА СРБОБРАН

Подаци 0 капиталу 

Новчани

износ датум

Уписан: 80,042,71 КбО

износ датум

Уплаћен: 80,042,71 КбО 5. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци 0 члану

Назив ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
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Подаци о капиталу 

Новчани

изиос датум

Уписан: 80.042,71 КбВ

износ датум

Уплаћен: 80.042,71 КбО 8. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци 0 члану

Назив ОПШТИНА ТИТЕЛ

Подаци 0 капиталу 

Повчани

износ датум

Уписан: 80.042,71 КбО

износ датум

Уплаћен: 80.042,71 КбО 4. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци 0 члану

Назив ОПШТИНА ЧОКА

Подаци 0 капиталу 

Новчани

износ датум

Уписан: 80.042,71 КбО

износ датум

Уплаћен: 80.042,71 КбВ 26. мај 2017

Сувласништво удела од
износ(%)

0,20000

Подаци 0 члану
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износ датум

Уписан: 80.042,71 К80

износ датум

Уплаћен: 80.042,71 КбО 23. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Пословно име АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Подаци 0 капиталу 

Иовчани

износ датум

Уписан: 659.968,59 ЕШ , у противвредности од
40.021.353,26 КбО

износ датум

Уплаћен: 659.968,59 ЕПК, у противвредности од 30. јун 2002
40.021.353,26 КбО

износ(%)
Сувласништво удела од 95,2О0ОО

Подаци 0 члану

Назив ОПШТИНА АПАТИН

Подаци о капиталу 

Новчани

износ датум

Уписан: 80.042,71 КбВ

износ датум

Уплаћен: 80.042,71 КбП 6. септембар
2017

Сувласништво удела од
износ(%)

0,20000

Подаци 0 члану

Назив ОПШТИНА АДА
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Подаци о капиталу 

Новчани

износ датум

Уписан::^/042,71КбО

ИЗНОС датум

Уплаћен: 80.042,71 КбВ 31. август 
2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци 0 члану

Пословно име ГРАД КИКИНДА

Подаци 0 капиталу 

Новчани

износ датум

Уписан: 80.042,71 КбО

износ датум

Уплаћен: 80.042,71 КбП 21. август
2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Основни капитал друштва

Новчани

износ датум

Уписан: 659.968,59 Е1ЈК, у противвредности од
40.021.353,26 КбП

износ датум

Уписан: 1.680.896,91 КбВ ....... 1

износ датум

Уписан: 240.128,13 КбО 1........................1

износ датум

Уплаћен: 1.680.896,91 КбП ______ 1 ■

износ датум
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Уплаћен: 240.128,13 КбО П И ._________Ј

износ датум

Уплаћен: 659.968,59 Е1ЈК., у противвредности од 30. јун 2002
40.021.353,26 КбО

Забележбе
Тип

Датум

Текст

21. септембар 2005

На основу Одлуке Скупштине АП Војводине од 27.06.2002. године 
овај субјект уписа променио је облик и организује се као Јавно 
предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
2АУОО 2А ШВАМ12АМ УОЈУООША, ШУТ бАО.

Регистратор, Миладин Маглов
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ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи и 
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Бранислава М. Топрек
дипломирани инжељер архитектуре

ЈМБ 2501966855033

одговорни урбаниста
за руковођење радом урбанистичких планова и урбанистичких

пројеката

Број лицен1о[е

2 0 0  0 7 4 0  0 4

У Београду,
15- јула 2004. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Проф. др Милош Лазовић 
дипл, грађ. инж,

I



Број 4 09.03.2018 «,С.|ужбс1!и лист 011111711110 Ново Цр1вн Страна 31

РЕПУбЛИКА СРБИЈА 
АУГОНОМНА ПОКРАЈИНА 80ЈВ0ДИНА 
ОПШТИНА Н08А ЦРЊА 
'Скупштина олштине*
БРОЈ:11-06-05/18-3 
ДАНА:09.03.2018 године 
Н О В А  Ц Р Њ А

20.На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14) ичлана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС, број 135/04 и 88/10) и млана члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Нова Црн»а 
(„Службени лист општине Нова Црња", броЈ бр. 9/08, 16/12 и 16/15), Скупштина општине Нова 
Црња, по прибављеном мишљењу КомисиЈе за планове, на седници одржаноЈ 09.03. 2018. године 
доноси:

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Овом одлуком доносе се Изменс и допуне Плана генералне регулациЈе насеља Нова Црњз (у 
даљем тексту: Измене и допуне Плана) коЈи Је израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам 
ВоЈводине" Нови Сад, Железничка 6/111, под броЈем Е -2641, а који Је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.
Измене и допуне Плана се састоЈе из текстуалногделз и графичког дела.
Текстуални део Измена и допуиа Плана се обЈављуЈе у »Службеном листу општине Нова Црња", уз 
ову Одлуку.
Графички део Измсна и допуна Плана садржи:

Редни
број

Назив граф ичког приказа Размера

1 ПостоЈеће стање 1:5000
2 Граница обухвата плана и грађевинског подручЈа насеља 

са одређивањем повошина Јавне намене 1:5000
3 Планирана намена површина на нивоу урбанистичких зона са 

локациЈама објеката Јавне намене 1:5000
4 СаобраћаЈно решење са регулацијом и нивелацијом 

површина јавне намене 1:5000
4.1 План оегулациЈе -  детаљ Кблок 14) 1:2500
4.5 План регулациЈе -  детаљ 5 (део блока 9) 1:1000
5. План водопоивоедне икфраструктуое 1:5000

Текстуални и графички део Измена и допуна Плана заЈедно чине целину.

Члзн 3.
Измене и допуне Плана се потписуЈу, оверавају и арживираЈу у складу са Законом о планирању и 
изградњи.
Измене и допуне Плана су израђене у 4 (четири) принсрка у аналогном и 6 (шест) принерака у 
дигиталном облику.
Три примерка донетих, потписаниж и оверениж Измена и допуна Плана у аналогном облику и пет 
примерака удигиталном облику чуваЈу се у надлежним службама општине.

Један примсрак донетиж, потписаних и оверениж Измена и допуна у аналогном облику и Један 
лримерак у дигиталнон облику чувз се у ЈП »Завод за урбанизам ВоЈводине“ Нови Сад, 
Железничка бр. б/Ш.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у .Службеном листу општине Нова 
Црња**.

Председник СО 
Даница Стричевић



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

С А Д Р Ж А Ј

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. УВОД................................................................................................................. 1
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА..................................................... 2
3. ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА........................................................... 2
4. ИЗМЕНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА............................................................. 13
5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА............................................................ 13

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

ИЗМЕНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА1

Редни
број

Назив графичког приказа Размера

1 Постојеће стање 1:5000
2 Граница обухвата плана и грађевинског подручја насеља 

са одређивањем површина јавне намене 1:5000
3 Планирана намена површина на нивоу урбанистичких зона са 

локацијама објеката јавне намене 1:5000
4 Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом 

површина јавне намене 1:5000
4.1 План регулације - детаљ 1 (блок 14) 1:2500
4.5 План регулације - детаљ 5 (део блока 9) 1:1000
5. Водопривредна инфраструктура 1:5000

В) АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. Одлука о изради планског документа
2. Решење о неизради стратешке процене утицаја на животну средину
3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа
4. Прибављене и коришћене подлоге за израду планског документа
5. Извештај о обављеном раном јавном увиду
6. Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана
7. Извештај о обављеном јавном увиду
8. Мишљења и сагласности надлежних органа и институција
9. Остала документација од значаја за израду планског документа
10. Одлука о доношењу планског документа

1 У графичким приказима бр. 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7, 8 и 9 нема измена

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ '̂,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/111



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ",
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/111



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

1. УВОД

План генералне регулације насеља Нова Црња је усвојен од стране Скупштине општине 
Нова Црња и објављен у „Службеном листу општине Нова Црња", број 16/13 (у даљем 
тексту: План).

Изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Нова Црња приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/17, у даљем тексту: Измене и 
допуне Плана). Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња на 
животну средину, које је донело Одељење за привреду, Општинске управе општине 
Нова Црња, под бројем Ш-02-501-7717, дана 05.10.2017. године.

Носилац израде је Општинска управа општине Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће „Завод за урбанизам Војводине" 
из Новог Сада.

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације 
појединих целина, као и допуна правила грађења за планиране садржаје, који ће 
омогућити директно спровођење.

Измене и допуне Плана обухватају две локације у грађевинском подручју насеља Нова 
Црња, укупне површине 7,3 ћа.

Локација 1 се односи на део блока 9 (катастарска парцела број 263 КО Нова Црња), где 
је Изменама и допунама Плана дефинисано смањење површине јавне намене (трг и 
пијаца), тако што је део простора (под постојећим објектима) намењен за остале 
централне садржаје и мешовито становање.

Локација 2 се налази у делу блока 14 и на основу Измена и допуна Плана је 
дефинисано да се у оквиру ње катастарска парцела број 2906/11 и део парцеле број 
2906/4, које су важећим Планом генералне регулације насеља Нова Црња одређене за 
површине јавне намене - вашариште и стрелиште са глиненим голубовима, дефинишу 
као површина за остале намене и да постану део зоне радних садржаја - планирани 
радни садржаји. Преостали део парцеле број 2906/4, као део зоне комуналних 
садржаја (гробље, планирано постројење за пречишћавање отпадних вода и улични 
коридори), који су у обухвату Измена и допуна Плана, задржавају планирану намену из 
важећег Плана.

Рани јавни увид у Измене и допуне Плана је обављен у периоду од 10.11.2017. до
25.11.2017. године у згради општине Нова Црња. Током раног јавног увида није било 
пристиглих примедби и сугестија од стране правних и физичких лица, нити мишљења 
органа, организација и јавних предузећа, на основу Извештаја о обављеном раном 
јавном увиду, број 111-02-350-13/17-3 од 27.11.2017. године.

За потребе израде Измена и допуна Плана затражени су посебни услови за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката од органа, организација и јавних предузећа, 
који су овлашћени да их утврђују. С обзиром, да је обим и карактер Измена и допуна 
Плана такав да не утиче, односно, не мења планска решења дефинисана Планом 
генералне регулације (као што су: трасе и капацитети мрежа комуналне
инфраструктуре, услови заштите, правила уређења и грађења, итд.), може се 
констатовати да прибављени услови нису имали битнији утицај на Измене и допуне 
плана, односно да су већ уграђени у План.

Измена Плана садржи текстуални и графички део.
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2. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМ ЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Измене и допуне Плана обухватају делове грађевинског подручја насеља Нова Црња, 
површине око 7,3 ћа.

Изменама и допунама Плана обухваћени су следећи делови насеља:
- у делу блока 9 катастарска парцела број 263 КО Нова Црња и
- у делу блока 14 катастарске парцеле број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња.

3. ИЗМЕНЕ У  ТЕКСТУАЛНОМ  Д ЕЛ У ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Нова Црња („Службени лист општине Нова 
Црња, број 16/13) у текстуалном делу плана врше се следеће измене:

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у подтачки 3.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА,
други пасус се мења и гласи:

„Планирана зона централних садржаја у Новој Црњи обухвата делове блокова бр. 7, 
8, 9 и 10 у којима се, испреплетано са становањем и пословањем, налази мноштво 
објеката јавне намене (од јавног интереса): скупштина општине, општинска и 
пореска управа, месна заједница и месна канцеларија, суд и катастар, полицијска 
станица, центар за социјални рад, црвени крст и пошта, основна школа и 
предшколска установа, амбуланта и апотека, дом културе и библиотека, сквер са 
пијацом."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у подтачки 3.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА,
седми пасус мења се и гласи:

„Зона централних садржаја захвата укупно површину од 13,60 ћа, односно око 
4,41% у целокупној структури насеља, од чега је око 2,61 ћа предвиђено за 
централне садржаје јавне намене."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у подтачки 3.3. ЗОНА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ, 
ТУРИЗМА И ЗЕЛЕНИЛА, трећи и четврти пасус мењају се и гласе:

„У наредном планском периоду треба обезбедити и нове спортско-рекреативне 
садржаје, који ће становништву насеља Нова Црња, (а нарочито младима) 
омогућити правилније и садржајније организовање слободног времена. У том смислу 
планирано је да се постојеће баре и ретензије, на две локације у насељу (у 
блоковима бр. 5 и 14), уреде у риболовне воде за спортски и рекреативни риболов.

Укупно, зона спорта, рекреације, туризма и зеленила захвата површину од 4,60 ћа, 
што би уз (већ поменуте) спортско-рекреативне садржаје у зони центра (дечије 
игралиште, фискултурна сала и терени у склопу основне школе), свакако требало 
да задовољи насељске потребе за овом наменом."
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- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у подтачки 3.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, први 
пасус мења се и гласи:

„Радни садржаји су првенствено привредне активности, тј. делатности као што су: 
индустрија, производно занатство, производња електричне и топлотне енергије, 
складиштење и обрада разних роба, као и они сервиси који, због своје природе 
(буке, вибрација, издувних гасова, потреба и обима саобраћајних кретања и 
сличног), не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура. Такође, у 
оквиру зоне радних садржаја пожељно је да се групишу предузећа, која су 
међусобно технолошки повезана, која имају сличан степен штетног утицаја на 
околину и имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслуживања."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у подтачки 3.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, седми 
пасус мења се и гласи:

„Зона радних садржаја је у Новој Црњи заступљена на три локације, у западном, 
јужном и источном периферном делу насеља, тачније у блоковима бр. 1, 16, 17, 18 
и 19, као и у деловима блокова бр. 13 и 14. Укупна површина намењена за радне 
садржаје у обухвату Плана је 65,09 ћа, од чега већи део (око 47,35 ћа) чине 
планирани радни садржаји."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у подтачки 3.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, после 
деветог пасуса додаје се нови пасус који гласи:

„На свим локацијама у склопу зоне радних садржаја, могућа је изградња 
производних енергетских објеката за производњу електричне и топлотне енергије 
из конвенционалних или обновљивих извора енергије (биомаса, биогас, 
геотермална енергија, соларна енергија и др.)."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у подтачки 3.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА,
први пасус мења се и гласи:

„По својој природи комуналне функције прожимају целокупно насељско ткиво, а у 
будућој просторној структури насеља Нова Црња заступљене су одређеним бројем 
садржаја, од којих су најзначајнији: гробље, ГМРС, извориште и ППОВ."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у подтачки 3.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА,
брише се четврти пасус.
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У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА, у подтачки 3.6. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА,
табела се мења и гласи:

Редни
број

Намена површина Величина у Иа %
изграђено планирано укупно

1. Зона централних садржаја 13,60 - 13,60 4,41
1.1. Централни садржаји јавне 

намене
2,61 - 2,61

1.2. Остали централни садржаји и 
мешовито становање

10,99 - 10,99

2. Зона становања 171,78 4,48 176,26 57,09
2.1. Породично становање 171,78 4,48 176,26
3. Зона спорта, рекреације, 

туризма и зеленила
2,32 2,28 4,60 1,49

3.1. Спорт, рекреација и зеленило 2,32 1,53 3,85
3.1. Заштитно зеленило - 0,75 0,75
4. Зона радних садржаја 17,74 47,35 65,09 21,08
5. Зона комуналних садржаја 37,66 11,51 49,17 15,93

5.1. Гробље 4,20 2,03 6,23
5.2. ГМРС за гас 0,18 - 0,18
5.3. Извориште водоснабдевања - 0,57 0,57
5.4. Пречистач отпадних вода - 2,35 2,35
5.5. Улични коридори 33,28 6,56 39,84

Укупно Грађевинско подручје 
насеља Нова Црња 243,10 65,62 308,72 100,0

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, у подтачки 4.1. 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, први пасус мења се и гласи:

„Планом генералне регулације (графички приказ бр. 4) се задржавају постојеће 
регулационе линије у насељу Нова Црња, изузев на пет локација за које су овим 
Планом дати аналитички елементи за образовање нових регулационих линија улица и 
површина јавне намене-детаљи 1,2,3,4 и 5 (графички прикази бр.4.1,4.2,4.3,4.4 и 
4.5)."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, у подтачки 4.1. 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, у тексту под насловом Детаљ 1 - блок 14,
последња алинеја се брише.

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, у подтачки 4.1. 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, на крају текста, додаје се текст који гласи:

„Детаљ 5 - део блока 9

Планом генералне регулације се, као површина јавне намене, образује:
- парцела сквера са пијацом од дела парцеле 263."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, у подтачки 4.3. 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, други пасус мења се и гласи:
„У највећем броју блокова (зона централних садржаја, постојеће становање) 
грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом улице, односно површине 
јавне намене. Код планираних садржаја у зони спорта, рекреације и туризма и у 
зони радних садржаја предња грађевинска линија је увучена у односу на 
регулациону линију улице за мин. 5,0 т ,  с тим да у зони радних садржаја у делу 
блока 14, грађевинска и регулациона линија могу да се поклопе (у складу са 
графичким приказом број 4.1. План регулације - детаљ 1 (блок 14)."
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- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА, на крају текста, додаје 
се нови пасус, који гласи:

„Исправка граница катастарских парцела 263 и 264/1 се врши у циљу 
формирања јединствене грађевинске парцеле за вишепородични стамбени 
објекат на катастарској парцели 264/1 (у складу са графичким приказом број
4.5. План регулације - детаљ 5 (део блока 9)."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, трећи пасус мења се и гласи:

„На графичком прилогу бр. 2 је дат приказ површина јавне намене у 
грађевинском подручју насеља Нова Црња. То су:

централни садржаји јавне намене
- скупштина општине и општинска управа,
- месна заједница и месна канцеларија,
- суд и катастар,
- полицијска станица,
- центар за социјални рад, црвени крст и пошта
- основна школа и предшколска установа,
- амбуланта и апотека,
- дом културе и библиотека,
- сквер са пијацом;

спортско-рекреативни садржаји јавне намене
- дечје игралиште,
- фудбалско игралиште са пратећим садржајима;

комунални садржаји јавне намене
- два гробља,
- главна мерно-регулациона станица за гас,
- извориште водоснабдевања,
- пречистач отпадних вода;

јавне зелене површине и заштитно зеленило
- скверови и улично зеленило,
- тампони заштитног зеленила;

улични коридори
- постојећи и планирани."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, у подтачки 6.5. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА први пасус мења се и гласи:

„У области спорта и рекреације од садржаја јавне намене су предвиђени: фудбалско 
игралиште са пратећим објектима и садржајима (свлачионице, санирани чвор, 
клубске и пословне просторије, паркинзи и др), терени за мале спортове (кошарка, 
одбојка, рукомет), као и дечја игралишта и терени за рекреацију на јавним 
површинама у склопу других зона основне намене (становање, рад, центар и сл)."
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- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, у подтачки 7.1. 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, у поднаслову Путна мрежа први, други и 
трећи пасус се мењају и гласе:

„Путни/друмски саобраћај за потребе насеља Нова Црња и у будућности ће се 
обављати преко државног пута 1б реда бр. 12/(М-7), Суботица - Сомбор - Оџаци - 
Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница 
са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња). Осим овог пута, за везе са 
окружењем, субрегионима и категорисаном путном мрежом користиће се и државни 
пут Пб реда бр. 307/(Р-114), Башаид - Нова Црња.

Утврђивањем и изградњом/реконструкцијом трасе државног пута бр. 12 (који је 
уједно и главна насељска саобраћајница - ГНС), кроз насеље Нова Црња, 
побољшаће се функционисање насељског саобраћаја, као и повезаност са суседним 
насељима и општинама. Такође, доћи ће до формирања нове саобраћајне матрице 
насеља, са новом хијерархијском структуром насељских саобраћајница, кроз систем 
сабирних и приступних улица.

Реализацијом обилазних саобраћајних капацитета (обилазница ДП бр.12) 
предвиђених планским документима вишег реда (РПП АПВ и ППО Нова Црња), доћи 
ће до рекомпозиције насељске саобраћајне мреже, са значајним смањењем 
негативних утицаја саобраћајних дешавања на насељске функције, амбијентални и 
урбани капацитет самог насеља. До реализације ове саобраћајнице насељски 
саобраћајни систем ће функционисати у складу са већ утврђеним трајекторијама, уз 
корекције које ће бити регулаторно-режимског типа (утврђивање нових путања 
кретања теретних возила, корекције у оквиру реконструкције и рехабилитације 
попречних профила, режимске корекције у централној зони, зонама посебне 
угрожености и сл.) више у циљу побољшања постојећег стања безбедности и 
проточности саобраћаја."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, у подтачки 7.1. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 7.1.1. Услови за уређење и изградњу 
саобраћајне инфраструктуре, поднаслов „Главна насељска саобраћајница (део 
трасе ДП I реда бр. 7 и Д п II реда бр. 114)" мења се и гласи:

„Главна насељска саобраћајница
(део трасе ДП б̂ реда бр. 12 и ДП Нб реда бр. 307)"

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, у подтачки 7.2. 
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 7.2.1. Услови за 
уређење и изградњу водопривредне инфраструктуре, текст се мења и гласи:

Уличну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу;
Минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 т  слоја земље изнад 
темена цеви;
Јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу;
На водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на 
прописним растојањима;
Динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне 
не би накнадно раскопавале;
При проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл, 
потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
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Водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација 
инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
Сви планирани радови у оквиру зоне изворишта воде морају бити спроведени у 
складу са Законом о водама и у складу са Правилником о начину одређивања и 
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС", 
број 92/08);
Положај објеката (црпна станица, уређај за кондиционирање воде, резервоар) 
утврдити у складу са примењеним савременим технолошким решењима;
Објекти црпне станице, уређаја за кондиционирање воде и резервоари се морају 
градити у складу са важећим прописима и нормативима за објекте ове намене;
Зоне непосредне заштите бунара морају бити ограђене, као и комплекс изворишта 
водоснабдевања у целини;
Бунаре унутар територије изворишта повезати цевоводом одговарајућег капацитета 
и квалитета;
Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне 
водоводне мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу 
магистралне и дистрибутивне водоводне мреже;
Израдити пројекте за допуну, реконструкцију и изградњу објеката за 
водоснабдевање и кондиционирање воде на постојећем водозахвату и на основу њих 
вршити изградњу, реконструкцију и доградњу свих потребних објеката за потребе 
водоснабдевања;
Израдити елаборат зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом 
за пиће;
Сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се 
извести у складу са Законом и уз сагласност надлежних органа;
У мелиорационе канале и отворене канале, забрањено је испуштање било каквих 
вода осим условно чистих атмосферских и комплетно пречишћених отпадних вода 
које по Уредби о класификацији („Сл. гласник СРС" 5/68) омогућавају одржавање 11 
класе вода у реципијенту и које по Уредби о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС", бр. 
67/11, 48/12 и 1/16), задовољавају прописане вредности. Концентрације штетних и 
опасних материја у ефлуенту морају бити у складу са Уредбом о граничним 
вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС", бр. 24/14), 
односно Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС", бр. 31/82); 
Предвидети сепаратни тип канализационе мреже посебно за сакупљање условно 
чистих атмосферских отпадних вода, посебно за зауљене атмосферске отпадне воде, 
посебно за технолошке отпадне воде и посебно за санитарно-фекалне отпадне воде. 
Планском документацијом дефинисати реципијент свих отпадних вода;
Атмосферске воде чији квалитет одговара 11 класи воде могу се без пречишћавања 
одвести у атмосферску канализацију, околне површине, ригол и др., путем уређених 
испуста који су осигурани од ерозије;
За упуштање чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које одговарају 11 
класи воде, у постојеће мелиорационе канале обухваћене планом, потребно је 
претходно извршити анализу да ли и под којим условима постојећи канали могу да 
приме додатну количину вода, а да не дође до преливања из канала по околном 
терену. Не сме да се наруши пројектовани водни режим мелиорационих канала у 
свим условима рада система;
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинска пумпа, 
манипулативне површине, паркинг и сл.), пре улива у насељску канализациону 
мрежу, предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник); 
Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне 
саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко-економске 
анализе;
Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према 
важећим прописима и стандардима;
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Атмосферску канализацију поставити изнад нивоа поземних вода, уз обавезно 
заптивање спојева;
До изградње атмосферске канализације одвођење атмосферских вода са коловоза 
решити риголама или упојним јарковима;
Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде испуштати у насељску 
канализациону мрежу, а потом одвести на централни или насељско постројење за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Услове и сагласност за прикључење 
прибавити од надлежног јавног комуналног предузећа;
Уличну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних 
саобраћајница;
Минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 т  слоја земље изнад 
темена цеви;
Динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се 
исте не би накнадно раскопавале;
При проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл, 
потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
Канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих 
инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
Минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према 
важећим прописима и стандардима;
Црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој 
површини са прилазом за сервисно возило;
Израдити идејне и главне пројекте колекторске и секундарне канализационе мреже 
за подручја која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом за 
димензионисање канализационе мреже и на основу њих вршити изградњу, 
реконструкцију и доградњу свих потребних објеката за потребе одвођења отпадних 
вода;
Капацитет ППОВ-а мора бити усклађен са демографским растом и планираним 
повећањем капацитета, што је неопходно анализирати и документовати 
одговарајућом студијом;
Квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент мора најмање испунити 
граничне вредности емисије за постројење са секундарним пречишћавањем у складу 
са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 2 („Сл. гласник РС", бр. 
67/11, 48/12 и 1/16), а да се при том обезбеди одржавање еколошког статуса 
реципијента у складу са парметрима прописаним Уредбом о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС", број 50/12);
Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман 
технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно- 
техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања на ППОВ-у, 
тако да се не ремети рад пречистача, а у складу са Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, 
Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
Уважити и све друге услове које за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних 
вода пропише надлежно јавно комунално предузеће;
Објекте за смештај, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих 
течности предвидети према важећим Правилницима, уз сигурну и трајну заштиту 
површинских и подземних вода;
Уређење корита отворених канала дефинисати кроз израду одговарајуће пројектно- 
техничке документације, а на основу мишљења надлежног водопривредног 
предузећа и водних услова, које издаје надлежни орган;
Приликом прикључења нових канала на постојеће, прикључење извести тако да кота 
дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а 
препоручује се прикључење у горњој трећини;
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- У обалном појасу мелиорационих канала, обострано, мора се обезбедити стално 
проходна радно-инспекциона стаза за пролаз и рад механизације која ради на 
одржавњу канала, ширине минимум 7,0т, када је ширина експропријационог појаса 
канала иста или шира од 7,0т. Када је поред канала ширина експропријације мања 
од 5,0т мора се обезбедити радно-инспекциона стаза ширине минимум 5,0т;

- У овом појасу не могу се градити надземни објекати (шахтови, ограде и др.), 
депоновати материјал и садити дрвеће и слично;

- Код постављања инфраструктуре на водном земљишту у експропријационом појасу 
канала, по траси која је паралелна са каналима, инфраструктурни објекти се могу 
поставити по линији експропријације канала, односно на минимум одстојању од исте 
(до 1,0т) тако да међусобно (управно) растојање између трасе и ивице обале 
канала буде минимум 7,0т, а када је поред канала ширина експропријације мања од 
5,0т тако да растојање између трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0т. 
Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1,0т испод нивоа терена и 
мора подносити оптерећења тешке грађевинске механизације којом се одржава 
канал, а саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно 
инспекционе стазе. Сва евентуална укрштања инсталација са каналом планирати 
под углом од 90°;

- Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације канала, односно 
заштитног појаса канала. Уколико је потребна саобраћајна комуникација - 
повезивање леве и десне обале канала, исту је могуће планирати уз изградњу 
пропуста-мостова. Пројектним решењем пропуста-моста мора се обезбедити статичка 
стабилност истог и потребан протицај у профилу пропуста-моста у свим условима 
рада система;

- Границе и намена водног земљишта које је у јавној својини Републике Србије, не 
могу се мењати без сагласности ЈВП „Воде Војводине" Нови Сад;

- За све планиране активности у грађевинском подручју мора се предвидети 
адекватно техничко решење, у циљу спречавања загађења површинских и 
подземних вода, као и промене постојећег режима воде."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, у подтачки 7.3.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 7.3.1. Услови за 
уређење и изградњу електроенергетске инфраструктуре, на крају текста 
додаје се следећи текст, који гласи:

„Услови за уређење и изградњу производних енергетских објеката

Услови за уређење:
- У комплексу производних енергетских постројења за производњу топлотне и 

електричне енергије неопходно је обезбедити одговарајуће функционално- 
технолошке и хигијенско-техничке услове за рад и боравак запослених, у складу са 
важећим стандардима и прописима: применом савремених техничких решења, 
одговарајућим капацитетима и функционалном организацијом простора и објеката 
(производних, складишних, енергетских, управних, техничких, пратећих, итд.), 
увођењем свих потребних инсталација и прописаним мерама заштите.

Услови за формирање грађевинске парцеле:
- Основна намена енергетског производног објекта диктирана технолошким процесом, 

као и пратећи садржаји за планирани комплекс, одредиће величину парцеле.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
- Други објекти на парцели биће пратећи објекти и инсталације неопходни за 

адекватно функционисање планираног технолошког процеса: развод цевовода, 
цевоводи топле воде, развод технолошке воде, канализација, осветљење и 
инфраструктурни прикључци.
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Услови за изградњу производних енергетских објеката:
- Производни објекти (биомаса, гас, биогас, соларне електране и др.) капацитета мањих 

од 10М^А, који ће се на јавну електроенергетску мрежу прикључивати преко 
средњенапонске, односно нисконапонске мреже могу се градити у радним зонама у 
насељу;

- Могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: производни 
објекти за припрему и одвијање технолошког процеса, енергетски објекти за 
смештај мотора, генератора, уређаја, трафостаница, разводно постројење, соларни 
колектори и др, пословни и управни објекти за праћење рада, контролу, надзор 
управљање технолошким процесом, смештај посаде;

- Инфраструктурни објекти неопходни за функционисање енергетског постројења 
саобраћајне површине и платои, цевоводи, инсталације електроенергетске и 
електронске комуникационе мреже, термоенергетска мрежа и водопривредна 
инфраструктура;

- Други пратећи и помоћни објекти у функцији технолошког процеса, а у складу са 
прописаним мерама заштите животне средине;

- Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача;
- Електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији 

производног енергетског објекта каблирати."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, у подтачки 7.6. ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ НАСЕЉА, у подподтачки 7.6.3. Зелене површине специјалне
намене, у поднаслову Заштитно зеленило, трећи пасус мења се и гласи:

„У оквиру комуналних површина (изворишта и пречистача отпадних вода) заштитно 
зеленило треба формирати од лишћарских врста аутохтоног порекла. Примена 
инвазивних врста није дозвољена. На нашим подручјима сматрају се инвазивним 
следеће биљне врсте: циганско перје (Д5с!ер1а5 5уг1аса), јасенолисни јавор (Асег 
педип^с), кисело дрво (А11ап1ћи5 д1ап̂ и1о5а), багремац (Атогрћа г̂ићсо5а), западни 
копривић (СеЈћ5 осс1̂ еп1а115), дафина (Е1еадпи5 апди5ћ̂ о11а), пенсилвански длакави 
јасен (Ргах1пи5 репп у̂јуапјса) трновац (С!е̂ 1сћ1а 1ћасћап!о5), жива ограда (1ус1ит 
ћа!1т1̂ о!1ит), петолисни бршљан (Раг1ћепос155и5 Јп̂ ег̂ а), касна сремза (Ргипи5 
5егоћпа), јапанска фалопа (Кеупоигја 5уп. Ра!!ор1а јаропјса), багрем (Коћјпја 
р5еићоасас а̂) и сибирски брест (УЈти^ ритјја)".

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, у подтачки 7.6. ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ НАСЕЉА, у подподтачки 7.6.3. Зелене површине специјалне
намене, на крају текста додаје се поднаслов „Зелене површине у оквиру 
постројења за пречишћавање отпадних вода”, са текстом који гласи:

„За потребе очувања биодиверзитета и заштите квалитета животне средине, приликом 
изградње система за пречишћавање отпадних вода , потребно је очувати постојећу 
вегетацију у што већој мери. Уз међне линије парцела које се граниче са предметном 
локацијом, неопходно је сачувати/обезбедити вишеспратни појас вегетације ширине 
5-7 т ,  а уз мелиорациони канал (водно земљиште) оптимална ширина зеленог појаса 
износи 10 т . У складу са Законом о водама, приликом изградње/уређења простора, 
забрањује се одлагање ископаног земљаног материјала, отпада и свих врста опасних 
материја на водном земљишту. На овом простору не планирати кретање, паркирање 
и ремонт грађевинских машина, претакање горива и сл.

Зелени појас треба да садржи 50% аутохтоне вегетације Панонског региона, које 
су прилагођене локалним климатским и педолошким условима. Приликом 
озелењавања, одстранити самоникле инвазивне врсте и обезбедити редовно 
одржавање зелених површина."
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- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 9. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ, у подтачки 9.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА, у наслову Посебни услови и мере заштите 
непокретног културног наслеђа, у поднаслову Археолошка налазишта, после 
постојећег пасуса додаје се нови пасус, који гласи:

„Обзиром да се планирани радни садржаји у блоку 14 налазе у близини 
археолошких локалитета, будући инвеститор је обавезан да у складу са Законом о 
културним добрима и чланом 120. Закона о планирању и изградњи, пре почетка 
радова обавести Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, ради 
благовременог упућивања стручних сарадника Завода за вршење конзерваторско- 
археолошког надзора при извођењу земљаних радова."

- У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 9. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ, у подтачки 9.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, у поднаслову Заштита вода, после другог пасуса додаје се нови 
текст, који гласи:

„Неопходан је предтретман технолошких отпадних вода до нивоа квалитета 
дозвољеног за упуштање у канализациони систем. Изградњом система за 
пречишћавање отпадних вода треба да се обезбеди уклањање азотних и фосфорних 
једињења, као и осталих загађујућих материја, до нивоа квалитета прописаног 
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање („Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

Осим мониторинга квалитета пречишћеног ефлуента вршити контролу састава муља 
који иде на коначно одлагање. Избором економски прихватљивих техничких 
решења (одговарајућа изолација од спољашње средине, немогућност приступа и 
сл.) спречити контакт дивљих животиња (птица, глодара и др.) са непречишћеним 
или делимично пречишћеним отпадним водама и нетретираним муљем насталим у 
процесу пречишћавања.

Уколико истраживањима буде утврђено да се систем за пречишћавање отпадних 
вода налази у периодичном контакту са подземним водама, изолација пречистача од 
подземних вода треба да се односи на систем у целини."

Досадашњи пасуси 3, 4, 5 и 6 постају пасуси 6, 7, 8 и 9.

- У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО 
УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА, у подтачки 2.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ 
САДРЖАЈА, под насловом Услови за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле, после првог пасуса додаје се нови пасус, 
који гласи:

„На парцелама које су мање од минимално дозвољене у овој зони је могућа 
изградња једног пословног објекта, макс. спратности П (приземље) и индекса 
заузетости 80%."

Досадашњи други пасус постаје трећи.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ",
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- У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО 
УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА, у подтачки 2.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, у
поднаслову Врста и намена објеката, први и други пасус се мењају и гласе:

„Главни објекти: пословни, производни (укључујући и производне објекте за 
производњу електричне и топлотне енергије), складишни објекти и у 
комбинацијама (пословно-производни, пословно-складишни, производно-складишни 
или пословно-производно-складишни објекти). У зони радних садржаја није 
дозвољена изградња стамбених објеката. Изузетно се може дозволити изградња 
једне стамбене јединице у функцији пословања (стан за чувара или власника) у 
склопу пословног (пословно-стамбеног) објекта.

Други објекти на парцели2: портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, 
оставе и магацини, силоси, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске 
ваге, санитарни пропусници, типске трафостанице, производни енергетски објекти, 
објекти за смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, 
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на 
насељску канализациону мрежу), бунари, ограде и слично, као и економски 
објекти, који задовољавају услове заштите животне средине."

- У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО 
УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА, у подтачки 2.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, у 
поднаслову Положај објеката у односу на регулацију и у односу на 
границе парцеле, на крају првог пасуса се додаје текст, који гласи:

„Такође, у зони радних садржаја у делу блока 14, грађевинска и регулациона 
линија могу да се поклопе (у складу са графичким приказом број 4.1. План 
регулације - детаљ 1 (блок 14)."

- У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО 
УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА, у подтачки 2.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, у 
поднаслову Положај објеката у односу на регулацију и у односу на 
границе парцеле, на крају текста додаје се нови пасус, који гласи:

„Код изградње објеката за производњу електричне и топлотне енергије,
инфраструктурних и других специфичних објеката, положај објеката у односу на 
границе суседних парцела дефинисаће се идејним решењем, ако су задовољени 
услови противпожарне заштите."

- У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО 
УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА, у подтачки 2.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, у 
поднаслову Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској 
парцели, после шестог пасуса додаје се нови пасус, који гласи:

„Код изградње објеката за производњу електричне и топлотне енергије,
инфраструктурних и других специфичних објеката, међусобна удаљеност објеката 
на грађевинској парцели дефинисаће се идејним решењем, ако су задовољени 
противпожарни, санитарни и други технички услови."

2 Други објекти (помоћни, економски, инфраструктурни и сл.) су у функцији главног објекта и граде се ако на парцели 
постоји главни објекат или се истовремено тражи грађевинска дозвола за главни објекат
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- У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО 
УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА, у подтачки 2.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, у 
наслову Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској 
парцели, после четрнаестог пасуса додаје се нови пасус, који гласи:

„За изградњу производних енергетских објеката детаљнији услови су дати у 
поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА 
ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, у подтачки 7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, у 
подподтачки 7.3.1. Услови за уређење и изградњу електроенергетске 
инфраструктуре, под насловом Услови за уређење и изградњу производних 
енергетских објеката, док се у свему осталом примењују правила уређења и 
грађења дефинисана за зону радних садржаја."

4. ИЗМЕНЕ У  ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Нова Црња у графичком делу плана, мењају
се следећи графички прикази:
- „Графички приказ бр. 1 - Постојеће стање (Р 1:5000)"
- „Графички приказ бр. 2 - Граница обухвата плана и грађевинског подручја насеља 

са одређивањем површина јавне намене (Р 1:5000)"
- „Графички приказ бр. 3 - Планирана намена површина на нивоу урбанистичких зона 

са локацијама објеката јавне намене (Р 1:5000)"
- „Графички приказ бр. 4 - Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом 

површина јавне намене (Р 1:5000)"
- „Графички приказ бр. 4.1. - План регулације - детаљ 1 (блок 14) (Р 1:2500)"
- „Графички приказ бр. 5. - Водопривредна инфраструктура (Р 1:5000)".

После графичког приказа бр. 4.4. додаје се нови графички приказ:
- „Графички приказ бр. 4.5. - План регулације - детаљ 5 (део блока 9) (Р 1:500)".

У графичким приказима бр. 4.2., 4.3., 4.4., 6, 7, 8 и 9 нема измена.

5. ПРИМ ЕНА ИЗМЕНА И ДОП УН А ПЛАНА

Доношењем Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња (у даљем 
тексту: Измене и допуне Плана), План генералне регулације насеља Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња", број 16/13) остаје на снази и примењује се у 
свему, осим у делу за који се доносе Измене и допуне Плана.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

ГодинаХХУ! Нова Црња 13.10.2017. године Број: 23

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:11-06-32/17-1
ДАНА: 13.10.2017 године
Н О В А  Ц Р Њ А

Ш .Н а  основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС",бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл. Гласник РС» бр. 64/2015) и 
члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Нова Црња(„Службени лист општине Нова 
Црња“, бр. 9/08, 16/12 и 16/15) Скупштина општине Нова Црња, по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 13.10.2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 16/13, у даљем тексту: Измене и 
допуне Плана).

Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, а 

коначна граница обухвата Измена и допуна Плана ће се дефинисати Нацртом плана.
Изменама и допунама Плана су обухваћене катастарске парцеле 263, 2906/4 и 

2906/11 уК О  Нова Црња.
Оквирна површина Измена и допуна Плана износи 7 ћа.
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручјаје саставни део ове 

Одлуке.
Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дате су планским 
документом вишег реда: Просторним планом општине Нова Црња („Службени лист 
општине НоваЦрња^, бр. 8/11, 10/14 и 12/14-исправка).
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За израду Измена и допуна Плана користиће се одговарајуће катастарске подлоге.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату 

Измена и допуна Плана заснивају се на рационалној организацији и уређењу простора, 
усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору, 
иницијативе активних корисника простора са могућностима реализације и одрживим 
планирањем.

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана је редефинисање намене и регулације дела 

блока 9 и блока 14, које су одређене Планом генералне регулације насеља Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“, број 16/13), као и допуна правила грађења за 
планиране садржаје, који ће омогућити директно спровођење.

Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухвата 

Измена и допуна Плана подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала 
подручја, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора.

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена 
и допуна Плана чиниће садржаји јавне намене (улични коридор, трг, пијаца, постројење 
за пречишћавање отпадних вода), и садржаји остале намене (комплекс биогасног 
постројења, пословање у склопу централних садржаја и компатибилне намене).

Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и намена Плана је 30 (тридесет) радних 

дана, од дана достављања Обрађивачу Извештаја о изршеном раном јавном увиду, 
прибављања адекватних ажурних подлога и прибављања услова од надлежних органа и 
организација.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се у Буцету општине Нова

Црња.
Члан 9.

Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
Железничка број 6/Ш.

Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде Измена и допуна Плана 

организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Измена и 
допуна Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима 
планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима 
ј авног информисања и у електронском облику на интернет страници ј единице локалне 
самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана 
објављивања.

Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измена и допуна Плана 

подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на ј авни увид оглашава се у дневном листу и 

локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену 
и месту излагања Измена и допуна Плана на јавни увид, о начину на који заинтересована



Број 23 13.10.2017 “Службени лист општине Нова Црња

правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које 
су од значаја за јавни увид.

Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене 

утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња на животну 
средину, које је донело Одељење за привреду, Општинске управе општине Нова Црња, 
под редним бројем III -02-501-7/17, од дана 05.10.2017. године.

Члан 13.
Измене и допине Плана биће сачињене у: 4 (четири) примерка у аналогном и 4 

(четири) примерка у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаних 
Измена и допуна Плана у аналогном облику и по ј едан примерак Измена и допуна Плана 
у дигиталном облику, чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се 
чувати у надлежним службама Општине.

Члан 14.
Саставни део Одлуке о изради Измена и допина Плана је графички приказ граница 

и обухвата плана који се уз ову одлуку објављује у Службеном листу општине Нова 
Црња.

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Даница СтричевиП



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

2. Решење о неизради стратешке процене утицаја 
на животну средину

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/111



Рспублика Србија
Аугоиомна Покрајина Војводнна
Општина Нова Црња
Општинска управа
Одељење за прнвреду
Број: 1П-02-501-7/2017
Дан: 05.10.2017. год.
НОВА ЦРЊА

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС",бр. 135/04 и 88/10), Одељењс за привреду општинске 
управе Нова Црнл дана 05.10. 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПЛЊУ ИЗРАДИ СТРА ГЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛЛЦИЈЕ 
НЛСЕЉА НОВА ЦРЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.

За Из.мену и допуну Плана генсрапне регулације насеља Нова Цр|{>а („Службени 
лист општине Нова Црн>а“, број 16/13, у даљсм тсксту: Изменс н допуне Плана) не 
приступа се изради стратешке процене узицаја на животиу средину.

Члан 2.

Циљ израдс Измсна и допуна плана је редефннисање намепе и рег>'лацијс дела 
блока 9 и блока 14, које су одређсне Планом генсралнс рсгулацијс нассља Нова Црња, као 
и допуна правила грађења за планиране садржаје, који ће омогућити директно спровођење 
плана.

Концспција планирања, коришћен>а, урсђења и заштнте подручја обухвата Из.мена 
и допуна Плана подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, у 
складу са новим захтевнма и потрсбама корисника простора.

Структуру основних намсна простора н коришћења земљншта у обухвату Измена н 
допуна Плана чиниће садржаји јавнс на.мсне (улични коридор, трг, пијаиа, постројење за 
пречшпћавањс отпадних вода), н садржаји остале на,мснс (комплскс биогасног постројења, 
пословање у склопу централних садржаја и ко.мпатибилие на.мене).

Из.менама и допунама Плана су об^^хваћене катастарске парцелс 263, 2906/4 и 
2906/11 уКО Нова фн^а.

Члан 3.

За Измену и допуну Плана генералне регулације насеља Нова Цри>а не пристуша се 
изради стратешке процснс утицаја на животну средину, а критеријуми и разлози сс 
заснивају !1а следећем:

• Измсном и допуном плана ћс сс дсфинисати општи и поссбни услови и мсре 
заштите жнвота и здравља људн и заштита од пожара, слсмснтарних нспогода, 
техкичко-технолошких несрећа.

- Зависно од намснс и врстс објската за изградњу, објската који буду рсализовани на 
основу Измена и допуна плаиа, потреба покретаи>ао поступка процене утицаја на 
животну срединубиће утврђена у скалду са Законом о процени утицаја на животну 
средину ("Службсни гласник РС",бр. 135/04 н 36/09) и Уредбом о утврђивању



листе пројската за које је обавсзна процсна утицаја и листс пројската за којс се 
може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС',бр. 
144/08). Уколико се утврди да је неопходно израђиваће се Студија о процени 
утицаја на животну средину, а израда Измена и допуна плана не подлежс изради 
извештаја о стартешкој процени утицаја на животну средину.

Члан 4.

Ово Рсшснл је саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне 
регулације насеља Пова 1Дрн>а и објављује се у Службеном листу општине Нова Црн>а.

Обрађивач 
Бранислав Ћ>рђе^



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ",
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/111



кИнфраструктура 
_ железнице Србије а.д.

ЛК11И011ЛРСК0 ДРУПЈТВО ЗЛ  У 11РЛВЛ>ЛЊЕ 
ЈЛВПО М  Ж ЕЛЕЗН И ЧКО М  И11ФРЛСТРУК ГУРОМ 

„И Н Ф РЛ С Ј РУК'ГУРЛ ЖГ:Л1*;ЗНИ11Е СРБИЈЕ" 
Б1-:ОГРЛД

11000 В1:0П>л;1 ИсманЈ^наб. МБ 21127094. МИН 109108420. Тскућн рачун; 205-222959-26 
Т о  Л*с;кфохс МТП(381 11) 36 18 463. ЖЛТ.ЗЗО 1:-п\шИ1И11ап так$1тџУН/4^''ЈгкгаИ гл

Број: 2/2017-4/.^ 
Даиа: о

Ш .ЗАВОД ЗА УР6АНИЗДМ ВОЈВОДИНЕ' 
и о  В' 1 л Д

Прииљсио: 0? 1? 2017
Бро  ј (1рилог Орг. јед.

ЛП „ ЗАВОД ЗА УРБАПИЗАМ 
ВОЛВОДИНЕ«- НОВИ САД

»с.
Ж с.1сзн11чка 6/ III 

21000 Новп Сад

ПРЕДМЕТ: Условн „Инфрасфукт>'ра жслсзницс Србије“ ад за 
изралу Плаиа гснсралис регулацијс насс;ва Нова 11рп>а

Примили смо ваш допис број 2501/1 од 30.11.2017. годние којим тражите услове 
за изралу Измена и допуиа Плаиа гсисралнс рС17 лацијс нассља Нова 1Дри>а.

„Инфраструктура железиице Србијс" а.д. у складу са Законом о планирању и 
изградњи (Служ^ни гласник РС број 72/09, 81/09-исправка. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/12-УС. 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Закопом о бсзбсдности и
иитеропсрабилности железницс (Сл^^жбсни гласиик РС број 92/15), Закоиом о жслсзиици 
(Службсни гласник РС број 91/15), Просторним плано.м Републнкс Србијс (Службени 
гласник РС, број 88/10) и својим развојннм плаиовима и истраживап>има, излајс условс 
за изралу прсдмстног плаиа.

Па простору нассЈва Пова Црп>а иалази сс коридор укииутс и дс.монтираие пруге 
Зрсн>анин фабрика-Ралојсво. а у складу са Просторним илаио.м Републикс Србије 
(Службеин гласннк РС, број 88/10). жслсзница има обавезу задржаван>а свих коридора 
укинутих пруга са ц и ;б с м  обиовс уз утврђсну оправдаиост.

Па оспову разматрања достављепог матсрпја;1а, обавсшгавамо вас да сс подручје 
предмстног плаиа иалази изван зашгитиог пружиог поЈаса постојсћих и плаиираних 
жслезничких пруга и исмамо поссбних услова за израду предметних Из.мсна и допуиа 
Плана т^ералне рсгулациЈс нассл>а Пова Цри>а.

1ИИ ДИРЕКТОР
У11(1’ А Ј Ј љ л и , к  Ј л в и о м  

Ж Ш 1 5 е 1 н И Ч К О М Л и Ф 1 * А С Т 1 > У К Т У Р О М

|.1ап, лиил. ннж. саоб.



МШтСТЛ1Ч Т1Ј()У11УТ1»Л1ИЊ11\  мословл 
Сектор за вам|ч*лис сл I^ацмјс 
Оле.вењс т  ваирелие си 1л:ш1|је > Јре11.а 111ш> 
Одсск за превс11Т1шн\ замптл  
09/13/2-217-16812/2017 
05.12.2017 гол. 

р е 11> а IIIIII

ЛП «,Лавол за > роа1ш т м  Нојвод1ше“ 
ул./КЧмсишчка 6/М1 
Иови Сад

Ш .ЗАВОД ЗД УРБАННВАМ ВОЈВОДННЕ’
Н О В И  С А  Д

Приип.№но; П 7 12, 2017

БроЈ Прилог Орг. јвд.

‘

Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Сектор за ванредне ситуације, Одељење 
за ванредне ситуације у Зрењанину на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи ( "Сл. 
гласник РС". бр, 72/09. 81/09, 24/11. 121/12. 42/13, 50/13, 98/13 132/14 и 145/14), а у вези члана 
29. и 30. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 111/09 и 20/15) решавајући 
по захтеву ЈП .Завод за урбанизам Војводине“, ул.Железничка бр.6/111 Нови Сад. бр.захтева 
2501/15 од даиа 30.11.2017. године. за издавање условз за потребе израде Измене и допуне 
Плана генералне регулације насеља Нова Црња издаје

УСЛОВЕ
у погледу мера заштите од пожара и експлозија;

Приликом израде Измена и допука Плана генералне регулације насења Нова Црња. поред 
услова прописаних посебним законом који уређује област градње и /ређења простора. мораЈу се 
обезбедити мере заштите од пожарз и то
1. Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне 
количине воде за гашење пожара
2. Удал>еност између зона предвиђених зз стамбене и обЈекте ]авне намене и зона предвиђених 
за индустријске објекте и објекте специјалне намене.
3. Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката
4. Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, 
сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање.
5. Могућности еаакуације и спасавања људи.

Приликом пројектовања и изградње објеката који се гради према закону који уређује област 
планирања и изградње, морЗЈу се обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се у 
случзЈу пожара
1) очува носивост конструкције током одређенсг времена
2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта
3) спречи ширење ватре на суседне објекте;
4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи. односно њихово спасавање.

Сматра се да су основни захтеви заштите од пожара испуњени уколико су спроведени захтеви 
заштите од пожара;
1) утврђени посебним прописима. стандардима и другим актима којима је уређена област 
заштите од пожара и експлозија,
2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите од пожара за 
конструкциЈу. материјале. инсталације и опремање заштитним системима и уређзЈима.

Уколико испуњеност захтева заштите од покарз ниЈе могуће доказати на начин прописан 
домаћом регулативом. Министарство може прихватити доказивање испуњености захтева 
заштите од пожара и према страним прописима и стандардима. као и према признатим 
методзма прорачуна и моделима уколико су тим прописима п)>едвиђени.
Испуњеност основних захтева заштите од пожара према признатим методама прорачуна и 
моделима докззује се функционалном пробом система у реалним условима приликом



утврђивања подобности за употребу у погледу спроведенссти мера заштите од пожара из чла̂ а̂ 
36. Законз 0 заштити од пожарз.
Одступање од основног захтева заштите од пожара могуће је ако Јв тај захтев ближе уређен 
посебним прописом

Грађевински објекти у којима се производе, прерађуЈу и држе запаљиве. експлозивне и сличне 
материје могу се градити само нз таквим местима и на такав начин да се тиме не ствара 
опасност од пожара и експлозије за друге објекте.

С обзиром на недовољан број улазних параметара осим ових услова потребно је 
придржавати се и других прописа који карактеришу изградњу предметних објеката предвиђених 
у Техничкој документацији

Напомена: Потребно је. у поступку обједињеме процедуре, прибавити Услове у погледу мера 
заштите од пожара или Услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије за сваки објекат 
и доставити на сагласност пројекте за извођење објеката надлежном органу Министарства 
унутрашњих послова. пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за 
употребу. ради провере примењености датих услова и усклађености са осталом техничком 
документацијом. сходно одредбама Закона о ппанирању и изградњи ("Сл. Гласник Р С  бр 72/09. 
81/09, 24/11. 121/12, 42/13. 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре ( ,Сл. гласник РС ' бр 22/15) и чл 33 и 34 Закона о заштити од пожара 
(.Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15).

Услови су ослобођени плаћања таксе сходно члаиу 18 Закона о адмииистративним таксама 
С*Сл гласник РС". бр.50/12).

/И.М./
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ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" 

ул. Железничка бр. 6/111 
Нови Сад

Предмет: Захтев за издавања водних услова за израду Измене и допуне Плана
генералне регулзције насеља Нова Црња

Вашим захтевом, број 2501/19 од 30.11.2017.год., евидентираном у писарници ЈВП 
„Воде Војводине" под бројем 1-1434/1 од 04.12.2017.год., затражили а е  издавање 
водних услова за израду Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња, општина Нова Црња.

Увидом у архиву овог Предузећа, конаатовано је да је за израду Плана генералне 
регулације (ПГР) насеља Нова Црња, од аране ЈВП Воде Војводине Нови Сад, издато 
Мишљење у поступку издавања водних услова бр. 1-270/4-12 од 04.09.2012.год., и од 
аране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумараво је 
издато Решење о водним условима бр. 104-325-872/2012-01 од 05.11.2012.год. На 
Нацрт ПГР-а насеља Нова Црња није исходована водна сагласноа од аране 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумараво, сходно чл. 
117. аав 1. тачка 16. и чл. 119. аав 1. Закона о водама („Сл. гласник РС", бр. 30/10 и 
93/12).

Сходно наведеном, док се не прибави водна сагласноа на План генералне 
регулације насеља Нова Црња, нисмо у могућноаи да издамо водне услове за 
Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нова Црња.

Напомињемо да је, на основу чл. 117. аав 1. тачка 20., чл. 118. аав 2. и чл. 119. аав 1. 
и 4. Закона о водама (Сл. гласник РС, број 30/10, 93/12 и 101/16), издавање водних 
услова за израду плана генералне регулације и водне сагласноаи на израђену планску 
документацију у надлежности ЈВП Воде Војводине Нови Сад. Документација која се 
подноси у поступку издавањз водних аката прописана је Правилником о садржини и 
обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања 
водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник 
РС", бр. 72/17).

Доставити;

^  Нзслову,
2. Олштина Нова Црња, ул. ЈНА 110, Нова Црња,
3. Техничком сектору,
4. Архиви.
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ЈП Завод за урбанизам Војводине 
Железничка 6/111 
21 000 Нови Сад

Предмет: Достава података и услоеа за потребе израде Измена и допуна Плана генералне 
регулације насел>а Нова Црња

У складу са еашим дописом број 2501/3 од 30.11.2017. године, за доааву услова за потребе 
израде Измена и допуна Плана генералне регулације насел»а Нова Црња, у прилогу дописа доаављамо вам 
тражене податке у складу са надлежностима Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај, Сектора за минералне сировине и Сектора за енергетику.

ПРИЛОГ:

1. Услови за потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације нзсеља Иова Црња

доадвити;
1. Ззвод за урбанизам бојводине, Нови Сад
2. Сектору за минералие сировине
3. Архиаи



М ИНЕРАЛНЕСИРОВИНЕ

У складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживан>има ("Службени гласник 
Републике Србије" бр. 101/15), увидом у катастар активних истражних простора; експлоатационих лростора, 
лежишта и биланса минералних сировина и других геолошких ресурса и катааар експлоатационих пол>а 
утврђено је да на простору обухвата Измена и допуна Плана генералне регулације насељз Нова Црња нема 
нових услова и нових ограничења у погледу намене и коришћења простора (сви услови дефинисани 
долисом број 115*310*11/2012*02 од06.03.2012.године, оаају на снази непромењени).

ЕНЕРГЕТИКА:

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај у области енергетике нема 
ограничења у погледу услова за потребе израде Измена и допуна Плана генералке регулације насеља Нова 
Црња.

Неопходно је да се обратите енергетским субјектима који на територији Општине Новз Црња врше 
пренос електричне енергије (ЈП Електромрежа Србије) и диарибуцију електричне енергије (Зависно 
привредно друштво Оператор диарибутивног система "ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд. огранак 
Електродиарибуција Зрењанин), а такође да се обратите и енергетском субјекту који врши дистрибуцију 
природног гаса на подручју Општине Нова Црња (ЈП Србијагас).

Неопходно је предвидети и омогућити развој пројеката који би оптимално кориаили потенцијале 
обновљивих извора енергије уз лримену мера енергетске ефикасноаи. Напомињемо да је веома важна 
примена мера енергетске ефикасноаи, а посебно у облааи стамбених и јавних објеката (изоловање 
објеката/зграда и коришћење ефикасног сиаема грејања, климатизације, осветљења..).

Такође напомињемо да је значајно кориаити обновљиве изворе екергије (ОИЕ): енергију сунца, 
ветра и водотокова, геотермалну енергију • енергију тла (примена топлотних пумпи) и термалних вода, 
биомасу. Препоручује се примена биомасе, соларне и геотермалне енергије за задовољење топлотних 
потреба (грејање, хлађење) аановништва, а нарочито јавних уаакова.

За лотребе Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, правног претходника 
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинараво и саобраћај рађене су сгудије о потенцијалима 
обновљивих извора енергије и то биомасе, геотермалне екергије, соларне енергије и енергије ветра 
(Напомена: Наведене студије могу се промаћи на сајту секретаријата).

Подручје Општине Нова Црња раслолаже следећим лотенцијалом обновљивих извора енергије:
• соларна енергија * у Соларном атласу је утврђено дз се налази у зони са интензитетом 

сунчевог зрачењз од око 1500 к\Л/ћ/т2 годишње, што указује на могућност коришћења сунчеве енергије 
путем соларних колектора за припрему топле потрошне воде, како на јавним, тако и на индивидуалним 
објектима, а такође и лримену фотонапонских модула за производњу електричне енеогије

• геотермална енергија * у Геотермалном атласу се може сагледати геотермални потенцијал 
на различитим дубинама тла за подручје општине

• енергија ветра - у Атласу ветрова утврђено је да просечни годишњи енергетски потенцијал 
ветра у облааи општине. на висини од 1(Х) метара, износи 200*300 \Л//т2 што је веома значајзн потенцијал, 
који је могуће искориаити у складу са законском регулативом (за област енергетике. планирања и 
изградње, заштите животне средине)

• биомзса -  подручје општине располаже и значајним потенцијалом биомасе која би могла де 
се директно користи у индивидуалним објектима и топланама, а такође би се могла вршити производња 
брикета и пелета или биогаса.

На основу наведеног неопходно је предвидети циљеве и омогућити развој пројеката који би 
оптимално користили потенцијале обновљивих извора енергије уз уважааање ограничења за 
функционисање пољопривреде, водопривреде и заштите животне средине и примене мера енергетске 
ефикасноаи.
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СРБИЈЛГЛС

М !А / Ј

Завод ул урбашпи.м Војводипе 

Ж сле}|||1чка 6/111 

21000 Иови Сад

•'5 1? Ш

Канцеларија извршног 
директора за 
инвестиције

Ваш број:

Лашброј; 07-01-4722/1

Датум: ____________ '

ПРЕДМЕТ: Ииавањ с услова }а изра>т\' И)меиа и доиуиа ПГР иасел>а Иоиа Цри>а 

Поштовапи,

На основу Вашсг захтсва број 2501/7 од 04.12.2017. ј о д н н с  за издаванл* услова за нзраду 
Измена и донуна ПГР насел>а Пова Црн>а и приложених графичких прнлога. можемо Вам 
одговорити да на прсдмсгннм локација посгојс инс1а.'1ацијс Ј11 СРВИЈЛГЛС-а и то:

- Дисгрибутивна гасна мрсжа ннског притиска насе.веног места 11ова 11ри>а

Званнчни и аж\'рни подаци о внсннско.м и ситуационом положају помсн%тог објскта налазс 
се у на;1лежном Катастру.

Прнликом израдс ПГР погрсбно јс придржавати сс слсдсћег:

1. За гасоводе ниског притиска поштовати услове који су дати у ..Правилнику о условима за 
нссмсгану II безбсдну дистрибуцпју природиог гаса гасоводима притиска ло 16 ћаг*\ 
Правнлник је објављен у „Службсном гласннку РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015. године, а 
сзупиојс паснагу 22.10.2015. године.

2. Минимална дозвољсна хоризонтална растојан>а полземних гасовода од стамбсних објската, 
објската у којима стално или поврсмсно борави всћн број л>уди (од ближс ивицс цсви до 
тсмеља објскта) су:

МОР<4 ђаг(ш) 4 ћаг < МОР < 10 ћаг (т ) 10 ћаг < МОР < 16 ћаг (т )

Гасоводод 
челичних цсви 1 2 3

I асовод од
полисгилснских
цсви

1 3 -

3. Минимална дозвољсна растојан>а спол>нс ивицс подзсмних челичних и ПГ. 
(полиетнлснскнх) гасовода МОР < 4 ћаг са другим гасоводима. ннфрасфуктурннм и другим 
објсктима су:

ЈП ХРбИЈАГАС' Јавмо предузеће ла тронспорт. склодиште*«е. дистрибуцију и трсовину природног гаса

П М  1М0М4М;ЖР»«у« 1$»-10М1}*-М.Ш»0О*1ИМТнм«м:0М10е.
г̂̂ г1гс.5гЈ>1Јада.сот Србија, 21000 Нови Сад 

ул. Народног фронта 12



Мини.ма.тно д о з в о ;б с н о  

растојан>е (т )

УкрцЈгагБс 11ара;1с.1н 
о вођсњс

Гасоводн мсђусобно 0,20 0.40

Ол гасовода до воловода и кана;шзацијс 0,20 0,40

Од гасовода до врсловода и тонловода 0,30 0,50

Од 1 асовода до проходних кана.та врсловола и тон.товода 0.50 1.00

Од I асовода до нисконанонских н високонанонских ел. 
каблова 0,20 0.40

Од гасовода ло тслско.муникационнх и оптичкнх каблова 0,20 0.40

Од гасовода до водова хе%шјскс инлусгријс и 
тсхнолошких флуида 0,20 0.60

Од гасовода до рсзсрвоара* и лругнх извора онасности 
станицс за снаблсван>е горивом превозних срслстава у 
лру.мском саобраИају, мањих пловила. мањих прпврсдних 
и сиортских ваздухоплова

- 5.00

Од гасовода до извора онасности постројсн>а и објеката 
за склалипггењс запаљивих и горивих тсчности 
укупног капацитсга највишс 3

- 3,00

Од гасовода до изпора опасности постројен>а и објеката 
за складиштсњс запаЈвивих и горивих тсчности ук>тшог 
канацитета вишс од 3 пт' а највишс 100 пт̂

- 6.00

Од гасовода до нзвора опасности постројсн>а и објската 
за склајшштсњс зана;БИвих и горивих гсчносги 
укупног канацнтета преко 100 пг'

- 15.00

Од гасовода до извора опасности постројсн>а и 
објската за складишгсњс запа;вивих гасова укунног 
капацитста најпишс 10пт^

- 5.00

Од гасовода до извора опасности постројс1на и 
објската за скла;шш1ч.*њс запа;Бивих гасова укунног 
капацитета всНсг од 10 а највишс 60 т^

- 10.00

Од гасовода до извора опасностн постројен>а н 
објската за склљтиштењс запа;Бивих гасова укуиног 
капацитета преко 60 пг̂

- 15.00

Од гасовода до шахтова и кана;1а 0.20 0.30

Од гасовода до високог зеленила - 1.50

* растојањс се .мсри до габарига рсзсрвоара

4. Мипима.1иа дозвољсна растојања спољнс ивнцс подзсмннх чсличннх гасовола 10 ђаг < 
МОР < 16 ђаг и чсличпих и Г1Н гасовола 4 ђаг < МОР < 10 ђаг са другнм гасоволима, 
инфраструктурним и лругнм објектнмасу:

ЈП ХР6ИЈАГАС’. Јавио предулеће јо тронспорт. склодиштење. диспчЈибуцију и трговину природног гаса

џ/шшлг1}1Јада$.«>т
ОИ»; Ш»«С4«м м т м <«к : 0*9100:

Ср6и|о. 21000 Иови Сад 

ул. Народног фронта 12



Мннима.тно дозвољсно 
растојањс (ш)

Ук*ршгал>е Паралслп 
0 во!)сп>с

Гасоводи међусобпо 0,20 0.60

Од гасовола до воловола и капа:ппације 0,20 0,40

Ол гасовола ло вреловода и топловола 0.30 0.50

Од гасовола ло про,холпнх канала вреловола п топловола 0.50 1.00
Ол гасоволадо нископапопских п високопапопских 
сл.каблова 0.30 0.60

Од гасовола до телскомуникационих каблова 0.30 0.50

Од гасовола до водова хемијске ипдустријс и техполошких 
флуида 0.20 0.60

Од гасовода до рсзсрвоара* и другнх швора опаспости 
станицс та спаблсван>с гориво.м прсвопшх срсдсгава у 
друмско.м саобраИају, мап>их пловила, мап>их приврелпих 
и спортских ваздухоплова

- 5.00

Од гасовода до итвора опаспостн постројеп>а и објеката 
за склалиштсп>с 1апал>ивнх н горнвих тсчностн укупног 
капаците^га највишс 3 пт̂

- 3.00

Од гасовода до нзвора опаспости постројсња н објската 
за скла;1ниггсн>с запал>ивих и горивнх гечпости уклтшог 
капацитета вшпс од 3 а највишс 100 пг̂

- 6,00

Од гасовола до нзвора опасности постројсн>а и објската 
за складиштсљс запал>ивих и горивих гсчпости укуппог 
капацитета преко 100 пт̂

- 15.00

Од гасовода до извора опаспости постројеп>а и 
објската за склалнштсп>с запаЈнивих гасова ук> ппог 
капацитста највишс 10

- 5.00

Од гасовода ло извора опасности постројси>а п 
објеката за склалиштеп>е запал>ивих гасова уку ппог 
капацитста всИсг од 10 т^ а пајвишс 60 пг̂

- 10.00

Од гасовода до извора опаспости постројеп>а и 
објската за склалипп'С1Бс запаЈБивих гасова укупног 
капацнтс^га преко 60 т^

- 15,00

Од |'асовода до шахтова и каиила 0.20 0.30

Ол гасовода до високог зслснила - 1.50
* растрјањс сс мсри до габарита рсзервоара

5. Мииимхша лубипа укопавапл гасовола срелплг притпска и листрибутнвпог гасовола јс 80 
СП1 мсрсно од горн>с ивицс гасовода.

ЈП ХРБИЈАГАС' Јовно предулвће за транспорт. скпадиштење. дистрибуиоју и трговину природног гасо

џг%̂ /̂.5гР1Јада5.<от
ПИк «а40М4М.-Ж^1п> )$^10МП»-М.Ш «^д*л«гмо<тв.0МЈ«»;

ср6и)д. 21000 Нови СдД 

ул. Народног фронта 12



6» Мнннмшпш дубина укопапапш челнчпих и ПГ гасовола, мсрепа од горн>с ивнцс цсви. код 
укрштања са дру1 им објсктнма је:

Објскат Мшшма;ша дубниа укоиаваи>а (сш)

Л В*

ло дна олводних капа.та пу гсва н пруга 100 60
до дпа рсгулнсапих корита водеш1х токова 100 50
до горњс коте коловозпс копструкције п^та 135 135
до горп>с нвицс прага железничкс пругс 150 150
ло горњс ивицс прага Ш1дустрнјскс н трамвајскс 100 100

до дна псрс1у;шсапнх корита водспих токова 150 100
*прнмсњујс сс са.мо за тсрснс на коЈима јс за нзрњту рова потребап експлозив

7. Прнликом укршгаЈва 1^00 0̂^^ са пугсвима. водотоковнма. капалима. далсководима. 
пафтоводнма. продуктоводима и другнм тсоволнма, гасовод сс ио правилу водн под 
правим уЈ лом. Уколнко то иијс могуИс. угао тм сђу осс прспрскс н осс гасовода може бити 
од 60° до 90°.

8. Лко сс гасовод посгавЈва нспод путсва н пруга бушсп>см по правнлу се посгавл>а у заштнгпу 
цсв одговарајуће чврстоћс. За гасоводс прсчпнка всИсг од 100 шш прсчник заштитнс цсви 
.мора битн пајман>с 100 шш већи од спо;1>ашН|Сг прсчпика гасовода.

Крајсвн заштнтпс цсвн која се поставл>а па прелазу испод пута морају битн уда;1>ени 
.мнннмално 1 ш од лннија којс чннс крајњс тачкс попрсчпог профила јавног пута ван 
пассл>а. мсрспо на спољпу страпу и миинмалио 3 ш са обс страпс од ивицс крајгвс коловознс 
тракс.

Крајсвн зашгнтнс цсвн која сс посгавл>а па прслазу нспо.ч гра;1ских саобра!шјпица .морају 
битн удаљепи миинмалио 1 ш од ивицс крајњс коловознс тракс.

Крајсвн заштитнс цеви која сс поставл>а па прс.лазу нспод жслсзничкс пру1е  морају битн 
у;гал>епн мипнмалпо 5 ш са обс страпе од оса крајњих колосска. односно 1 ш од ножица 
пасипа.

Крајсвн зашгнтпс цсви .морају бити хсрмегички затворспн.

Ралн коптро;шсан>а свстуа;1ног пропушгазва 1аса у мсђупростор заипитпс цсви н гасовода 
па јелпом крају заштитие цеви мора да сс уграли одушна цсв прсчиика пајман>с 50 тш .

Мнпнмалио растојап>е одушпе цеви .мерепо од лииија које чиис крајП)С тачкс попрсчпог 
профн.та јавиог пута вап пассл>а. па спо.њпу сграпу мора бити пајмап>е 5 ш. одпосно пајман>с 
10 ш од осс крајњсг колосска жслсзпичкс прут с.

Миннмално растојан>с одушнс цсви мсрсно од ивнцс крајњс коловознс гракс градских 
саобраНајпнца. па спол>ну страпу мора бити пајмап>е 3 ш. У случају ако је удаљепост 
рсгулацнонс линнЈс од нвнцс крајњс коловозпс тракс градскнх саобраНајпица мап>а од 3 ш
о.тушпа цсв сс поставља па рсгулацнону лнпнју али ис ближс од I ш.

Огвор одушпс цсвн .мора битн поставл>еп па виснпу од 2 ш изпа;1 понршипс тла и заштићсп 
од атмосфсрских утицаја.

ЈП ХР6ИЈАГАС' Јаено предулеће зо трамспорт. силадиштење. дистрибуцију и трговину природног гасо

г̂џгу/.5гд{Јада$.сот
ЛИ&- 1040М«М;Ж Шифр« 040100;

Србијд. 21000 Нови Сад 

ул. Народког фронта 12



9; Минимапна хоризо1п а 1иа растојаил ползсм11нх гасовола од мадзсмнс слектро мрсже н ст>-бова 
далековола су:

Мииима;1но растојаи>е

Пазивии напои мрн укрштању (т ) ири пара;1елиом вођсњу <т)

1 к У> П I I
I кУ < и  < 20 кУ 2 2
20 к У < и < 3 5  кУ 5 10
3 5 к У < и 10 15

Мннимап10 хоризонтагно растојанл се рачуна од тсмсл>а сту̂ ба далсковода, при чсму нс смс сс 
угрознти стабнлност стуба.

10. Приликом и1 вођси>а било каквнх ратова потрсбно јс да сс рачни иојас формира гако ла 
тсшка возила ис прслазс ирско иашег гасовода иа мсстима гдс иијс заттиИсн.

11. Забрањсно јс и'зна;1 гасовода 1ра.'ш ги, као и иоставл>ати. приврсмсие. трајие. покретие и 
нелокретнс објскте.

12. У блнзиин гасовода ископ вршити ручно. У случају оштсИсња гасовода. 1асовод Ис сс 
иоиравити о грошку иивсститора.

13. Нвеитуа;ша измсштаља тасовода вршиће се о трошку иивеститора.

14. Нвснтуа;1на раскоиаван>а гасовола ра;ш >тврђиваи>а чшвеиичног стаи>а. ис могу сс вршитн 
бсз одобрсња и ирнсуства ирс;тсгавника ЈП ..Србијагас". Пајмање 3 лаиа пре почстка ра;10ва 
иа лелу трасс који сс во;ш пара;1с;шо и;ш укршта са нашн.м гасоводом у обавсзи сте 
обавсстнти ЈП ..Србнјагас'*.

15. Рок важиости овог ;кжумсн га је две годиие ол ,чатума и>еговог нздаваи>а.

С поштовањем.

Обрално:

ом ,
ндрић, дит^Јтк; .маш.

\  'Л

I; ; к а и 1

ХХЈ̂ У

Будим . инж. маш.

Доставити:
1. Паслову
2. Тсхничкој архиви
3. а/а

ЈП 'СР6ИЈАГАС' Јовно преду^вће зв трсмспорт. скпадиштен>е. дистрибуцију и трговину природног гаса

ш»суе.ид1}ада.сот
ПК» 1О«0М«М.-Ж»»«у«Ј>»100«}|9Л4;Ц1«^«»м«мО(Ти:0М}М1.

Србија. 21000 Ноци Сад 

ул. Нлродног фронтл 12



ЈАВНОПРЕДУЗЕКЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Услови за израду Плана 
генералне регулације

\/> / Датум:  ̂  ̂ ј ј ,, 

Број:

БЕОГРАД
Булевар крап>а Александра бр 282

1П,’в^0Д ЗА УРБДН'̂ :»ГЈ 
н о в и  ^

1Т>вир: ?П 1? ;0)7
ООЈ 1 рнчаг |.д.

~ Ш Џ ј~ 1

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД

21000 НОВИ САД 
Железничка бр. 6/Ш

На основу Вашег захтева. брОЈ 2501/20 од 30.11.2017. године, наш број 953-25815 од 04.12.2017. године. 
упућеног ЈП .Пугеви СрбиЈе*. за издавање услова за израду концепта Измене и допуне Плана генералие 
регулације насел>а Нова 14рња. а у складу са чланом 25. 26, 46 и 48 Закона о планирању и изградњи ГСл гл 
Р С . брОЈ 72/09). Правилника о садржини. начину и поступку израде планске докуменатције {.Сл гл.РС*. брОЈ 
31/2010) и Правилника о изменама и допунама Прзвилника о садржини, начину и поступку израде планске 
докуменатциЈе (.Сл.гл РС*. брОЈ 64/2015). овим путем Вас обавештавамо следеће

Увидом у достављеиу документацију која се сзтоји од ситуационог приказа са границом предметног плана у 
и документациЈОм којом располажу ЈП "Путеви СрбиЈе", предметни План генералне регулације се простире 
дуж објеката из нзше надлежности и то

У складу са усвојемом Уоедбом о категоризациЈи државних путева /-Сл гл.РС* боој 14/2012)

• Дожавни пут 1Б оеда боо1 12 Суботица -  Сомбор -  Оџаци -  Бачка Паланка -  Нови Сад -Зрењанин -  
Житиште -Нова Црња -државна граница са РумуниЈОМ (гранични лрелаз Српска Црња)

• Дожавни пут 11Б оеда боо1 307 Башаид -  Нова Црња

Приликом израде Плана генералне регулациЈе потребно је испунити следеће услове

> При изради предметног плана. решењз ускладити са Законом о јзвним путевима (Хл гл РС . брОЈ 
101/05). Закоком о планирању и изградњи ("Сл. гл РС", броЈ 72/09) као и са лланским документима 
вишег реда и издатим условима ЈП .Путеви СрбиЈе* у оквиру грзница предметног плана

'  Тоасу. боој и стаиионаже дожавиих путева. поиликом изоаде поедметног плана. поеузети из 
наведене Уоедбе о категооизаиији дожавиих путева повог и доугог оеда и деФинисати их у плана
(V текстуалном и гоаФичком депу).

> При изради Плаиа генералне регулације мора се предвидети лреткодна анализа:

« постоЈећик и перспективник саобраћаЈних токова,
• стања коловоза предметник државник путева.
• предлог мера у наредном периоду

> Уколико постоје или се ппаниоа1У по1едине зоне са великом (1)рекФении10м саобоаћа1а уз државни пут. 
планирати да/уу оазоаду планоеима нижег реда ради ближег дефииисања прикњучења тих зона

> Планиоати смањење учесталости бро1а саобраћа1иих прикл>учака на државиим путевима. у оквиру 
граница плана. у складу са важећим законима. правилницима (Правилник о условима које са зслекта 
безбедности саобраћаја морзЈу да испуњаеају путни обЈвкти и други елементи јзвног пута .Сл.гл.РС*. 
број 50/2011), прописима и стандардима из ове области и у складу са напред наведеним препорукама у 
вези растојања саобраћаЈних прикључака

'  Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине. ради|уси окретања и др ) мора1У бити у складу са 
Зај̂ оном 0  1авним путевима ГСлглРС". бР01 101/05) и Правипником о условима ко|е са аспекта 
безбедности саобоаћаја морзЈу да испуњава|у путми обЈекти и други елементи 1авиог пута ("Сл гл РС 
бР01 50/20111



ЈАВНОПРЕДУЗЕР.Е Услови за израду Плана Датум
ПУТЕВИСРБИЈЕ генералне регулације &Рој:

БЕОГРАД
Булевар крал>а Александра бр 282

> При по8езиван»у стамбене зоне. стамбено-пословне зоне. индустриЈСке зоие и др на државни пут 
потребно је, где год је могуће. поедвидети паралелну сеовисну саобраћајмицу која ће повезивати 
целокупну локаии1У дуж путних поавца. у цип»у безбеднијег одвиЈЗња са<ЛраћаЈа на државном луту, и 
смањења конфликтник тачака

Повезивање постоЈећих и нових саржаЈа плаиирати у складу са чланом 37. и чланом 38. Закона о Јавним 
путевима (.Сл гл РС‘ бр 101/2005). уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на 
предметним државним путевима и нове садржзЈе повезивати путем сервисних саобраћајница на 
постоЈеће саобраћзЈне прикл»учке на државном путу Предвиђено планирати и спроводити уз 
лоштовање и примену свих важећих прописа и норматива из области саобраћаја и услова ЈП 
“Путеви Србије"

> Планом предвидети и обезбедити заштитки појас и појас контролисане градње. нз основу члана 28. 
29 и 30 Закона о јзв н и м  путевима (“Сл.гл.РС''. брОЈ 101/2005) тако да први садржзЈ објеката 
високоградње РиораЈу бити удаљени минимално 20,00м од ивице земљишног лоЈаса државног пута I 
реда и 10,00м од ивице земљишног поЈаса државног пута II реда уз обезбеђење приоритета 
безбедног одвијања саобраћаја на предметним државним путним правцима Ширина заштитног 
поЈаса примењуЈе се и у насељима. осим ако Је другачиЈе одређено просторним. односно урбанистичким 
планом
У заштитном поЈзсу и поЈасу контролисане изградње забрањено Је отварање рудника. каменолома и 
депониЈа отпада и смећа.

> Планом предвидети приоритет саобраћаЈа транзит на предметним државним путним правцима

> Планским документом разрешити проблематику лостојећег и перспективног пешачког. стационарног. 
бициклистичког и јавног градског саобраћаЈЗ као и заштита постоЈећих и евентуалнно нових 
инсталација.

> Сходко члану 31 Закона о Јавким путевима (“Сл гл Р С  брОЈ 101/2005). ограде и дрвеће поред јавних 
путева подижу се тако да не ометају прегледност Јзвног путз и не угрожавЗЈу безбедност саобраћаЈЗ

> Сходно члану 32. Закона о јзвним путевима (Хл.гл РС'*. броЈ 101/2005) забрањено |е укрштање 
државног пута првог |>еда са железничком пругом у нивоу

> Аутобуска стајалишта планирати саобраћаЈно безбедно у складу са саобраћајно безбедносним 
каракгеристикама и просторним потребама. у складу са чланом 70 и 79. Закона о јавним путевима ("Сл 
гл РС". број 101/2005).

Општи услови за постављање инсталација:

• предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу додатних 
саобраћајних трака у потезу евектуалне реконструкције постоЈећих и изградње додатних раскрсница.

• траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталациЈама поред и 
испод предметних путева

Услови за укрштање лредметних инсталација са државним путевима

• да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким лодбушивањем испод трупа пута. 
управно на пут. у прописаноЈ заштитноЈ цеви.

• заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачаха попречног профила 
пута. увећана за по 3,00 м са сваке стране.

• минимална дубина предметних инсталациЈЗ и заштитних цеви од најниже хоте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1,35 м

• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњзвзње 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до корње коте заштитне цеви износи 1,00 т .



ЈАВНОПРЕДУЗЕБЕ Услови за израду Плана Двтум:
ПУТЕВИСРБИЈЕ генералне регулације р̂фЈ-

БЕОГРАД
Булевар краља Александра бр 282

> Услови за паралелно вођење предметних инсталација са државним путевима осим аутопута :

• лредметне иксталације морз)у бити поставл>е минимално 3,00 м од крајње тачке попречног профила 
лута (ножице насипа трупа пута или срољње ивице путног канала за одводњавање),

« не дозвољзва се вођење предметних инсталациЈа по баккини. по косинама усека или насипа. кроз 
ЈЗркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта

Особа за контакт; Лидијз Зец, дипл.грађ.инж. 011 /30*40'$62

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

(

. ________
6И^^^уксановићГ]^л.грађ.инж.

уДесташмно:
( у  Наспову
2 ЈГ1 *Пугеви СрбиЈе* Београд. Архиаа
3. ЈЛ Т)утеви СрбиЈв* Београд. Одсњеп»е за про)С«тну и гшзиску до«умеигаци|у



ЈП.ЗАВОД ЗА УРБА'* *'’ *”

♦

Приму- .: ?1 1?. 2017
Вро|

7 ^ ^
ЗАВОД ЗА ЗАП1ТИТУ СПОМЕИИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
Трг лр Зорана Ћимђића 1.3рсн>аиин, нм м ./.гспјаптћсгИакс.сот, чротки1(/г<а ^таИ.сот 
ПНБ: 103255037, Жиро>рачун: 840'857664’61, ча 1 ичин број 08804516 Те.|/фак*с: 023*564366

■д.

ЈП ЗЛВОД ЗЛ УРБЛПИЗЛ.М 
ВОЈВОДИНЕ, 

МОВИ СЛД, 
Жс.1С4ннчка 6/3

Крој: Ј12-

Дана: 20. 12.2017.

Прслмсг: Излаван>с услова за потрсбс ифадс Измсиа и допуиа Плаиа гсисрхшс 
рсгулацијс иассља Нова Црн>а

Ноштовани.

На основу Вашсг захтсва број: 2501/17 ол 30. 11. 2017 за издаваи>с ус.1ова за 1101ребс 
нзрадс Нзмска н допуна П.зана 1 снсра.1нс рс1у .1ацнјс нассља Нова 11рња. стручна 
служба Завода је коистатовала слсдећс:

Измено.м н доиуном Плана, којнм су рсдс(|)нннсанс на.мснс н рс17лацијс 
олређене важећим Планом у деловнма блокова 9 ( катастарска парцела 263 КО 
Пова Црн>а) н 14 (катастарска иарцсла 2906/4 и 2906/11 КО Иова Цри>а) ра,чи 
преиамеие у илаиираие радие садржаје. а у цил»у прилагођаваи>а актуелинм 
иотрсбама, И11су нарушсис гран1шс обухвага заш 111ћснн\ објската н 
архсо.10111К11х .тока.ппега. те из тог разлога ис постоји потрсба за издаваи>см 
додатиих услова и мера техиичке заштите. То иодразумева да првобитно издати 
услови из 2012. годннс осгају иа снази.

- Обзнром ла сс новопланирани рални салржаји у блоку 14 налазе у близини 
архео.чошких локалитета будућн иивеститор јс обавезаи да у складу са Закоиом 
о културним лобрима и ч.таном 120. Закона о иланирању н из17)а.тњи. ире 
почетка радова обавести Завод радн благовремеиог упућнваи^а стручних 
сара;шнка Завола за вршсњс конзсрваторско-архсолошког иадзора при 
извођсњу зсм.ваних ра;10ва.
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ЈП .Завод за урбаниззм Вој8ОД̂ *̂ЗА00Л ЗЛ УРВ̂ Ч’1‘̂ У) Р?"]9Д!ј 

Нови Сад »I г'. ■ :
5 ^

191413-2017

N15 БУДУЋНОСТ 
. НАДЕЛУ

Предраг Киежевић. директо 
Железничкв бр 6ЛН

, Примл.*' П 17
%

Фј6и1 
1 Држа

14ија за спољ не везе и односе са 
аним органима

21000 Нови Сад
1

бРОЈ  ̂
Л»тум 11 12 Ш

ПРЕДМЕТ: Достављање података и услова ради израде Измена и долуна Плана 
генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани господине Кнежевићу.

У складу са дописом Јавног предузећа .Завод за урбанизам Војводине' Нови Сад, бр 
2501/6 од 30.11.2017. године сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи 
(»Сл.гласиик РС“ бр. 72/2009. 81/2009-исправка. 64/2010-УС. 24/2011. 121/2012. 
42/2013, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Слу>1̂ ени гласник РС‘ бр 64/2015) и Одлуке о изради Измена и допуна Плана 
генерзлне регулације насеља Нова Црња (.Службени лист општине Нова Црња* бр 
23/2017). НИС а д. Нови Сад доставља следеће;

Увидом у достављеку документацију, утврђено је да у наведеним границама Измена и 
допуна Плана генералне регулције насеља Нова Црња. НИС а.д Нови Сад не плакира 
да врши геолошке истражне радове нафте и гаса. нема објекте икфраструктуре 
станице за снабдевање возила моторним горивима (бензинске станице). стоваришта. 
водове, нити друге инсталације. те немамо посебких услова ни предлога.

За све додатне информације можете контактирати Функцију за спољне везе и односе 
са државним органима. телефон: +381 11 205 85 33. е-таЈ1: зу.05<Јо@п1в.еи.

[ С пошт^мњем,

Заменик Гекералног 
Функција за спољне везе и о,

НИС а.д

иректора
жавним органима

ал Но1 и Сад 
Народиог фоомтв 12. 
21000 Иовиид 
Т«п. «581 21 481 И И

о№е«фп1>.«и

:ин. 104082158 
М41ични»5ре|

$А-)3 00 01-072 е«рзи)аГ0

0<но«ни аагк4*«'1 друшт«* 985. ̂ 86.000 € > цалхти уп>1САн. н >ивт
Р«гист*р суСчм»»* БД 82142/2005

в|неоГмиг11* « л ИоАи С«л 
55&1006010-88 
А1рКв В«г+. бЊ;« в д. В*ор»вд.
180-50012500001М  • 07



Рспуб.тка Србија 
МИНИСТЛРСГВО 

ЗЛ1ИТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Број: 532-02-00648/2017-03 

Датум: 11.12.2017. год. 
Меман>ина 22-26 
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ЈП „Завод за урбанизам Војводине** 
Жслезничкабр. 6/111 

21000 НовиСад

Ирсдмс!: Одговор на захгсв бр. 2501/2 од 4. ленембра 2017. голине за издапшве
услова за потрсбс израдс Измсиа и донуна Плана гснсраЈшс рсг улацијс нассља 
Пова Црн>а

Поводом вашсг захтсва бр. 2501/2 од 4. децсмбра 2017. 10динс, обавсштавамо вас 
да је ово Министарство размотрило ват захтев за излаван>с услова за потребе нзраде 
Измсна и допуна Плана гснсра;гнс регулације нассЈБа Пова Црња, који сс односс на ссвссо 
постројен>а, односно комплсксе. а у надлежности су овог Мштстарства.

Сходно томе, овим путем вас информишемо да, иа основу Закопа о заштити 
животнс срсдинс („Службснн гласник РС'\ бр. 135/04, 36/09, 72/09-др.закон и 43/11-УС), 
Министарство, на основу доку.мснага Извсшгај о бсзбсдности и Обавсштсн>с, води 
регистар постројења и утврђује и води свндснцију о опсратерима и ссвесо 
посгројењима/комплсксима са новеНаном всроватноНом настанка хе.мијског удсса или са 
повеНаним последица.ма тог удсса. због њиховс локације, бЈгизине сличних постројсња илн 
због врсте ускладиштених опасних матсрија (.ломино ефекат’). Такође. па основу ових 
докумсната, Министарство води и Регистар поогројсн>а и утврђује ссвссо опсратсрс и 
постројсња/комплсксс, чијс актнвности могу изазвати хс.мијски удес са прскограничним 
последицама.

Па основу доступних нолатака, којс су овом органу до сада лоставн.зи опсратсри 
ссвссо ностројсн>а/комплскса, угврђсно јс да сс у обухвату Измсна и допуна Плана 
гснсралнс рсгулацијс нассља Но1И 11рња. нс налазс ссвссо постројсња/комплекси.

Папомнње.мо да се у случају из1радн>е нових севесо постројења/комплскса, а у 
склаЈгу са Правилником о са;држипи политике 11ревенције удсса и сшчржини и 
мстодологијн изра.че Извештаја о безбедности н Плана заштите од удеса („Службсни 
гласник РС”, број 41/10), као полазни основ за идснтификацију поврсдивих објската 
разматра удаљсност од мннимум 1000т од граница ссвссо постројен>а, односно 
комплекса, док се коначна процена ширинс повреднве зонс -  зоне опасносги, одређујс на



основу резултата модслирања сфеката удеса. Такођс, напомии>емо да се идснтнфиканнја 
ссвссо постројсња/комплекса врши на основу Правилника о листи опасиих материја и 
њиховим количинама и критсријумима за олрсђнван>с врстс докумената које израђује 
оператер севссо постројен>а, односно комнлскса („Службенн гласник РС“, број 41/10). 
Порсд тога, наглашавамо да су обавсзс оператера и надлсжних органа прописане у 
поглављу 3.2 Заштита од хсмијског удеса, Закона о заштити животне срединс, тс да 
сходно навсдсиом, обавсзс оператер прсма надлсжним органима у области заштнте ол 
хсмнјског удеса, а у случају нзградњс новог ссвссо постројејва/комплекса, почињу у року 
од најмањс 3 (трн) мссеца прс почстка рада постројеЈва/комплскса. Порсд тога, у случају 
изгралн>е постројења/комплскса вишег реда, уколико опсратер не испуни услове из чл. 
бОђ, тј. бОг и бОд Закона о заштити животнс срелине, сходно чл. бОе нстог закона, 
Мииистар решеп>ем забрањује рад, тј. пуштан>е у рад односног постројсн>а/комплекса.

Због претходно навсденог је потрсбно пажљиво планирати лоциран>е и изградњу, 
како нових ссвесо постројен>а/комплскса или моднфнкаиије постојеНих и њихових 
.максималних могућих канацитста ссвссо опасних матсрија, тако и нових грађевинских 
објеката, укључујући саобраћајне правцс, мсста за јавну намсну и насеља у близини 
комплскса, гдс локација комплекса или грађсвннски објекти могу бити извор илн повеНати 
ризик или последице великог удсса, како би се избегли нспотрсбни трошкови или лоше 
инвестицијс, алн и обсзбсдило адекватно управл>ањс бсзбсдиошћу од хемијског удсса. У 
интсрссу јс и грађана и оператера и локалних самоуправа на чијој тсриторији сс гради, да 
и инвеститори и сви надлежни органи који су укључени у процес планира1{>а коришћен>а 
зе.мљишта, при доиошсњу одлука узму у обзир цил>свс превснције великих удеса и 
офаничава1Ба последица тих удеса по здрављс људи и жнвотну срсдину.

За додатнс информације, као и даљу сарадњу можстс сс обратоти овом органу, на 
адрссу: Миннстарство заштите животнс срсдинс, Ссктор за управл>ањс животном 
срсднном, Одсск за заштигу од всликог хемијског удеса, Омладинских бригада 1, 11070 
Нови Бсоград.

Горан

Лосгавитн: 
- Наслову 
• Лрхивн



РКИУВЛИКА СРБИЈЛ 
МИНИСТЛРСТВО ОДБРЛНК 

СЕКТОР ЗА МАТКРИЈАЛИК РКСУРСЕ 
УПРЛВА ЗА ИИФРЛСТРУКТУРУ

Број 4401-2

I 1 године
Б Е О Г* Р А Д

Чуваш до 2022. године 
Функција 34 рсд. бр. 42 
Датум: 20.12.2017. г. 
Обрађивач: вс Маја Крга

јдвод зд ттт војводнне*
Н О О И ' А Д

Прим.̂ к̂ н̂о: 27 12. 2017
С р о ј . .рилог Орг. ЈвД.

Обавештеи>е у вези са израдом измена и 
допуна Плана генералнс регулацијс 
насеља Иова Црк>а> доставља. ЈП "ЗАВОД ЗЛ УРБЛИИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"

МОВИ СЛД 
Железничка 6/111

Веза: Ваш захтев 2501/16 од 30.11.2017. годинс.

Иа основу вашсг захтева, а у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвсстиционих 
објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник 
РС”, број 85/15), обавештавамо вас да за израду измена и допуна Плана генералне регулацијс 
иасел>а Нова 1(рња, нсма посебних услова и захтева за прилагођавањс потрсбама одбране 
земљс.

Носилац израдс плаиа је у обавези ла у процссу израдс плана примени све нормативе, 
крнтеријуме и стандарде у складу са Законом о мланиран.у и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и свим подзаконским актима који 
регулишу прсдметну материју.

МК , /• . НАЧЕЛНИК
^̂ ПОТТ1уКОВ.Н11К

I '  ?^ч^,СЈ10б6да11 С1^|Кс^ић

•V- ■Израђено и I (једном) мрнмсрку, умножсио *
у једном примсрку и достављено: ,

—  ЈП "Завод за урбанизам Војводинс" Иови Сад,
—  а/а.

»12̂ 017



ЈКП "8. АВГУСТ"
/П .ЗД50Л од У Р Р У Ј -П П  В31В0ДННЕ 

? 8  17. ?017

~ Ј ^ / ! I '
Број : 555-2/17
Датум : 26.12.2017.године
Српска Црња

ЈП ,ЗАВ0Д ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИСАД

Предмет: УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ - Локацијски услови за 
потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња на катастарској парцели 6р.2906/11, К.О. Нова Црња тако да се 
планирани комунални садржај - вашариште пренамени у планиране радне 
садржаје, у циљу прилагођавања акгуелним потребама

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 
72/2009, 81/2009 -  испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 
одлука УС, 50/2013- одлука УС и 98/2013- одлука УС, 132/2014,145/2014), 
члана 11. Правилника о поступку спровођења обједин>ене процедуре 
електронским путем (Сл. Гласник РС, бр. 113/2015) и Одлуке о оснивању ЈКП 
„б.Август" Српска Црња број П-06-3/09-19 од 12.03.2009.године, а на основу 
Вашег захтева број 2501/8 од 30.11.2017.године за издавање услова за 
пројектовање и прикључење за потребе израде Измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Нова Црња на катдстарској парцели бр. 
2906/11, К.О. Нова Црња тако да се планирани комунални садржај 
вашариште пренамени у планиране радне садржаје, у циљу прилагођавања 
актуелним потребама, издајемо Вам следеће услове:

1. Насељска водоводна мрежа урађена је од цеви материјала НОРЕ промера 063мм 
и на крају цеви налази се подземни хидрант РНЗ( На крају улице ЈНА према 
Српској Црњи).

2. Притисак воде у насељској водоводној мрежи је 3,50 бара.

3. Дубина полагања насељске водоводне мреже износи 1,20м, рачунајући од коте 
терена. За положај траса насељске водоводне мреже обратити се овлашћеном 
раднику ЈКП „б.Август" Српска Црња.

4. Расколавања у зони насељске водоводне мреже на растојању 30-40цм може се 
изводити искључиво ручно ашовом и лопатом, како се исти не 6и оштетио. При 
раскопавању строго је забрањено коришћење ударних оруђа.
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ЈКП "8. АВГУСТ"

5. При укрштању са осталим инсталацијама (ПТТ, нисконапонски каблови ) растојање 
истих од насељске водоводне мреже при паралелном вођењу мора бити мин.50цм, 
а приликом укрштања мин.ЗОцм.

6. Приликом укрштања водоводне мреже са саобрзћајницама, водотоцима и 
каналима, водовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, 
угао између осе препреке и осе водовода може бити између 60° и 90°.

7. Минимална дубина водоводне мреже при укрштању са путевима и улицама је 
1,00м, са железничким пругама 1,50м, а са индустријским колосецима 1,00м.

8. Пре почетка извођења радова обавезно је обавестити ЈКП „в.Август" Српска Црња 
како би се организовало присуство и контрола овлашћеног радника ЈКП „В.Август" 
Српска Црња;

9. Свако примећено или учињено оштећење инсталације водовода мора се одмах 
пријавити овлашћеном раднику ЈКП „в.Август" Српска Црња како би се исто у 
најкраћем року могло санирати.

10. По завршетку планираних радова Извођач је у обавези да терен доведе у 
првобитно стање.
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ЈКП "8. АВГУСТ"

Број : 555-1/17
Датум : 26.12.2017.године
Српска Црња

Ј ј г .  ' 1>. ?С17

Т е в А  М  *

Предмет: УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ - Локацијски услови за 
потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња на катастарској парцели бр.2бЗ, К.О. Нова Црња тако да се део 
централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање , у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 
72/2009, 81/2009 -  испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 
одлука УС, 50/2013- одлука УС и 98/2013- одлука УС, 132/2014,145/2014), 
члана 11. Правилника о поступку спровођења обједин>ене процедуре 
електронским путем (Сл. Гласник РС, бр. 113/2015) и Одлуке о оснивању ЈКП 
„б.Август" Српска Црња број П-Об-3/09-19 од 12.03.2009.године, а на основу 
Вашег захтева број 2501/8 од 30.11.2017.године за издавање услова за 
пројектовање и прикључење за потребе израде Измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Нова Црња на катастарској парцели бр.263, 
К.О. Нова Црња тако да се део централних садржаја јавне намене пренамени 
у остале централне садржаје и мешовито становање , у циљу озакоњења 
нелегално изграђеног објекта, издајемо Вам следеће услове:

1. Насел>ска водоводна мрежа урађена је од цеви материјала НОРЕ промера 063мм 
на коју се наставља полиетиленска (окитен) цев промера 025мм.

2. Притисак воде у насељској водоводној мрежи је 3,50 бара.

3. Дубина полагања насељске водоводне мреже износи 1,20м, рачунајући од коте 
терена. За положај траса насељске водоводне мреже обратити се овлашћеном 
раднику ЈКП „в.Август" Српска Црња.

4. Раскопавања у зони насељске водоводне мреже на растојању 30-40цм може се 
изводити искључиво ручно ашовом и лопатом, како се исти не би оштетио. При 
раскопавању строго је забрањено коришћење ударних оруђа.

ЈП ,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ'
НОВИСАД
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5. При укрштању са осталим инсталацијама (ПТТ, нисконапонски каблови ) растојање 
истих од насељске водоводне мреже при паралелном вођењу мора бити мин.50цм, 
а приликом укрштањз мин.ЗОцм.

6. Приликом укрштања водоводне мреже са саобраћајницама, водотоцима и 
каналима, водовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, 
угао између осе препреке и осе водовода може бити између 60® и 90°.

7. Минимална дубина водоводне мреже при укрштању са путевима и улицама је 
1,00м, са железничким пругама 1,50м, а са индустријским колосецима 1,00м.

8. Пре почетка извођења радова обавезно је обавестити ЈКП „в.Август" Српска Црња 
како 6и се организовало присуство и контрола овлашћеног радника ЈКП ,3-Август'' 
Српска Црња;

9. Свако примећено или учињено оштећење инсталације водовода мора се одмах 
пријавити овлашћеном раднику ЈКП „в.Август'' Српска Црња како би се исто у 
најкраћем року могло санирати.

10. По завршетку планираних радова Извођач је у обавези да терен доведе у 
првобитно стање.
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ЈКП "8. АВГУСТ"

Број : 555-3/17
Датум : 26.12.2017.године
Српска Црња

Ш .-Д3?2 упг.'г.ч/|м ззј|;дд:ј|»Ј-

Пр: ;■

..

78, 17 . 2017

ЈП .ЗА80Д ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИ САД

Предмет: УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ - Локацијски услови за 
потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња на катааарској парцели 6р.2906/4, К.О. Нова Црња тако да се 
планирани спортско рекрестивни садржај • стрелиште са глиненим 
голубовима пренамени у планиране радне садржаје, у циљу прилагођавања 
актуелним потребама

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 
72/2009, 81/2009 -  испр„64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 
одлука УС, 50/2013- одлука УС и 98/2013- одлука УС, 132/2014,145/2014), 
члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (Сл. Гласник РС, бр. 113/2015) и Одлуке о оснивању ЈКП 
„в.Август” Српска Црња број П-Об-3/09-19 од 12.03.2009.године, а на основу 
Вашег захтева број 2501/8 од 30.11.2017.године за издавање услова за 
пројектовање и прикључење за потребе израде Измена и допуна Плана 
генералне регулације насел>а Нова Црња на катастарској парцели бр. 2906/4, 
К.О. Нова Црња тако да се планирани спортско рекрестивни садржај - 
стрелиште са глиненим голубовима пренамени у плзниране радне садржаје, у 
циљу прилагођавања актуелним потребама, издајемо Вам следеће услове:

1. Насељска водоводна мрежа урађена је од цеви материјзла НОРЕ промера 063мм 
и на крају цеви налази се подземни хидрант РН2( На крају улице Маршала Тита 
према Српској Црњи).

2. Притисак воде у насељској водоводној мрежи је 3,50 бара.

3. Дубина полагања насељске водоводне мреже износи 1,20м, рачунајући од коте 
терена. За положај траса насел>ске водоводне мреже обратити се овлашћеном 
раднику ЈКП „8.Август” Српска Црња.
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ЈКП "8. АВГУСТ"
РЛ1Ш1ДМЊс1 V з и т  НЈ№>̂л.Т11Ј'1ДЈдицидне'мреже нз растојању 30-40цм може се 
изводити искључиво ручно ашовом и лопатом, како се иаи не би оштетио. При 
раскопавању арого је забрањено коришћење ударних оруђа.

5. При укрштању са оаалим инаалацијама (ПТТ, нисконапонски каблови ) рааојање 
иаих од насељске водоводне мреже при паралелном вођењу мора бити мин.бОцм, 
а приликом укрштања мин.ЗОцм.

6. Приликом укрштања водоводне мреже са саобраћајницама, водотоцима и 
каналима, водовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, 
угао између осе препреке и осе водовода може бити између 60® и 90®.

7. Минимална дубина водоводне мреже при укрштању са путевима и улицама је 
1,00м, са железничким пругама 1,50м, а са индуаријским колосецима 1,00м.

8. Пре почетка извођења радова обавезно је обавеаити ЈКП „б.Авгуа" Српска Црња 
како би се организовало присуаво и контрола овлашћеног радника ЈКП „б.Авгуа" 
Српска Црња;

9. Свако примећено или учињено оштећење инаалације водовода мора се одмах 
пријавити овлашћеном раднику ЈКП „б.Авгуа" Српска Црња како би се иао у 
најкраћем року могло санирати.

10. По завршетку планираних радова Извођач је у обавези да терен доведе у 
првобитно аање.

Црња

ор Стеван Хркаловић
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!П .ЗА10Д ЗА УРБАНХЗАЧ ВОЈВОДМНЕ
Н  О  В  А ЛЈ

Број: 03-3178/2 
Датум; 29.12,2017.

Прииг^еко: Р: 01. 7018
. Ј Орг. |ед.

т У  I г
ЈП ..Завод за урбанизам Војводине" 

Железничкз 6/111 
21000 Нови Сад

Решавајући по Захтеву ЈП .Завод за урбанизам Војводине" бр 2501/18 од
30.11.2017., Покрајински завод за заштиту природе на основу члана 141 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС". бр. 18/2016) и чланова 9. и 
102. став 1. тачка 10. Закона о заштити природе (,Сл гласник Републике Србије" 
бр 36/2009. 88/2010. 91/2010 -  исправка и 14/2016), доноси

РЕШЕЊЕ

0 условима заштите природе за потребе израде Измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Нова Црња

1. Заштићена подручја:

У обухвату Измена и допуна ПГР-а нема заштићених подручја

2. Мере заштите за планирано постројење за пречишћаеање отпадних 
вода:

2.1 Зз потребе очувања биодиверзитета и заштите квалитета животне средине, 
приликом изградње система за пречишћавање отпадних вода насеља сачувати 
постојећу вегетацију у што већој мери. Уз међне линије парцела које се граниче са 
предметном локацијом. неопходно је очувати/обезбедити вишеспратни појас 
вегетзције ширине 5-7 метара, а уз мелиорациони канал. односно на површини 
која припада водном земљишту оптимална ширина зеленог поЈаса износи 10т. У 
складу са чл 10 Закона о водама ("Сл гласник РС". 6р. 30/10, 93/12 и 101/16). 
приликом извођења радовз на изградњи/уређењу простора, забрањуЈе се 
одлагање ископаног земљаног материјала. отпада и свих врста опасних материјз 
на водном земљишту. На овом простору такође не планирати кретање, паркирање 
и ремонт грађевинских машина. претакање горива и сл.
2.2 План озелењавања треба да буде саставни део пројектне документације. 
Зелени појас треба да садржи најмање 50% аутохтоних врста Панонског региона 
које су прилагођене локалним климатским и педолошким условима На подручју 
обухвата избегавати сађење инвазивних врста наведених у Образложењу, а током 
уређења зелених површина треба одстранити присутне самоникле јединке 
инвазивних врста и обезбедити редовно одржавање зелених површина. 
Озелењавање предметног простора може се вршити почев од фазе уређења 
простора за изградњу. до завршетка изградње система за пречишћавање отпадних 
вода.

2.3 Формирати систем јавног зеленила. повећати проценат зелених површина. 
броја и разноврсности постојећих категорија јавног зеленила и одржавати га у 
блиско природном стзњу;



2.4 Неопходан Је предтретман технолошких отпадних вода до нивоа квалитета 
дозвољеног за упуштан>е у канализациони систем Изградњом система за 
пречишћавање отпадних вода треба да се обезбеди уклањање азотних и 
фосфорних једињења, као и осталих загаРЈујућих материја. до нивоа квалитета 
прописаног Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материЈЗ у 
воде и роковима за њихово достизање (Хл. гласник РС”. бр 67/11, 48/12 и 1/16)
2 5 Осим мониторинга квалитета лречишћеног ефлуента. вршити контролу 
састава мул»а к о ји  иде на коначно одлагање.
2.6 Избором економски прихватљивих техничких решења (одговарајућа 
изолација од спољашње средине. немогућност приступа и сл) спречити контакт 
дивљих животиња (птица. глодара и др.) са непречишћеним или делимично 
пречишћеним отпадним водама и нетретираним муљем насталим у процесу 
пречишћавања.
2.7 Уколико истраживањима буде утврђено да се систем за пречишћавање 
отпадних вода налази у периодимном контакту са подземним водама. изолација 
пречистача од подземних вода треба да се односи на систем у целини
2.8 Обавезује се извођач радова да. уколико у току радова пронађе геолошка 
или палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену лриродну 
вредност. иста пријави Министарству заштите животне средине као и да предузме 
све мере заштите од уништења. оштећења или крађе.

О бразложењ с

Јавно предузеће „Завод за урбанизам Војводине" из Новог Сада обратило се 
Покрајинском заводу за заштиту природе Захтевом бр. 2501/18 од 30.11.2017 . за 
издавање услова заштите природе за израду Измена и допуна Плана генералне 
регулације насеља Нова Црња. На основу увида у Регистар заштићених природних 
добара који води овај Завод, утврђено је да се на подручју Измена и допуна Плана 
не налазе заштићена подручја Унутар локације означене бројем 2. Је планирано 
постројење за пречишћавање отпадних вода, за које су дате мере заштите у 
диспозитиву Решења.

Чланом 5.. став 7 Закона заштити природе изражено Је начело непосредне 
примене међународних закона к о ји м  ..државни органи и органи а/тономне 
покрајине и органи јединице локалне самоуправе. организације и институциЈе. као 
и друга правна лица. предузетници и физичка лица. при вршењу својих послова и 
задатака непосредно примењуЈу општеприхваћенз правила међународног права и 
потврђене међународне уговоре као саставни део правног система."

Коивенција о биолошкој разноврсности ("Сл лист СРЈ - Међународни уговори”. 
бр 11/2001) у Члану 8 указуЈе на потребу регулисања или управљања „биолошким 
ресурсима важним за очување биолошке разноврсности у оквиоу или ван 
заштићених подоучја. у циљу њиховог очувања и одрживог коришћења”. Из тог 
разлога заштита биодиверзитета насељених места заснива се иа стварању и 
одржавању јавних зелених површина Формирање система зелених површина 
насеља веома доприноси повезивању природне средине са урбаним простором а



долази и до просторног разграничавања функција које могу негативно утицати 
једна на другу. Велике поплочане и/или бетониране површине у грађевинском 
подручју као и сами грађевински објекти јачају ефекат неповољних климатских 
карактеристика околине (ниске вредности влажности ваздуха. повећан албедо 
обрађених површина. присуство прашине у ваздуху и сл.). Повећањем индекса 
заузетости грађевинских парцела подручја Плана, смањује се проценат постојећег 
јавног зеленила што за последицу има погоршање квалитета ваздуха, а додатним 
озелењавањем побољшава се квалитет ваздуха, снижавају темпрературе у 
летњем делу године због способности биљака да апсорбују и рефлектују сунчево 
зрачење, спречавају се ерозиЈа тла изазвана кишом и ветром и брзо отицање 
атмосферских падавина. смањује се бука од саобраћаја. Под локалним 
кпиматским условима. лишћари имзЈу значајан долринос у унапређењу квалитета 
ваздуха и побољшању климатских карактеристика урбаних површина.

У складу са Конвенцијом о биолошкој разнозрсности. дужни смо да спречавамо 
уношење и контролишемо или искорењуЈемо .оне стране врсте које које угрожавају 
природне екосистеме. станишта или (аутохтоне) врсте“ На нашим подручЈИма 
сматраЈу се инвазивним следеће

• биљне врсте: циганско перје (Абс/ер/аб зупаса), јасенолисни јавор {Асег 
педипск)). кисело дрво {АИагШтз д1апсЈи1о$а), багремац {Атогр11а (гиИсоза). ззпадни 
копривић {СеШз оссШеШаИз). дафина {Е1еадпи$ апди$Ц{оИа). пенсилвански длакави 
јасен {Ргахти$ репп$уШап1са). трновац {01есИсШа ^пасћап(о$). жива ограда {1ус1ит 
ћаНтКоИит). петолисни бршљан {РагЈћопос1$$и$ 1п$ег1а). касна сремза {Ргипи$ 
$его(1па). јапанска фалопа {Реупоипа $уп. Ра11ор1а јароп1са). багрем {Робт1а 
р$еисЈоасас1а). сибирски брест {(Ј1ти$ рит11а).

Чланом 23. Закона, .Заштита геолошке разноврсности при коришћењу и уређењу 
простора остварује се спровођењем мера очувања природе. геолошких и 
палеонтолошких докумената. као и објеката генаслеђа а на сснову члана 37. 
Закона. забрањено је ....сакупљање и/или уништавање покретних природних 
докумената као и уништавање или оштећивање њихових налазишта.“

Поука о правном леку:

Против Решења се може изјавити жалба ПокрзЈинском секретаријату за урбанизам 
и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања Решења преко 
Покрајинског завода зз заштиту природе

Решено у Покрајинском заводу за заштиту природе под бројем 03-3178/2 од
29.12.2017. године.

Достављено:

- Наслову.
- архиви,
- документацији

/

Помоћник директора:

Горан Крнчевић 
по О^уци о овлаш?1ењу 
бр 06.-1702 од 18.07.2016.

!
.  .г



с АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" БЕОГРАД

ЈП "Завод за урбани?^«Л1п|ЦМ9М |̂ЈИ№ММ01НЕ * 
Железничка 6/111 и о г  I *
21000 Нови Сад Г ^ — '  ' -п 5" Ој  ' /п.;г. “

Б о •. ј г , ЈА-

М?>Н

Број: 13О-ОО-иТО-003-855/2017-002 

Датум: -|2- ?ГЦ7

Предмет: Издавање услова за потребе израде Измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Нова Црња

На основу вашег захтева број 2501/13 од 30 11.2017. године, који је код нас заведен дана
04.12.2017. године под бројем ВНВ-030743/17 и достаељене документације (Прегледна карта. 
границе обухвата за локацију 1 и 2 и Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за 
прибављање услова у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем;

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату измена и допуна предметног 
плана. као и у непосредној близини обухвата измена и допуна предметног плана нема 
објеката који су у власништву .Електромрежа Србије" А.Д.

2. Према Плану развоја преносног система за период од 2018. године до 2027. године и 
плану Инвестиција, у обухвату измена и допуна предметног плана није планирана 
изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа 
Србије" А.Д.

3. V складу са претходно наведеним тачкама .Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних 
услова за потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође 
до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац 
захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове. 
Дирекција за техничку подршку преносном систему. Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и 
Александру Куколечи на тел. 011/3957-156.

С поштовањем,
Извршни директор за пренос 

електричне енергије

Ић. Д1̂ ?1гГиНЖ . електр.

Копије доставити;
- Регионални центар одржавања Нови Сад •  Погон Н о^
- Дирекција за техничку подршку преносном систему -  Сектор за високонапонске водове 
Други оригинал;
- Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
.ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ' БЕОГРАД 
Кн»1в Мипоша 11 
11000 Бсоград

Мжтмчнн број: 20054132 
ПиБ: 103921661 

«чмиг.ст».г$



Рс11уб.1мка Србнја
МИНИСТЛРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
с к т о р  ЧА в а н р к д н ј: с и т у л ц н ј е

09број Л Ј Ј / -  /
28.12.2017. голиАс '
Б с 0 1 р а д

ш ,Ш 0Л ЗЛ УР6Л.Н’А1|М В0.'В0ДИН6
О О ■ 1 Л »1

П5, 01. 2018~
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Јавко прслуЈсћс 1а просторно и урбаинстичко п.шннрањс н пројсктовањс 
«,Јавол шурбанизам 1к)јволинс^

ул. Жс.зезпнчка 6/И1 
21000 НовнСа.1

Прслмст: Захтев та издавањс услова *ш потрсбе нзраде Измсма н допуна Плана 
генералме регулацнје насеља Пова Црн>а

Веза: Ват акт број 2501/4 од 30.11.20! 7. године

Поволом Вашег акта. под 10рњим бројем, којим сте нам сс обратили са 
захтсвом за издаваи>с услова за потребс изралс Измсна и допуна Плана гсксралнс 
рсгулације иасел>а Мова Црња. обавештавамо вас оследећем:

Наведсии плански докумснг јс нсопходно израдити у  складу са 
Законом о заштити од пожара („Сл.гласник број 111/09 и 20/15). Закоиом о 
запаљивим и горивим тсчн(ктима и запаЈБИвим гасовима (..Службсни гласник 
Републике СрбнЈс". броЈ 54/15), као и важећим техиичким пропнсима и српским 
стандардима коЈима Јс са аспосга заштите од пожара и сксплозиЈа уређена област 
планнрања и изградик обЈската. опрсмс, инсталацијс и уређаЈа коЈи су у обухвату 
овог планског докумснта, а поссбно наглашавамо услове за обЈекте који нису 
уређсни тсхиичким пропнсима:

• реа;шзациЈу пословних и Јавних обЈската извршизи у ск;)аду са одрсдбама 8ВР8 
ТР21,

• реализациЈу инлустриЈских обЈеката извршити у складу са одрсдбама бВРб ТР
19.

У случаЈу ла предмстни плански докумснт прслставлл основ за излаванк 
локациЈских услова за изградњу. доград1ву и рсконструкциЈу објската коЈи су у 
обухвату предмстног Плана, обавсттавамо вас да исти нс салржи могућности. 
ограничс1Ба и условс за из1рал)ву обЈската са аспскта заттите од пожара и 
експлозиЈа, па Је потрсбно прс излава̂ ва локациЈских услова, прибавити поссбнс 
услове заштите од пожара и експлозиЈа. а све сагласно са одрсдбом члана 54.



Закона о планирању и »пгралњи (..Службсни гласник Републикс Србијс** број 
72/09. 81/09, 24/11. 121/12. 42/13. 50/13. 98/13. 132/14 и 145/14) и одредбом члана
16. Уредбе о локацијским условима (..Службсни гласник Рспублнкс Србијс** број 
35/5 и 114/15).
Такође Вам достављамо податкс. односно табсларнс приказс пода̂ ака о 
елсмснтарним нспогодама и другим нссрсћама и послсдицама на територији 
обу.чвата Плана за период од 01. јапуара 2012. до 13. дсцсмбра 2017. године:

Табсларии прикаЈ соих иитервеиција ватрогасио-спастачких јединица иа 
подручју општине Нова 1Ј/>и>а у  иаведеиом триоду

Врста ванрсдпог догађаја ВроЈ ванрсдних догађаја

Пожар 295

З схничкс интсрвснцијс 35

Техничке интсрвснције у саобраћају 3

Дсжурство 3

Црп;всн>с водс 2

Услугс 3

Лажна ;тојава 4

Оста.'1е интсрвспције 1

УКУИНО 346

Иаломип>смо да у 1пве1Птајпом периоду на навеленој територији није било 
зсмл>отрсса. поплава ни активиих клизишта.

Табе.трии прикш .шкације ваи/>едии.х догађаја иа подручју општиие Нова Црњау 
иаведеиом шгриоду

Локација вапрелног догађаја Врој ваирсдних догађаја

[ рађсвипски објскат 71

Огворсни простор 260

Саобраћајно средство 15

УКУПНО 346

Табе.шрии приказ иитервеиција вапцтгасно-спасишчких Једииица иа отвореиом 
простору иа подручју отитиие Иова Црња у  иаведеио.м периоду



Отворсни нростор Врој ваирсдних догађаја

Листопадна шума 4

Мсшана шума 1

Сортне житарнце 12

Осталс житарицс 6

13ино1рад 1

Ливада 13

Дспонија смсћа 24

Остали отворсн простор 199

УКУИНО 260

Табеларии приказ иитсјУвенција ватрогасио-стклиаиких је^ииица иа 
саобраИајиом с{т)ству иа подручју отитиие Иова Црњау иаведеиом периоду

Саобраћајно срсдство Врој ванредних догађаја

Пољопрнврсднс машине 3

Тсретно друмско возило 2

Пчдничко друмско вознло 9

['рађсвинскс машинс 1

УКУПМО 15

Ма свим ванрсдним логађајима који су сс догодили на подручју општине 
Мова Црња погннулсЈс пст, а поврсђснојс 11 лнца.
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ПрсдузсНс за Тслскомуникацијс а.л. Всограл 
Дирекција за Техпику 
Извршиа јсдипица Зрсн>а>1ии 
Служба за плаиирање развој и 
Иивестициоиу изгра;и1>у

Број: 7062-471515/2-2017 
Дат>'м: 28.12.2017.10Д.

5 01. 2Ш _
____ I р .. • ..'Д

I

.111 ЗАВОД ЗА УРКАНИЗАМ В0.1В0ДИНК  
ИОВИ САД ЖЕЛЕЗИИЧКА 6ДИ

Ирсдмсг: Ус;10В|| за ио грсбс нзрадс Измсна и допуиа Илаиа гсисралис рсгула11ије 
иассља Иова Црња.

На осиову вашсг захтева број 2501/12 од 30.11.2017. голипе достављамо вам 
слелеће податкс и условс:

Тслскомуиикациопа мрсжа коју поседује Телеком Србија а.д. на подручју 
иасељеног места Мова Црн>а састоји сс из пст со мснта:

1 .-Базнс станицс мобилнс тслсфоније
2. -Спојии иутеви фиксие и мобилпетелсфонијс
3. -Комутацнони цснтри фнксне тслсфонијс (цснтрала и МСЛН)
4. -1 [риступис тслскомупнкационс мрсже
5. -Каблопска ТТ канализација

-Базнс сга111111с мобн.тс тслсфон11Јс:.

У  нассЈБсиом мссту Нова Цр>ћа постоји базиа стапицс Мобилне 
'Гслсфоније Србијс која се иалази иа силосу фабрикс шећсра. До базне станицс јс 
2011 10ДИНС положсп оптички кабл чиме јс обсзбсђен максиму.м могућности за 
пружањс свих тслскомуникацио>1их услуга трсн̂ т̂но расположивих у мобилној 
тслсфонији.

•Спојнн путсви се палазе уз саобраћајннцс у путном појасу н повезују Нову 
Цр>ву са осталим мсстима у отптини и главпом централом у Зрен>апнну.

ОПТИКЛ

1. Пова Црн>а- Српска Црн>а-Румунија: .мсђународни правац
2. Пова Цр>Ба-Зрсњанин - Београт; међународии правац
3. Нова Цр>Ба - Тоба.
4. Пова Цр>ва -  Руско Ссло

IКИМ |1сО|(Гм1. Гшкоч«!« ?
IX*. ХО*. *<>»<•• р||>г«** Р1Н 10М02МГ.
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-Комутаином11 цситар фиксие тслсфоннјс
У  нассллном месту Нова Црн>а постоји модерна дигитална цснтрала типа 

А1са1с1 1000 Е10/Сб^О која ради као крајња цснтрала од 2005 годипе са могућпошћу 
прикЈБучсн>а 734 дирсктних аналогних тслефона од чега су 615 постојсћих корнсника 
тслсфона. инсталнране 8 ИСДН базних прикључака од чега су 3 постојећа корисиика 
као и ЛДСЛ прист>'пни чвор са 139 инсталираних АДСЛ прикл.учака и 92 постојећих 
корисника АДСЛ, 96 инсталираних ВДСЛ прикључака и 54 постојећих корисника ВДСЛ.

-Прнстлтша тслскомуннкацноиа мрсжа повезује кориснике са комутационим 
центром н о.мо1 7 ћава прнступ широком спекгру тслскомуиикаш10них услуга. Оснм 
основног сервиса телефонирагБа у фиксној мрсжн прско приступнс мрсжс се остварује 
прист\'п брзом интсрнсту путсм ДСЛ уређаја као н ИП телевизији. Да би се то омогућнло 
потребнс су квалитетне прнступие мреже као и најмодсрнији комугациони и ИП уређајн.

Постојећа бакарпа прист>тша мрсжа сс састоји од подзсмног примарног дела и 
ваздушног сскундарног дсла. Она је тако изведена да омогућава брзо и једноставно 
прикЈБучење нових корисника у целом месту. Са 1420 прнкЈБучних пари довсдсних на 
главни разделпик приступна бакарна мјкжа у Новој Црњи спада у богатс мреже те се 
стога нс планира д д јб с  нроширсЈБС дистрибутивне мреже.

Великн кориснипи, нови објекти колективпог стаповаЈБа, индустријски објскти 
и другн кориспици којн имају поссбнс захтсвс у смислу капацитета и квалнтета 
прикЈБучка могу су писменим захтевом обратити надлежпим службама 'Гелекома како би 
се у склад>' са законом о тслскомуникација,ма и законом о планирашу и изградњи на 
пајбољи мо1ућн начин обезбедиле све најмодсрније тслекомуникационе услуге за 
потребе објскта односно корисника. То пре свсга значи изградњу поссбног оптичког 
кабла до корисника који сс прско одговарајућих урсђаја повсзују на мрежу.

Мали кориспици и физичка лица се повезују прс свс1а кроз иостојсћу бакарну 
мрежу. У  циЈБу задовоЈБСЈБа све всћих захтева корисника по нитању брзинс интернета 
планира се дсцентрализација мрсжс и изградп>а мипи приступннх чворова -  кабипе1а на 
постојећој трасн по техпологнји ФТТЦ односно АЛЛ ИП. Љихова планнрана локација 
дата је у слсдећој табелн.

Преглед постојећег ста1ва и планираис из1'радн>с:

Р.Б
Р

Мссто 2тарост
ареже

Стање ирежс План изгралњс 
мрсже

Старост
ком>та1Ц1Јс

Стањс
комутацијс

Плаи
прошн-
рења

1 Нова ири>а 2005 Иова и 
рекокструнса 
иа бакарна 
мрежа

Не планнра се 
>пград||>а нове 
бакарие лнстри* 
бутивне мреже

2005 Дигитална +
АДСЛ^
ИПГВ’
влсл

2 Пова 1Дрња 
мини ИПАН 
ЈНА 22

2005 Прнхвата
постојећу
моежу

Планирана
леие>гфали1 ацнја

Планнрано 
М 1 1Р

ПСТН+
вда1>
ИПТВ

3 Нова 1^ња 
мини ИПАН 
ЈНА 74

2005 Прихвата
постојсћу
мрежу

Планирана
деие>ггралнзаш|ја

Планираио
А г и р

ПСТН^
ВДСЛ+
ИПТВ

4 Нова 1|рња 
минн ИПАН 
ЈНА 144

2005 Прихаата
постојећу

_____

Планнрана
дсиснтралнзацнја

Планнраио 
АСи 1Р

ПСТН+ 
ВДСЛ ♦
и птв
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•Кабловска ТТ канализаиија
Канализацнја коју поселује Телеком се састоји од окаиа и распоиа кабловске 

каиализације који их повсзују цевима кроз којс се увлачс свс врстс тслскомуникационих 
каблова. Она омо^тћава ирс свега брзу и јсдноставиу нзградњу иових капацитста без 
потребе за изво1)си>см грађевииских радова. Кабловском канализацијом је иокривсн 
цснтар што омогуНујс јсдноставно повсзива({>с најзиачајнијих објската у мссту.

I |Ши 1кч<р1м1 2
Вш| г«)р>М1Счс Кс|р<)« ; * п г с ^ к  шкускЈи Лупк«)( |7162)4}.1 '1Н  100002М7,

Г;м1мк11ии1 1 0Н 0 О 00  00О 00|]н«(1 11р1««гак«р4Ј| | 0 «ООООООПО.ООд1М га 1с1иС1 гМига 1иас4 1м «и 1 4  Н п ч г Н  ^ * ' 1 с М 1 а П « о с Г к 1  
ШСЈ (АкК«« |М и >1 |М илО .:2.16О 401-1О . 1ММ02-16. 100.640.06. \ '0^ о 1м 1к1 (% и 6а*4  Ч т  Тг« |1б6б4с 7. N0» .ЧјЈ . гајцм
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С 1 ање теЈ1СКомуникац|1011С 11нфраструк'П'рс у околннн
;10кацнјс 1

У околини блока 9 који сс налази у центру насе;Ба присугни су сви прстходно 
наведени елементи телекомуникационс инфраструктуре. Испред овог блока пролази 
кабловска тслскомуникациона каналнтација кроз коју пролазс бакарни каблови 
приступнс мреже као и транспортии оптички каблови од којих јсјсдан међународни.

У сам блок 9 улази само један бакарни кабл који напаја постојећу зграду што сс 
види на графичком прилогу.

Стањс тслско.муннкацнонс ннфраструкплрс у окол11ни
локацијс 2

Ма локацнји 2 се налази више тслскомуникационих каблова:
• Бакарни кабл за ПЈећерану
• Коаксијални кабл прсма Српској I јрњи
• Оптички кабл за Тобу
• Магистралнн и међународни кабл Зрс1Банин -  Мова Црња -  Румунија

Ови каблови су приказани у графичком прилогуч
Оптичкн каблови су увучснн у полистилснскс цсви прсчника 40мм.
Кабловн су у моменту изградн»е положени на дубину 80цм а цеви на д>бннама 

ЈООцм у нассљсном месту и 120цм ван насел>сног мсста. Овс дубинс сс олносе на 
ннвелсту терена у моменту полапива тако да се може очекивати, н.мајући у виду да су 
поједини каблови старији од 30 година, да је дошло до промснс дубине услсд промсна 
кота терена. Пракса јс показала да се услсд радова на изградњи, рсконструкцији и 
одржавању путева, канала и осталих ралова на површини терсна мсн>а нивелста тсрсна 
па каблови и цеви могу постати дубљи услед насипан>а и наношсња слојсва зсмљс или 
шшћи услсд скндања површинског слоја терена. Из овог разлога је потребно приликом 
извођсња било каквих грађевискнх радова у околини овнх каблова прстходно извршитн 
траган е̂ каблова и пробно шлицован>е радн угврђивањс тренутнс позиције каблова н 
цеви.

Пошто се планира изграцња енергетских производних објската у зони радних 
садржаја погребно јс обезбсдити тслскомуникационе коридоре до ових објеката односно 
до сваке парцеле у радној зони. Телекомуникационе коридорс треба планирати уз 
саобраћајнице као и одговарајућс прслазе нспод саобраћајница. Ови коридори трсба да 
сс завршавају на постојећим коридорима односно траса.ма оптичке и бакарне 
телекомуннкационе инфраструктуре ради повезиван>а раднс зоне на фнксну 
телскомуникациону мрежу.

1 Јотрсбно је оставити и могућност изград1ве базнс станнцс мобилне телсфонијс на 
нском од објеката у радној зони. Трснутно нс постојн ова потрсба или план али имајући 
у виду динамичан развој мобилне телсфоније и интернета и тенденције да сс градс базнс 
станице мале снаге на више локација ради квалитстнијсг покривања подручја самог 
места, раднс зонс као и п>тева треба предвидети ову могућност.

11000 О«ор«1 ТаквуДл 2
» 0 * 1 « » . »и6|еи1« »• | К 1 г г е 1 * г с « И 1 1 « П Н  1Л00а2ПТ.
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Услови I рађсња у бл1П 1111и тслскомуп11кац|10 11их каблова

Тслскомуннкационн каблови су каблови малс снагс и својим присуством не врше 
>тицај на околииу. Са другс странс подложни су утицају лругих инсталација као што су 
елсктроснсргстски каблови и каблови електро вуче. Телскомуникацнони каблови имају 
вишеслојни заштитни омотач што их чини отпорним на филичко хсмијскс утииаје 
околинс. Тсхничким прописима лсфинисани су услови за Јрађење у блнзннн 
тслекомуникационнх каблова.

Елсктроснсргстски каблови
Паралелно вођсн»с и укрштан»с 'ГК каблова и слсктроснср1чггских каблова н

Врста подзсмнс илн на;1зсмнс инсталацијс, 
објекта

Парштслио вођси>с или 
при6лижаван>е у метрима

УкрштагБС 
V метрима

Глсктроснсргстски кабл иапоиа до !0 КУ 0.5 0.5

Електроенсргетски кабл иапона преко 10 КУ 1 0.5
Од упоришта слсктроснсргстских водова за 
називне напонс до 110 КУ

10

Од упоришта слсктроснергетских водова за 
називне напопе до 220 К У

15

Од упоришта слсктроенергстскнх водова за 
називие напоие до 380 КУ

25

У  случајсвима где постоји укрштан>с ТК каблова и слектроенсргегских каблова угао 
укрштанл трсба по нравнлу да будс 90̂ ,̂ а;1н нс смс бнти мањи од 45 У  изузетним 
приликама угао сс можс смањити на 3 0 с тим да се мора посебно образложити.

Уколико не могу да се одржс горе наведена растојања при паралслном вођсњу и 
укрђштању ТК каблова са електроснсргстским кабловнма потребно је применнти 
лодатне заштитнс мсрс у складу са упутством о грађен>у месних кабловских мрежа.

Гаснс инста;1ацијс 
Услови за паралслно вођснл:
При паралелном вођењу 'ГК каблова са гасним 

придржавати растојан>а која су дата у слсдсћој табели:
инсталацијама трсба се

I 'асоводи Радин
притисак

Подзсмии ТТ кабл 
укЈБучујуђи и наставкс 
(растојањс у метрима)

Кабл овски раздсл н и ци 
и кабинети (растојање у 
метрима)

Високог притнска Вишс од 16 1.5 4
Високог притиска Маи>с од 16 0,6 4
Срсдњег притиска 0.5-1 0.4 2
Ннског притиска ;1о 0,5 0.4 1
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Те1екот 8гШја
Рго^иго^о гв 1е1окотип1кас11о а.(1.

Ра(ггојам»а код високог прнтиска која су дата у горилј табели могу битн с.ма^вена и до 1 м 
али под условом да је гасовод означсн са од1х>варајућим траком са упозорегвем или пак 
на друп! проиисан начин .

Услови за укрштагве:
При укрштагву ТК каблова са гасннм инсталацијама треба се придржавати 

растојања која су дата у слсдсћој табели, као н подручја укрштан»а којс треба битн са обе 
стране од места укрштан»а. У подручјима укрштања не смсју бити места наставака на ТК 
кабловима а исто и на гасоводним инсталацијама.

Гасоводи Подземни кабл бсз 
наставака (у метрима)

Подручје укрштан>а 
(у метрима)

Гасовод високог притиска вишс од 
16 ат

0,4 1,5

1'асовод високог притиска магђе од 
16 ат

0.4 1,0

Гасоводи срсдн»ег и ниског 
прнтиска

0,4 0,4

Остали случајеви паралелног вођен»а и укршган>а 
Оста;1И случајеви паралслног вођсња и укрштанл 'ГК каблова са другим подзсмним

Врста подзсмног или 
иадземног објекта

Хоризонтална удал»еност (у 
метрнма)

Вертикхчна удал»еност (у 
мстрима)

Од водоводннх цеви 0.6 0,5
Од цевовода одводнс 
канализације

0,5 0,5

Од рсЈулационс линнјс 
зграде у насељу

0.5 -

Саставио:

Славко Стеванов дипл.инг.

Доставл»сно:
- ЈП Завод за урбаниза.м Војводине
- Лрхиви

Прилог: 
-Цртсжи на ЦД
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Р е II у б .1 II к  а С  р б II ј  а 
Р К П Ж Л И Ч К И  ХИ Д РО М ЕТКО РО Л О Ш КИ  ЈЛВОД 

Београд. Кнеза Вншсслава 66. поштански фах 100 
Тел.: 30 50 923, факс: 30 50 817. с-таИ: оШсс,^?ћ1с1тс1.коу.г5

Врој: 922-3-95/2017 
Дат>.м: 11.01.2018. годннс 
Б Е О Г Р А Д

С̂р  р
ЈП ЗАВОД ЈА УРНЛНИ и м "в Ш В О Д И Н Е

п  01. ?01е
. А

Жслезиичка 6 /III 
21000 Иови Сал

Предмет: Ин<|к)рмаиија о мстсоролошкнм. хнлролотким и лансирним (п|нтпшгралним) 
сгаиицама и њиховој свентлалној таттити, на полручју нассља Нова Црња

У вети са за.чтсвом број 2501/3 од 30.11.2017. годиис. којим тражтс податкс за изра.ту Измсна и 
допуиа Млана генералне регулацијс насс.т>а Нова Црња. олносно податкс о мсгсоро1ошким. 
хндролошким и противг радиим станипама и њиховој свснтуа.1Ној заипити. обавсштпнамо вас 
следсћс:

- Урсдбом о утврђивању локација мстсоролошких и хилролошких стаиииа лржавних мрежа и 
заштитних зона у околшш тих сташша. као и врстама ограиичсња којс сс могу >вссти у 
заштитним зонама ("Службени гласннк РС" бр. 34/13). ирснизирани су називи и .1окацијс 
метсоролошких и хидролошких стаиица којс су у нг^гзсжжкги Рспубличког 
хидрометеоролошког завода (РХМЗ). као и о1раничсња која сс уводс у за111титним зонама у 
околиии тих стаиица.

- Законом о одбраии ол 1рала ("Службени (ласник РС” 54/15). члаи 13, прелвиђснојс увођењс 
заштипшх зона око лаисирних (противгралинх) стаиииа. у којима јс офаничсна из1ра;ш>а 
нових и рскоиструкција постојећих објската и извођсња ралова који могу илрутити 
исма.1.иваи.с противфадиих ракста. које спалају у 1. катсгорију сксмлозивиих матсрија. 
Изграли.а иових објеката на одстојању мањсм ол 500 т  ол Г1ротивгралми\ стаиипа Цеитра за 
одбрану од грала. мо1лћа јс само по обсзбсђсњу шкебнс сагласиости и ми111.геи>а РХМЗ.

1. Мстсоролошке ста111шс -  У  граиицама прсдмезног ги!ана иалазс сс мсгсоролошкс стаиице 
лржавме мрсже:

Редии Локаиија Програ.м рала Координате
б|т [.аццкЈс (Ш Х|)

т

Еоп$!1икЈс (ОСС)
1

1 Тоба падавинскс сганицс 45.68819722 ’ 20.55661944

2. Хплролошке сга1111це - У  границама прелмстиог плаиа ие налази се ии јелна хилролошка 
стаиица површинских вода.

2.1 У (раницама прслметиог плана успостав.гснс су слсдећс хилролошкс С1аинцс ползсмиих 
вода:

Рс.’1НИ
број Назив

Координатс Н (т) Папомеиа
X V

1. Нова 1ђ>ња(НЦ-1) 5057411 7467955 77.16 -
2. Нова Црња(НЦ-1/1) 5057409 7467955 77.17 •
3. Иова Црн.а(НЦ-1/2) 5057407 7467956 77.18 -

ћПп://иууц.ћЈите1.со%.г;>



3. Лаисирне (протнвградне) стамице ~ На подручју предмстпог плаиа 1«с налати се ии јсдна 
лаисирна (противгрална) сташша;

Планска локумснтацнја тркЈоа да будс у склалу са Урсдбом о утнрђнвању лока^шја 
мстсоролошкнх н хнлролошких сташша лржавинх мрсжа и таштитних зона у околини тих 
стаиица. као н врстама ограничеи»а које се могу' увссти у заштитним зонама ("Службенн 
гласиик РС” бр. 34/13). као и у ск;1аду са проиисаном удал.еношћу ол лансириих С1аннца 
систсма одбранс од града.

Ју^§1)ав Ииколнћ. дипл.мст.
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Огранак,,Електродистрибуција Зрењанин" 
Зрењанин
Датум; 23.01.201 б.године
Број: 8Б. 100.-Д.07.13-322143/2-17

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“

Железничка бр. 6/111 
Нови Сад

Предмет; Услови за потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља 
Нова Црња

Поштовани,

Вашим захтевом под бројем; 2501/14 од 30.11.2017.године обратили сте се 
Електродистрибуцији Зрењанин за издавање Услова за потребе израде Измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Нова Црња.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (ДСЕЕ)

Насељено место Нова Црња се напаја из трафостанице (ТС) 110/20к\/"Нова Црња" путем 
далековода 20к\/, средњенапонске мреже 20к\/, ТС 20/0,4к\/ и нисконапонске мреже 0,4к\/. 
Преко средњенапонске мреже 20кУ насеља Нова Црња се напаја далековод 20кУ који напаја 
насеље Тоба. Постоји резервирање конзума једне половине насеља Нова Црња путем 
далековода који напаја „Уљару“. Не постоји резервирање друге половине насеља Нова Црња и 
насеља Тоба у случају квара на мешовитој мрежи у другој половини насеља Нова Црња и квара 
на далеководу који напаја насеље Тоба.
20к\/ и 0,4к\/ дистрибутивна мрежа је грађена као надземна на стубовима (са голим 
проводницима или СКС-ом) или као подземна (кабловским водовима). 0,4 кУ мрежа се напаја 
преко ТС 20/0,4 кУ.
На постојећим објектима ДСЕЕ у обухвату плана се врше радови на одржавању, адаптацији и 
реконструкцији у циљу очувања поузданог и сигурног напајања конзумног подручја.
У прилогу услова достављамо карту са приказом постојећег стања електродистрибутивне мреже 
ширег подручја и карту са приказом постојећег стања електродистрибутивне мреже насељаНова 
Црња.
У Табелама су дати типови и капацитети трафостаница 20/0,ЛкУ насељаНова Црња.

ПЛАНИРАН РАЗВОЈ ДСЕЕ (СА НАЗНАЧЕНИМ ОБЈЕКТИМА ЕМС)

Могућности електродистрибутивне мреже ће се развијати према потреби развоја конзума на 
подручју уз благовремено и планско опремање мреже.
У циљу резервирања испада међумесних далековода 20кУ, као и при редовним годишњим 
ремонтима ТС 110/20к\/ потребно је у што већој мери повезати конзуме суседних ТС 110/х к\/ па 
је потребно у што већој мери планирати изградњу међумесних водова. Побољшање 
резервирања напајања појединих насељених места се решава изградњом повезних међумесних 
20к\/ водова између предметних и околних насеља. Ти водови представљају линијске

Оператор дистрибутивног система„ЕПС Дистррбуцшја" д.о.о.

СХ)2 Г»-0( ;ј/'Д

1--;г
Тдл: +38П 1  3616 706 

Факс:+381 И 36 16 64'

ПИБ: 100001378 

Матични број; 0700.5466



инфраструктурне објекте и за чију реализацију ће од велике помоћи значити помоћ надлежних 
општина. Од повезних водова је потребно планирати подземни кабловски 20к\/ вод од Тобе до 
новог гвозденорешеткастог стуба са вертикалним растављачем у траси постојећег далековода 
између ТС Руско Село и Банатске Тополе. Пошто средњенапонска мрежа Тобе ради под 
напоном 20кУ а далековод ТС Руско Село и Банатска Топола ради под напоном 10кУ то ће се 
будући кабловски вод активирати након палнираног преласка далековода на рад под напоном 
20к\/. У прилогу услова достављамо ситуацију са приказом тог кабловског вода. Осим тога у 
случају да се искаже потреба за напајањем нових потрошача који се налазе на локацијама 
између двају насељених места тада је потребно планирати изградњу међумесног далековода 
којим би се истовремено извршило повезивање средњенапонских мрежа тих насеља.
На постојећим и будућим објектима ДСЕЕ у обухвату плана ће се вршити радови на одржавању 
и реконструкцији у циљу очувања поузданог и сигурног напајања конзумног подручја, увођења у 
систем даљинског управљања као и ради повећања капацитета ДСЕЕ због потреба постојећих и 
нових корисника ДСЕЕ. Наведени радови подразумевају; замену проводника код надземних и 
подземних водова са или без повећања пресека, замену изолације код надземних водова, 
замену надземних водова кабловским водовима, замену голих проводника надземних водова 
СКС-ом, замену трансформатора у трафостаницама исте или веће снаге, уградња нових 
трансформатора поред постојећих у трафостаницама, замена опреме у расклопним 
постројењима трафостаница, доградња расклопних постројења у трафостаницама, замена 
постојећих префабрикованих постројења у трафостаницама новим са или без повећања 
капацитета, постављање антенских стубова за потребе система даљинског надзора и 
управљања висине до ЗОт, уклањање опреме и слично.
Наши даљи планови развоја средњенапонске и нисконапонске електродистрибутивне мреже у 
насељима подручја ће зависити од даљег развоја насеља.
У циљу одређивања услова за снабдевање електричном енергијом будућих локалитета односно 
појединих потрошача, потребно је да располажемо подацима о одређеној локацији као и 
максималној захтеваној снази, начину грајања, просторном распореду потрошача како за широку 
потрошњу тако и за индустријске потрошаче.

УСЛОВИ ЗА ОБЈЕКТЕ ДСЕЕ
Трасе нове електродистрибутивне мреже планирати ло јавној површини уз постојеће и будуће 
саобраћајницеу коридорима уз осталу инфраструктуру са обе стране саобраћајнице. 
Предвидети могућност укрштања енергетских и оптичких водова са саобраћајницама према 
указаној потреби. Предвидети пролаз енергетских и оптичких каблова кроз објекте у оквиру 
саобраћајница (мостове, натпутњаке, тунеле исл.). Заједно са еспропријацијом земљишта за 
саобраћајнице потребно је спровести и еспропријацију земљишта за објекте ДСЕЕ. 
Средњенапонски водови се граде као подземни кабловски изузетно као надземнина бетонским и 
гвоздено-решеткастим стубовима са голим проводницима на висећим изолаторимаили СКС-ом. 
У рову са подземним водовима и на стубовима надземних водова предвидети оптичке водове.
ТС 10(20)/0,4к\/ се планирају као засебни објекти - монтажнобетонске лрвенствено намењене за 
лримену у кабловској-подземној средњенапонској и нисконапонској мрежии стубне првенствено 
намењене за примену у надземној средњенапонској и нисконапонској мрежи. Изградња стубних 
трафостаница се дозвољава само у склопу надземне мреже.
Нисконапонски водови се граде као надземни и подземни. Надземни водови се граде на 
бетонским и гвозденорешеткастим стубовима са голим проводницима или СКС-ом, а подземни 
водови се граде кабловима.
У прилогу услова су цртежи са тлоцртним изгледом и димензијама монтажно-бетонске 
трафостанице и полуукопане бетонске трафостанице.
У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва измештања 
извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви тамо где је то 
потребно. Потребно је планирати измештање одређених деоница тих објеката и то или подземно 
- каблирањем или надземно реконструкцијом зависно од детаљног пројектног решења. 
Укрштање и паралелно вођење се врши према одговарајућем пројекту, за чију израду је 
надлежан искључиво ЕПС Дистрибуција ЕД „Зрењанин". Трошкове евентуалних измештања 
електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. Потребно је да се, након израде пројекта



Обезбедити да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином 
трасе поставља низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 т;
Хоризонтални размак телекомуникационог кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 
0,5 т  за каблове до 20 кУ, и 1 т  за каблове 35 кУ. При укрштању телекомуникациони кабл се 
полаже изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,5 т . Ако је енергетски 
кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом дужином паралелног вођења или 
најмање 3 т  са обе стране места укрштања) а телекомуникациони кабл постављен у 
електронепроводљиву цев растојање мора да буде најмање 0,3 т . Угао укрштања треба да је 
што ближи 90°, ван насеља најмање 45° а у насељу најмање 30°. Ако је угао укрштања мањи, 
енергетски кабл се поставља у челичну цев. На местима укрштања поставити одговарајуке 
ознаке. Пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење 
оптичког кабла у односу на енергетски кабл је условљено једино сигурносним размаком због 
обављања радова. Забрањује се постављање шахтова телекомуникационих каблова на трасу 
енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт);
Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла испод или изнад топловода. Хоризонтални 
размак енергетског кабла од спољне ивице канала за топловод треба да износи најмање 0,6 т  
за каблове до 35 кУ, односно најмање 0,7 т  за каблове 35 кУ. Уколико не могу да се постигну 
најмањи размаци примењују се додатне заштитне мере којима се обезбеђује да темепературни 
утицај топловода на кабл не буде већи од 20°С, као: појачана изолација између топловода и 
енергетског кабла, примена каблова са изолацијом од умреженог полиетилена (ХРОО-АбЈ, ХНЕ 
49-А), примена металних екрана између кабла и топловода, примена постељице од специјалних 
мешавина за затрпавање топловода и кабла, на пример - мешавина шљунка и песка "Моравца" 
са додатком до 15 % млевеног кречњака, мешавина песка и цемента итд., или се енергетски 
кабл поставља у азбестно-цементну цев дужине 2 т  са обе стране места укрштања. При 
укрштању се енергетски кабл поставља изнад топловода, а изузетно испод топловода. 
Вертикални размак енергетског кабла од топловода треба да износи најмање 0,5 т  за каблове 
до 1 кУ, 0,6 т  за каблове 10 кУ, 0,8 т  за каблове 20 кУ, 1 т  за каблове 35 кУ. Укрштање се не 
сме извести у топловодним каналима и шахтовима. Између енеретског кабла и топловода се при 
укрштању поставља топлотна изолација од полиуретана, пенушавог бетона итд. При укрштању и 
паралелном вођењу енергетског кабла за јавно осветљење и топловода треба да износи 
најмање 0,3 т.На местима укрштања поставити одговарајуће ознаке. Приликом грађења 
топловода потребно је радни појас формирати тако да тешка возила не прелазе преко 
енергетског кабла на местима где исти није заштићен;
Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла испод коловоза. Размак енергетског 
кабла од пута изван насеља при паралелном вођењу износи:за аутопут и пут 1-реда најмање 5 т, 
за путеве изнад 1-реда најмање 3 т. Размак енергетског кабла од пута изван насеља при 
приближавању износи:за аутопут и пут 1-реда најмање 3 т, за путеве изнад 1-реда најмање 1 т. 
Паралелно вођење надземног енергетског вода се врши на растојању једнаком најмање висини 
стуба мерено од спољне ивице земљишног појаса пута. При укрштању са путем изван насеља 
енергетски кабл се полаже у бетонски канал, односно бетонску или пластичну "јувидур" цев Ф 
160 т т  увучену у хоризонтално избушен отвор дужи за 1 т  од спољне ивице пута тако да је 
могућа замена кабла без раскопавања пута. Подбушивање се врши механичким путем а 
темељне јаме за бушење се постављаЈу уз спољну ивицу земљишног појаса. Енергетски кабл се 
поставља у заштитну цев и у делу испод канала који прате пут (хидротехничког објекта пута) до 
0,5 т  даље од спољне ивице канала. Вертикални размак између горње ивице кабловске 
канализациЈе и површине пута треба да износи наЈмање 1,5 т , а од дна канала наЈмање 1,2 т. 
Штитник и упозораваЈућа трака се постављаЈу целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. 
Угао укрштања траба да Је што ближи 90°, а наЈмање 30°. На местима укрштања и краЈевима цеви 
поставити одговараЈуће ознаке;
При укрштању са каналом енергетски кабл се поставља у заштитну металну цев Ф 160 т т  до 0,5 
т  шире од спољних ивица канала тако да Је могућа замена кабла без раскопавања канала. 
Вертикални размак између наЈниже коте дна канала и горње ивице металне цеви треба да 
износи наЈмање 1,2 т . Штитник и упозораваЈућа трака се постављаЈу целом трасом до дела трасе 
у заштитним цевима. Угао укрштања траба да Је што ближи 90°, а наЈмање 30°. На краЈевима цеви 
поставити одговараЈуће ознаке.

Комплетан текст ТП-3 се може наћи на адреси Мјр://уши/. ерзсИзЈпдисИа.гзЛпсЈех.рНр/2акоп8ка- 
геаи1аИуа/ЈпЈегпЈ-8Јап(јагсИ.



конкретног објекта, инвеститор истога обрати ЕПС Дистрибуција ЕД „Зрењанин“ са захтевом за 
уговарање израде инвестиционо-техничке документације измештања као и радова на 
измештању предметних електродистрибутивних објеката. У сваком случају потребно је 
планирати како надземне тако и подземне коридоре за пролазак будућих кабловских водова. 
Приликом одређивања траса за надземне и подземне водове потребно је уважити заштитни 
појас дефинисан чланом 218 Закона о Енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14). Уколико постоји 
потреба за изградњом објеката у заштитном појасу неопходно је од надлежног оператера 
дистрибутивног система исходовати посебне услове. Забрањује се садња дрвећа у постојећим и 
планираним коридорима електродистрибутивне мреже. Потребно је водити рачуна о постојећим 
и планираним објектима у непосредној околини ТС 10(20)70,4к\/ због расплета подземних и 
надземних водова, заштитног уземљења око ТС и потребне слободне површине земље за 
постављање радног уземљења.
У наставку су дати услови за укрштање и паралелно вођење карактеристичних објеката 
инфраструктуре са електродистрибутивним објекатима у складу са Техничким препорукама ЕПС 
(Техничка препорука број З(ТП-З) V - издање: 2012, Основни технички захтеви за избор и 
монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1 
кУ, 10 к^, 20 к^, 35 к ^  и 110 к^):

При изради техничке документације придржавати се закона и техничких прописа. Пројекат треба 
да предвиди заштиту и потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње проЈектованог 
објекта, при чему Инвеститор решава све имовинско-правне односе настале због потребе 
измештања. У случају приближавања делова објекта надземним електроенергетским објектима 
поштовати одредбе "Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова напона од 1кУ до 400к\/"(„Сл. Лист СФРЈ“ БР. 65/88 и „Сл. Лист СРЈ“ 
БР. 18/92) Чланови 121 до 123. Водити рачуна и о обезбеђењу рада механизације приликом 
грађења пројектованог објекта. Обратити пажњу на надземне електродистрибутивне објекте - 
мрежу и трафостанице. Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних 
електродистрибутивних објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од 
уземљења стубова мреже и трафостаница која се налазе прстенасто положена на растојању 1 т  
од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1 т. У близини трафостаница постоје 
енергетски каблови са резервама истих. У случају потребе измештања електродистрибутивних 
објеката Инвеститор подноси захтев Електродистрибуцији, која ће извршити измештање о 
трошку Инвеститора;
Није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад енергетских 
каблова. Хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да 
износи најмање 0,5 т  за каблове 35 кУ односно најмање 0,4 т  за остале каблове. При укрштању 
цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или изнад енергетског кабла на 
вертикалном растојању од најмање 0,4 т  за каблове 35 кУ односно најмање 0,3 т  за остале 
каблове. Уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 т. На местима 
укрштања поставити одговарајуће ознаке;
Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла. Хоризонтални 
размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског 
кабла треба да износи најмање 0,8 т  у насељеном месту односно најмање 1,2 т  изван 
насељеног места. При укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла. Вертикално 
растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу може да буде најмање 
0,3 т  ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2 т  са обе стране места 
укрштања или целом дужином паралелног вођења. На местима укрштања поставити 
одговарајуће ознаке. Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН 
и НН водова за најмање висину стубова увећану за 3 т. Приликом грађења гасовода потребно је 
радни појас формирати тако да тешка возила не прелазе преко енергетског кабла на местима 
где исти није заштићен;
Хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова у које спадају каблови 
јавне расвете и семафорска инсталација, треба да износи најмање 0,5 т. При укрштању 
енергетских каблова кабл вишег напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, 
уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном растојању од најмање 0,4 т. На 
местима укрштања поставити одговарајуће ознаке. У случају недовољне ширине коридора, 
међусобни размак енергетских каблова у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења 
и не сме да буде мањи од 0,07 т  при паралелном вођењу односно 0,2 т  при укрштању.



УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ДСЕЕ

Услове, начин и место прикључења на ДСЕЕ дефинише надлежни оператор дистрибутивног 
система у складу са плановима развоја ДСЕЕ, законским и другим прописима. У обухвату плана, 
у складу са потребама будућих и постојећих корисника ДСЕЕ, предвидети изградњу објеката 
ДСЕЕ средњенапонских водова, расклопних постројења, трафостаница 20/0,4кУ и 
нисконапонских водова. Прикључење корисника на ДСЕЕ се планира на средњенапонском нивоу 
(20к\/) и на нисконапонском нивоу (0,4к\/) у зависности од захтеване снаге и потреба корисника. 
Прикључци објеката који захтевају коришћење сопствене трафостанице (20/0,4к\/) корисника се 
граде подземном кабловском мрежом на средњем напону уз остављање простора за 
трафостаницу типа монтажно-бетонска или за одговарајуће грађевинско разводно постројење (у 
које се смештаискључиво средњенапонско постојење 20к\/ са мерењем) које се гради уз 
регулациону линију парцеле крисника са могућношћу приступа просторији са средњенапонским 
постојењем 20к\/ са јавне површине (подземни кабл 20к\/ и постројење 20к\/ постају власништво 
оператора ЕПС Дистрибуција) и са обезбеђењем права пролаза у корист оператора на средњем 
напону у склопу средњенапонског постројења. Прикључци снаге преко 43,47 кУ\1 са везивањем у 
напојној дистрибутивној трафостаници (20/0,4к\/) се граде искључиво као кабловски подземни уз 
коришћење слободностојећих ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту 
постављених на армирано-бетонском постољу са кабловском прикључном кутијом у истом и са 
постављањем ормана мерног места у регулационој линији парцеле корисника. Прикључци 
типски снаге до 43,47 Ш1 са прикључењем са нисконапонске мреже (трајни и привремени), уз 
проверу задовољења напонских прилика, се граде искључиво као кабловски подземни уз 
коришћење слободностојећих ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту 
постављених на армирано-бетонском постољу са постављањем ормана мерног места у 
регулационој линији парцеле корисника или на јавној површини у траси мреже поред прикључног 
стуба надземне мреже или прикључног дистрибутивног разводног ормана подземне кабловске 
мреже. У прилогу услова су дати изгледи и димензије слободностојећих ормана мерног места. 
Из исте трафостанице је могуће напајање јавне расвете канделаберског типа или заједно у 
склопу нисконапонске електродистрибутивне мреже широке потрошње са самоносивим 
кабловским снопом на бетонским 9 т  стубовима. За потребе напајања Јавне расвете, у 
непосредној близини постојећих и/или будућих трафостаница, на јавној површини предвидети 
локације за смештај ормана мерног места јавне расвете тип ПОММ-2/Х на типском 
слободностојећем армирано-бетонском постољу са КПК типа ЕВ-1П и разводног ормана јавног 
осветљења (РОЈО).
Услови за потребе напајања будућих објеката се дају посредством надлежног органа кроз 
поступак обједињене процедуре као Услови за пројектовање и прикључење, у зависности 
захтеване максималне снаге, положаја објеката.

Локација 1:
У захтеву није одређена локација нелегално изграђеног објекта који се озакоњује. Према 
потребама садржаја извршити прилагођење постојеће електродистрибуривне мреже условима 
централних садржаја и напајање локалитета трга и пијаце електричном енергијом. Што се тиче 
напајања локалитета Трга и пијаце електричном енергијом, постоје капацитети у инсталисаној 
снази ТС РТС-7 НОВА ЦРЊА али сада не постоји резервни извод за евентуалне потребе 
напајања локалитета Трга и пијаце. Постоје могућности да се изврши реконструкција и 
реконфигурација постојећих извода из ТС да би се омогућио резервни извод у ТС. У наредном 
периоду планирати замену 20к\/ кабла између РТС-7 НОВА ЦРЊА и РТС-2 НОВА ЦРЊА и 
каблирање постојеће надземне мешовите и нисконапонске мреже у зони централних садржаја 
насеља уз изградњу нове монтажнобетонске трафостанице или кабловске бетонске 
трафостанице уместо постојеће трафостанице (РТС-2 НОВА ЦРЊА) типа кула која би се 
демонтирала.

Локација 2:
За радни садржај Објекат за производњу електричне енергије електране на биогас "АИег ћЈодаб 
М" активне снаге 1063к\/\/ су издати услови за пројектовање и прикључење чију фотокопију 
достављамо у прилогу услова. Овом приликом, уважавајући потребу напајања "Постројења за 
пречишћавање отпадних вода" електричном енергијом као и потребу припремања земљишта за



потребе "Простора за спортски и рекреативни риболов" је потребно надземну разводну 20к\/ 
мрежу каблирати и изградити засебну ТС 20/0,4к\/ "Постројење за пречишћавање отпадних 
вода" у случају да захтевана снага не буде могла да се напаја из ТС 20/0,4к\/ "Акег ћјодаз II".
У циљу повећања поузданости напајања Зоне централних садржаја као и напајања "Изворишта 
водоснабдевања" и "Радних садржаја" у зони улице Кошут Лајоша потребно је извршити 
реконструкцију кабловске 20к\/ мреже која повезује ТС: РТС-7 НОВА ЦРЊА,
ТС“ЖИТОПРОДУКТ“651 и ТС“УЉАРА нова“650 полагањем исте новом трасом која омогућава 
изградњу ТС 20/0,4к\/ "Извориште водоснабдевања" и "Радни садржаји" уз реконструкцију и 
реконфигурацију 0,4 к\/ мреже у делу улице Кошут Лајоша и демонтажу постојеће кабловске 
20к\/ мреже.
У случају да приликом изградње нових објеката или легализације постојећих објеката исти буду 
на недозвољеном растојању од постојеће електродистрибутивне мреже, обавезно је измештање 
електродистрибутивне мреже. У случају да приликом дефинисања нових регулационих линија 
постојећи електродистрибутивни објекти више не буду на јавним површинама, обавезно је 
измештање истих на јавну површину.

ОСТАЛИ УСЛОВИ
Ови услови имају важност 12 месеци и могу се користити искључиво за израду 

Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нова Црња. Пожељно би било да нас 
додатно контактирате у фази пред усвајање нацрта плана, како би могли адекватно да 
сагледамо план са свим специфичностима и да према потреби ревидујемо издате услове.

Овим условима се стављају ван снаге раније издати услови под бројем 4.30.4-1736/2 од 
12.03.2012. године.

С поштовањем.

Прилог:
- Карта са приказом постојећег стања електродистрибутивне мреже шифег подручја;
- Карта са приказом постојећег стања електродистрибутивне мреже нас^ља Нова Црња;
- Табеле са подацима трафостаница насеља Нова Црња;
- Карта са приказом будућег стања електродистрибутивне л/̂ реже ширег подручЈа 
средњенапонски кабл од Тобе до далековода Руско Село Банатска Топола;
- Карта са приказом будућег стања електродистрибутивне мреже насеља Нова Црња;
- Фотокопија услова за пројектовање и прикључење објекта за производњу електричне енергије 
електране на биогас "А11ег бјодаб II";
- Цртежи са изгледом и димензијама слободностојећих ормана мерног места;
- Цртежи са изгледом и димензијама кабловских прикључних кутија;
- Цртеж са тлоцртним изгледом и димензијама монтажно-бетонске трафостанице и компактне 
полуукопане бетонске трафостанице.

Достављено:
(1Ј Наслову;
2. Сектору 8Б.100.-Д.07.13;
3. Писарници.



МОУА СРМЈА

ВР.Тб. 10КАС1ЈА Т1Р МОУ̂  1^бТ
1 29.поует6га-ЈМА Ки1а 250
2 ЈМА-К.1ајоба Ки1а 250
3 и1.ЈМА бТб 250
4 Р.бапс1ога-1 .ок̂ ођга бТб 250
5 Кпу| собак-М.ТЈ1а Ки1а 250
6 М.Т|1а-1.таја бТб 250
7 Моуодгас1пја МВТб 630
9 1.бапс1ога-1.таја бТб 250
11 ЈМА-К.Регепса бТб 160
15 Е1ек1гоУој̂ осПпа Џ2Тб 100

646 ри12а 2гепјапЈп, 1еуо 2Тб 1000
648 ЈМА ђђ С2Тб 100

649 МадагЈпбка ђђ 2Тб 630
630

650 Мада2Јпбка ђђ 2Тб
630
630
630

651 и1.К.1ајоба игтз 100
652 ри12а Тођи,с1ебпо бТб 50
945 и а1аги М.Сгпје МВТб 400
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ПР-ЕНГ-01.95/01
ЕлектродистрибуиИз Зрењан^н 
Панчеаачка 46, Зрењанин 

Наш броЈ: 8Б.1.0Л.^Д-0?.13-202739/3-17 

Ваш броЈ: БД 60564/2017

„Алтер Бмогас IV' д.о.о. Војвода Степа 

Карађорђев трг ББ

23219 ВоЈвода Степа
Зрењанин, 06.11.2017 године.
Одлучујући о захтеву Странке Длтер Биогас 11“ д.о.о. Војвода Степа, Карађорђев трг ББ, 
бр, 8Б,1.0.0.-Д-07,13-202739/1-17 од 07.08.2017, године, на основу Закона о енергетицм 
(„Сл, гласник РС“ бр. 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом („Сл. гласник РС" бр. 63/13) и Правила о раду дистрибутивног система, издају 
се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта за производњу електричне енергије електране на биогас у Новој Црњи, ул, 
Уговорне Земље 6Б, на к.п. 2906/11 у к.о. Нова Црња (у даљем тексту; електрама) и 
опште потрошње на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ),

На основу увида у достављену документацију издају се ови услови,

1. Основни технички подаци о електрани и намена објекта

■■ Планирана одобрена снага електране; 1063 кУ\/

■■■ Број генератора у електрани: 1 

- Технички подаци генератора;

Врста: синхрони 

Активна снага: 1063 кУУ 
Назначени напон: 0,4 кУ 

Назначени фактор снаге; 0,8

- Намена објекта: Постројење за производњу електричне енергије.

- Објекат се састоји из дела за производњу електричне енергије (у даљем тексту: 
елттранв) и инсталација опште потрошње, Технички услови за пројектовање 
инсталација опште потрошње дати су у прилогу 5.

Начин рада: Електрана ради паралелно са ДСЕЕ са предајоу електричне енергије 
у ДСЕЕ у целости (изузев сопствене потрошње)

2. Начин при1сључе1ња и технички опис прикључка

2.1. Врста прикључка: индивидуални

2.2. Карзктер прикључка: трајни

2.3. Уесто прикључења електраие на ДСЕЕ; Уаод вода електране у водну ћелију 
20 кУ разводног постројења које се смешта у објекат описан у тачки 2.8.1.

Место прикључења опште потрошње; Увод НН кабла у ПОММ који се поставља 
поред објекта описа.ног у тачки 2,8.1.
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2.4. Место везивања прикључка на ДСЕЕ: тачка на оближњем далеководу који 
пролази дуж пута на парцели 2903 к.о. Нова Црња.

2.5. Прикључење електране на ДСЕЕ је трофазно са си1иетричнир системо1и напона 
синусоидног облика.

2.6. Називни напон мреже на месту прикључења електране на ДСЕЕ Је Ц, ™ 20 кУ.

21. Називна фреквенција у ДСЕЕ Је /г,= 50 Нг,

2.8. Опис пртњучш до места пришаучења

2.8.1 На погодноу месту на парцели 2906/11 к.о, Нова Црња на страни ка путу 
који се налази на парцели 2903 к.о. Нова Црња (у складу са скицом у 
прилогу 2) изградити објекат за смештај електроенергетске и остале опреме 
за прикључење електране (у даљем тексту; ОМП). Пристуо ОМП 
предвидети са поменутог лута.

2,8.2.. У траси деонице далековода која пролази уз пут на парцели 2903 к.о. Нова 
Црња, на погодном месту, уградити нови ЧРС. Од поменутог ЧРС до ОМП 
се полажу два кабловска вода типа и пресека Зх(ХНЕ49-А2.1x150 тт^  12/20 
кУ) којима се ОМП повезује на ДСЕЕ ло принципу улаз/излаз.

2.8.3. У ОМП се уграђује СН разводно постројење. енергетски трансформатор (у 
даљем тексту ЕТ) и НН Блок. СН разеодно постројење је у концепцији 
трафо-водна-водна-мерна-водна, Трафо ћелија служи за прикључење 
поменутог ЕТ, дае водие ћелије служе за прикључење кабловских водова из 
предходне тачке (веза са ДСЕЕ по принципу улаз/излаз), мерна ћелија 
служи за мерење примопредаје електричне енергиЈе између електране и 
ДСЕЕ, последња водна ћелиЈа служи за при.кључење вода из електране. 
Уерна ћелија |е опремљена струјним и напонским мерним 
трансформаторима за обрачунско мерење, трафо ћелиЈа је опремљена 
раставном склопком и осигурачвм, а водне ћелије су опремљене склопка- 
растављачима и земљоспоЈником, ЕТ је уљни стандардне изведбе са 
конзерватором, преносног односа 20/0,4 кУ1кУ снаге најмање 160 к\/А, а 
наЈвише бЗО кУА. НН блок се састоји од 8 извода са осигурачима, Једним 
пољем за напајање сопствене потрошње ОМП и једним пољем за 
прикључење ЕТ, СН разеодно построЈење се уводи у тсге т  даљинског 
надзора и управљања дистрибутера. Предвидети огдоварајући стуб за 
монтажу антене за потребе даљинског надзора. и управљања,.

2.8.4. У ОМП се уграђује даљинска станица. За смештај те даљинске станице 
потребно је предвидети простор димензија 600x600x1950 т т  (ширина х 
дубина X висина).

2-8.5, У непосредној близини ОУП поставити САБП 800 и на њему ПОММ-ПИ1/6 
за потребе напајања остале потрошње снаге 170 кЧУ. У ПОММ се поставља 
опрема за полуиндиректно мерење (мерна грула и струјни мерни 
трансформатори).

2,8.6. Са НН блока из ОМП предвидети два кабловска извода, каблом типа и 
пресека РРОО А 4x150 тт^, за повезивање ПОММ из претходне тачке.

2.9. Расклопиа опрема у ћелиЈама новог 20̂  кУ постројења у ОМП треба да буде у 
складу са концепцијом ОДС. Расклопни апарати треба да буду даљински 
управљиви.

2.10. Напајање опреме у ОМП је предвиђено са НН блока смештеног у ОМП.

2.11. Изградња електроенергетских. објеката у ДСЕЕ до места прикључења електране 
на ДСЕЕ, изградња ОУП, опремање ОМП, поста.вљање опреме из тачке 2,8.5. и
2.8.6., као и опремање мерног места у искључивоЈ је надлежности ОДС. У складу 
са тим, ови услови се не могу користити за израду техничке документације и 
покретање других активности потребних за реализацију прикључка. ОДС
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дефинише прикључак и гиесто прикључеша у решењу о одобрењу за прикључење 
електране, у складу са законскиу прописима, и задржава право шмене ставова 
из тачке 2. оеих услова, прилишм издавања решења о одобрењу за прикључење,

2,12, Описиерногуеста:

У склопу прикључка се уграђује уерни уређаЈ за обрачунско 1иерење 
пришпредаје електричне енергије изћлеђу предметне електране и ДСЕЕ, ко|и се 
смешта у орман мерног места типа МОММ-Р12 димензија 600.х600х220шт 
(ширина X висина х дубина) и повезује са мерним трансформаторима у мерној 
ћелиЈИ. Наведени орман мериог места се монтира на зид у ОМП. За мерење 
опште потрошње на локацији предвиђена је полуиндиректна мериа група која се 
смешта у ПОММ-ПИ1/б на САБП 800,

3. Осноени техмички лодаци о ДСЕЕ иа месту прикључења

3.1, Стварна струја трофазног кратког споја са стране ДСЕЕ иа месту прикључења 
електране на ДСЕЕ (на 20 кУ). у субтранзијентном лериоду је 3,105 кА, однос 
а/Х = 0,144,

3.2, Електроенергетска опрема у ДСЕЕ на 20 кУ напону је димензионисана на 
дозвољену струју трофазног кратког споја 14,5 кА,

3.3, Неутрална тачка мреже 20 кУ иапоиа је уземљена преко нискоомског отпорника 
самоуТС 110/20кУ/кУ,

3.4, Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеииу урежауа 20 кУ напона је 
ограничеиа на вредност 300 А.

3.5, Основна заштита 20 кУ водова у ДСЕЕ изводи се као:

- краткоспојна заштита са тренутниу деловањеу,

-■ прекострујна заштита са временскиу затезањем,

■■ земљоспојна,

3.6, За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

■■•• једнополни земљоспојни прекидач са брзиноу деловања мањоу од 0,2 б,

■ на изводима 20̂  кУ у ТС 110/20 к\//кУ Јв ,при1У1€њено аутоуатско поновно 
укључење (АПУ) са два покушаја. У првом се врши брзо АПУ са 
безнапонскоу паузом (трајање) уогућег лодешења у интервалу од 0.15 $ до 
0,3 3. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после 
безнапонске паузе (трајање) уогућег подешења у интервалу од 10 в до 180 
б (споро ,АПУ), Уколико је и даље присутак квар, заштита извршава трајно 
искључење извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом 
отклањању.,

3.7, Појава кратких спојева и осталих кварова у ДСЕЕ је стохастичке природе и њихов 
број се не може предвидети,

3.8, У ДСЕЕ се примењује аутоматска регулација напоиа применом регулационе 
преклопке са кораком од 1,6% од називног напона 1Ј„, која има за циљ да одр.жи 
вредност напона у границама +/- 10% називног напона 11,-,. Напон се регулише на 
секундарно! страни ТС 110/20 кУ, Аутоматска регулациЈа напона се спроводи са 
времеиским затезањем од 30 до 180 8. а могућа је и примена ручне регулације 
напона.

3.9, За заштиту елекдроеиергетског система од .хаварија и других непредвиђених 
поремећаја. у ДСЕЕ се примењује мера ограничења потрошње помоћу налонске 
редукције снижењем напона за 5% од називног напона Уп, применом опреме и 
уређаја који су описани у тачки 3,8,
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3,10. Заштита од пренапона у 20 Ш  мрежи се изводи приг^еном одводника пренапока, 
при чему је мрежа пројектована тако да је задовољен стандардан степен 
изолације Ш25АС50 (24 ЗЈ 50/125).

4. Општи технички услови коЈе треба да задоеољи опрема у електрани

4.1, Еле}страна се пројектује и изводи у складу са важећим техничк1'Ш прописима и 
стандардиуа, као и Правилима о раду дистрибутивног система.

4.2. Струја (снага) трофазног кратког споја меродавна за димензионисање опреме на 
20 кУ напону износи 14,5 кЛ (500 УУА).

4.3. Странка |е дужна да применом одговарајућег енергетског трансформатора 
усклади начин прикључења, напоне и фазне ставове генератора на вредности 
назиеног напона на месту прикључења, Намотај енергетсшг трансформатора иа 
страни ДСЕЕ се везује у троугао.

4.4, Максимална снага којом се предаје енергија у ДСЕЕ износи 1063 Ш  
Максимална снага са којом се преузима енергија из ДСЕЕ~а износи 30 кУУ, У 
електрани ће бити инсталиран један синхрони генератор, У електрани може бити 
предвиђен другачији број генератора и генератори другачијих карактеристика у 
односу на наведене, у оквиру снаге електране одобрене овим документом и уз 
услов обавезног испуњења критеријума 4,8,1 ~ 4.8,6. ових Услова.

4.5. Уаксимална дозвољена комлонента струје кратког споја од стране електране, на 
месту прикључења електране на ДСЕЕ (почетна симетрична струја кратког споја, 
ефективна вредност), не сме бити већа од 0,5 кА. У техничкој документацији 
електране је потребно навести стварну вредност струје кратког споја са стране 
електране на месту прикључења електране на ДСЕЕ,

4.6, Инсталације и уређаји у електрани морају бити прилагођени стандарду бКРб ЕМ 
50160.

4.7, Елегграна мора имати имплементирану регулацију иапона на своЈим крајевима. 
Регулација напона се мора обављати у опсегу рада генератора од 0,95 за 
надпобуђен режим до 0 ,Т  за подпобуђен режим. Генератори морају имати 
могућност регулациЈе фактора снаге или реактивне снаге, која се шристи уместо 
регулације напона по налогу ОДС. Фактор снаге у режиму преузиадања активне 
електричне енергије из ДСЕЕ треба да буде изнад 0,95 (собср40,95).

4.8. За прикључење и безбедан паралелан рад електране са ДСЕЕ, електрана мора 
да задовољи 6 основних критеријума:

4.8.1. Критеријум максимално дозвољене снаге генератора у електрани;

4.8.2. Критеријум дозвољених вредности напона у стационарном режиму;

4.8.3. КритериЈум дозвољеног струЈног оптерећења елемената дистрибутивне 
мреже;

4.8.4. Критеријум фликера;

4.8.5. Критеријум дозвољених струја виших хармоника и интерхармоника;

4.8.6. Критеријум снаге кратког споја.

У пројекту електране треба спровести проверу критеријума 4,8.1 4.8.4 ~ 4.8.6, 
КритериЈуми 4.8,1 4,8.4 и 4.8.5 проверавају се према одредбама Правила о раду 
дистрибутивног система, а критеријум 4.8.6 према услову датом у тачки 4.5, 
Странка је дужна да, по налогу ОДС, угради филтере за одговарајуће редове 
виших хармоника чиме се обезбеђује да основне карактеристике напона на месту 
прикључења електране на ДСЕЕ ефективна вредност, фреквенција, 
симетричност и таласни облик буду у за да тт  оквирима. Странка је дужна да 
поступи по налогу ОДС у случају измене Правила о раду дистрибутивног система.
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назначена струја секундарних намотаја је 5 А, 

Техничке карактеристмке 20 кУ напонских трансформатора:

назначени преноснм однос: 20 /ОЈ /ОЛ

л/з/ %/з7
кУ,

5.4.3, Опрему која омогућава даљински надзор и комуникациЈу м која коууницира 
са дагБинском станицом у ОМП по протошлу 1ЕС 61850 кормшћењем 
фибероптичког кабпа.

5.5. Положити фибероптички кабл са минимално 16 мономодних влакана од 20 кУ 
разводног постројеша електране до ОМП.

5.6, Техничш услови за реализацију прикључења инсталације остале потрошње на 
ДСЕЕ који су обавеза Странке дати су у прилогу 5,

6. Услови које треба да задовоље заштитни и остали уређаји намењени контроли 
укључења и искл.учења електране са ДСЕЕ

6.1. За заштиту генератора и елемената расклопне апаратуре електране од могућих 
хаварија и оштећења услед кварова и поремећаја у ДСЕЕ примењују се две 
заштите: системска заштита и заштита вода, Деловањем ових заштита мора се 
на спојном прекидачу извршити аутоматско прекидање паралелног рада 
електране са ДСЕЕ.

6.2. Системска заштита се састоји од;

6.2.1. Напонске заштите, која се састОЈИ од наднапонске заштите (У  >) коју чиие
трофазни напонски релеј најмањег опсега подешавања (0,9-1,2) Уп, која 
реагује са временсшм задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) $ и 
поднапонске заштите (У <) коју чини трофазни напонски релеј најмањег 
опсега подешавања (1,0-0,7) коЈа реагује са временском задршком
најмањег опсега подешавања (0,2-3) 5.

6.2.2, Фреквентне заштите, која се састоји од надфреквентие заштите (1 >) коју 
чтш уонофазни фреквентни релеј најмањег опсега подешавања (49-52) Нг, 
која реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) б 
и подфреквентне заштите (I <) шју чини монофазни фреквентни релеј 
најмањег опсега подешавања (51-48) Иг, која реагује са временском 
задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) б, а фреквентни релеј треба 
да буде са функцијом брзине промене фреквенције у интервалу 10 тНг, 
Обе заштите могу да буду реализоване преко једног уређаја (релеа) који 
испуњава претходне захтеве (I > и ! <). Фреквентна заштита може да се 
реализује и тако да се ова функција интегрише са неком другом заштитом,

6.3. Заштита 20 кУ вода:

6.3.1. Заштита вода са стране ДСЕЕ ће бити обезбеђена из ТС 110/20 кУ „Нова
Црња“. /■

6.3.2. Заштита вода која се уграђује на страни електране се састоји од:

Прекострујне заштите, трофазна максимална струЈна временски независна
заштита, која реагује:

- са времеиском задршком нарањег опсега подешавања (0,2-3) б, - 
прекостру|на заштита 1 >;

- тренутно при блиским кратким спојевима - кратшспојна заштита 1 » :

Мерни релеји прекострујне заштите су за назначену струЈу 5 А и најмањи 
опсег подешавања:

-- (3-9) А за прекострујну заштиту ! > и

Оператор дистриб^утивног сис1!е^<а, 1П« 1рк?|д«7уции‘ р.с
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4.9. У Д080ДН0 ~ одводноЈ ћелији 20 кУ разводног построЈеша електране, у коју се 
аезује вод електране, угра%је се спо|ни прекидач, који се користи за: спајање 
(повезивање) електране са ДСЕЕ, аутоуатско одвајање електране од ДСЕЕ због 
кварова и пореуећаЈа у ДСЕЕ деловањем системске заштите или заштите вода и 
одвајање електране од ДСЕЕ због извођења радова, ремоната, итд, У истој 
ћелији (са спојним прекидачем) уграђена опрема треба да омогући даљински 
надзор над спојним прекидачем и аквизицију података од интереса за ОДС. 
СпецификациЈа сигнала статуса, аларма и мерења система даљинског надзора и 
управљања које даљинска станица прикупља из електране са ћелије спојног 
прекидача је дата у прилогу бр. 3. КомуникациЈа са даљинском станицом 
реализује се комуникационим протоколом 1ЕС 61850 путем фибероптичког кабла,

Напомена: Комуникација електране са даљинском станицо!« у ОМП се може 
реализовати и по принципу СКАДА-СКАДА у ком случају је потребно да се 
иакнадно, благовремено, инвеститор електране обрати ОДС ради дефинисања 
потребних параметара.

4.10. У ћелији 20 к\/ разводног построЈења електране, у коју се повезује вод, потребно 
је обезбедити механизам за поуздано и сигурно уземљење вода,

4.11. Уземљење у разводном постројењу електраие, као и у објекту електране, је 
потребно извести у складу са важећим прописима и стандардима.

4.12. У разводном постројењу електране, као и у објекту електраме, је потребно 
обезбедити заштиту од налона корака и додира и заштиту од електричног удара у 
складу са важећим прописима и стандардиуа.

4.13. У разводном построЈењу електране, као и у објекту електране, Је потребно 
обезбедити заштиту од пренапона и атмосферског пражњења у складу са 
важећиу прописима и стандардима.

4.14. Електрана не сме имати електричну везу са струјним круговима који се напајају 
преко других мерних места, Електрана може имати електричну везу са ДСЕЕ 
искључиво на начин дефинисан овим документом.

4.15. Електрана не сме имати акумулаторске уређаје за складиштење енергије из шјих 
се може предавати електрична енергија у ДСЕЕ.

Технички услови за реализацију прикључења елв1стране на ДСЕЕ - обавезе коЈе
су у иадлежностн Странке
5.1. Електрана се повезује са ДСЕЕ преко једног трофазног вода који се 

димензионише и изводи према називном иапону мреже и планираној одобреној 
снази електране.

5.2. Странка је у обавези да обезбеди вод од места прикључења електране на ДСЕЕ 
до доводно " одводне ћелиЈе са спојним̂  прекидачем у разводном постројењу 
електране - вод означен са 15 у прилогу бр. 1, по траси коју одреди странка 
односно надлежни општински орган. Вод је кабловски и може бити пресека од 150 
тт '-д о  240 тт^,

5.3. Странка је у обавези да обезбеди 20 кУ разводно постројење електране на 
погодном месту, које садржи доводно - одводну ћелију са спојним пре1шдачем за 
везивање вода.

5.4. У доводно ~ одводној ћелији вода, у разводном построЈењу електране, потребно је 
уградити следећу опрему:

5.4,1 Прекидач - споЈни прекидач, називног напона 20 кУ.

5.4.2. Уерне трансформаторе:

Техничке карактеристике 20 кУ струЈних трансформатора:

. назначена струја примарног намотаја се бира према снази електране,

Оператор дистрибутивиог систе^»,,ЕПС ДистрибуцмЈа^^д.о.о.
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. (20“50) А за краткоспојну заштиту I » .

Неопходно је обезбеднти искључење електране на спојном преквдачу у 
случају земљоспоЈа, Земљоспојну заштиту извести за широк _ опсег 
вредности капацитивних струја,

6.4. Уградњом одговарајућих заштитних и других техничких уређаја у објекту 
електране, треба обезбедити да се прикљумење електране на ДСЕЕ на спојном 
преквдачу може извршити; само ако |е на свим фазним проводницима присутан 
напон са стране ДСЕЕ.

6.5, Није дозвољено острвсш напајаље дела ДСЕЕ из електране. Уградњом 
одговарајућих уређаја у објекту електране, треба обезбедити да се деловањем 
уређаја за релејну заштиту, на спојном прекидачу, изврши аутоматско одвајање 
електране са ДСЕЕ, ако је са стране ДСЕЕ прекинуто напајање. Поновно 
прикључење генератора је могуће иакон 10 минута од успостављања нормалног 
напонског стања.

6.6., Забрањено |е укључење електране на ДСЕЕ без синхронизације. За 
синхронизацију генератора (инвертора) на ДСЕЕ користи се генераторски 
преквдач, Према Правилима о раду ДСЕЕ уређаЈ за синхронизацију, у 
зависности од привидне сиаге генератора., треба да задовољи следеће услове 
синхронизације:

Укупна
снага

генератора

Разлика
фреквенциЈа

Разлика
напона

Разл ика 
фазног 

угла

(кУА) (Аф, Н2) (АУ, %) (АФђ

0-500 0,3 5 10

500-1500 0,2 б 10

>1500 0,1 3 10

б.7. Пројектом треба предвидети блокаду укључења спојног прекидача у случају да је 
пол са стране електране под напоном,

б.б. У случају нестанка помоћног напона за напајање заштитних уређаја и струјних 
кругова команди расклопних апарата у електрани, треба предвидети аутоматско 
искључење електране са ДСЕЕ на спојном прекидачу.

6.9, У електрани се користе микропроцесорски заштитни уређаји као самостални 
релеји или у оквиру система интегрисане заштите и управљања електране. Сва 
заштитна опрема мора да ради независно од рада система управљања и система 
комуникације у оквиру електране.

6.10. У електрани је потребно предвидети заштиту од унутрашњих кварова која ће у 
случају унутрашњег квара одвојити електрану, или део електране, од ДСЕЕ у 
циљу обезбеђивања селективности заштите средњенапонских извода и очувања 
континуалног рада осталих корисника ДСЕЕ у случају квара у електрани.

6.11, Странка има искључиво одговорност у погледу лримене одговарајућих заштитних 
уређаја који ће обезбедити да догађаји као што су: испади, кратки спојеви, 
земљоспојеви, несиметрије напона и други поремећаји у ДСЕЕ не проузрокују 
штетно деловање на уређаје и опрему у електрани,

Заштита од унутрашњих кварова у електрани није предмет ових услова.

Управљање радом електране није предмет ових услова и дефинише се посебним
уговором након изградње прикључка.

Огератор аистрибутивног систеада,,ЕПС Дисфиоуција 'ц.о.о.
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7. Додатни услови за прикључење на ДСЕЕ

7.1. Да би се објекат електране могао прикључити на ДСЕЕ неопходно је:

» Прибавити решензе о одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ у 
складу са Закона о енергетици (у даљем тексту: Решење). Решење се 
прибавља након добијања акта надлежног органа којим се одобрава градња 
електране. За прибављање Решења подноси се захтев са прилозима преуа 
обрасцу ОДС. Захтев за издавање Решења се подноси ОДС;

* Прибавити решење о одобрењу за прикључење опште потрошње на ДСЕЕ у 
складу са Закона о енергетици. Решење о одобрењу за прикшучење опште 
потрошње се прибавља након добијања акта надлежног органа којим се 
одобрава градња. За прибављање Решења о одобрењу за прикључење 
опште потрошње подноси се захтев са прилозима према обрасцу ОДС. 
Захтев за издавање Решења о одобрењу за прикључење остале потрошње 
се подноси ОДС;

* Испунити све услове из одобрења за прикључење из претходних тачака; ^

* Закључити и реализовати уговор о изградњи лрикључка у складу Законо1и о 
енергетици;

■ Изградити прикључак (у складу са тачком 2 ових услова);

» Да електрана и инсталације опште потрошње задовољавају одредбе 
важећих Правила о раду дистрибутивног система и осталих законских ш 
других прописа;

* Доставити следећу докууентацију потребну за прикључење електране:

-  Употребну дозволу, односно акт којим се одобрава пуштање у пробни 
рад;

- Уговор 0 снабдевању електричном енергијом:

- Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систе1иу и 
балаисна одговорност.

« Да ОД ОДС спроведе функционално испитивање којим се доказује да 
електрана, инсталације опште потрошње, као и објекти у функцији 
прикључења електраие испуњавају услове дефинисане Правилима о раду 
дистрибутивног система и осталим законским и другим прописима;

* Да Странка са ОДС закључи уговор о експлоатацији електране,

7.2. Неопходно ]е да се на парцели 2906/11 к.о, Нова Црња на страни ка путу шји се 
налази на парцели 2903 к.о. Нова Црња (у скпаду са описом из тачке 2) 
обезбеди простор минималних димензија 7,1 т  х 7,,2гт1 за изградњу ОМП. У 
непосредној близини обезбедити простор З т х З т  за евентуалну изградњу 
засебног антенсшг стуба. На.погодноу месту у траси постојећег далековода, 
који пролази дуж пута на парбели 2903 к.о. Нова Црња, обезбедити простор за 
еаентуални ЧРС на месту везиаања прикључка на ДСЕЕ (у складу са тачком 
2.4), Обезбедити трасу за каблове од ОМП до тачке везивања прикључка на 
ДСЕЕ и то праволиниски преко парцела 2902/3, 2903, 2906/4 и 2906/11 к.о. Нова 
Црња.

7.З.. Неопходно је да сви власници парцела и ОДС регулишу имовинско праане 
односе за изградњу и приступ електроенергетским објектима и опреми ради 
њихове изградње и одржавања.

7,4, За изградњу, односио реконструкцију објеката, у складу са Законом о планирању 
и изградњи. неопходно је обезбедити одговарајући план (плански основ) или 
поступити у складу са одредбама члана 130 Закона о изменама и допунама 
закона о планирању и изградњи.
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7,5, Пре прикгБучења електране на ДСЕЕ потребно ]е доставити извештаје о типскоћл, 
комадном и пријемном испитивању опреме која се уграђује у електрани и у оквиру 
опште потрошње, као и до места прикључења на ДСЕЕ, прибављене од 
произвођача, шји лотврђују да технички параллетри одговарају подацима 
наведеним у Захтеву за Решење о одобрењу за прикључење, одредбама 
Решења о одобрењу за прикључење, одредбама Правила о раду дистрибутивног 
система, прописима и стандардима из одговарајућих области.

8. Рок важеша, трошкови и рок прикључења
8.1. Рок важења ових услова је 12 месеци. Странка може тридесет дана пре истека 

рока важења издатих услова да поднесе захтев за продр<ење рока важења 
истих.
Ушлико се странка обрати са захтевом за продужење рока важења издатих 
услова, након истека остављеног рока за продужење, сматраће се да је поднет 
захтев за издавање нових услова. Нови услови се издају према утврђеној 
процедури за издавање те врсте документа, у складу са тренутном 
електроенергетском ситуацијом.

8.2. Накнада за прикључење на ДСЕЕ ће бити утврђена уговором о изградњи 
прикључка.

8.3. Према члану 144. Зашна о енергетици, трошкове изградње прикључка, као и 
остале трошкове прикључења на ДСЕЕ сноси Странка,

8.4. Обрачун накнаде за орикључење се врши у складу са Уетодологијом за 
одређивање трошкова прикључења иа систем за пренос и дистрибуцију 
електрмчне енергије (,,Сл. гласник РС”, бр. 77/12), која садржи образложење 
критериЈума и начина одређивања трошшва прикључења објеката корисника на 
ДСЕЕ.

8.5. Рок за прикључења електране је 8 дана по испуњењу свих услова наведених у 
тачки 7.

Прилози:
1. Шема разводног постројења за прикључење електране на ДСЕЕ;
2. Скица прикључка електране на копији плана;
3. Спецификација, сигнала статуса, аларма и мерења система даљинског надзора и 

управљања шЈе даљинска станица прикупља из електране са ћелије споЈног 
прекидача;

4. Значење појединих израза.
5. Услови за општу потрошњу

Директор Огранка ЕД Зрењанин

С*' -4

" е̂виц̂  Шгуш

„ЕПС Дистрибуција*' д.о.о, Бвоград

Директор СвКтора 
за лланирањв н ин8естм1|ије 

С Но8р..вад"'

Биљана Кок|ненић, дипл. ел. инж.

Доставити (прилози свима):
1. Наслову;
2. Директору Дирекције (01.0.0.0);
3. Директору Сектора (01.2.0,0);
4. Директору Огранка (8Б.0..0.0);

(|) Служби за енергетику (01.2.1.0);
6. Писарници.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дмстрибуција" д.о.о.

11 000 Београд 
Масзрикова 1.-3

1ел; +381 11 36 16 706 
Факс+381 11 36 16 641
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1 - Доеедно - одводна ћелија
2 - Мерна ћепија за мврвк»е .при:мопредаЈе епв*гф»1чнв енергије кзуеђу елветране и ДСЕЕ
3 - 0р«8н меаног места тнпа МОММ ПИ-2
4 ~ Уерна уређај .18 обрачунсто ?^?ерење примопрвдаје &п. акергнје нтуеђу елегтраие и ДСЕЕ
5 - Даљинско очитзеаЈсе мврног урвђЗЈа за обрачунско мервње
6 - Даспечврски центар надлежнбг огранка
7 - Дагвннска стзница за надзор и шмуникац1-1|:у “Квтоћв Т в тт» 1  ЦпЛ (НТ1Ј)'’
8 . Мвсто разпрвничвн»а одговориости између дистрнбутера и подносиоца .захтеаа
9 - Спо|ни прокидач
10 - С и с тш о а  ззштита елвктране
11 - Заштнта ирикључног вода са страие епеттране 
т 2 .  Енергетскн трансформатор електранв
ЈЗ - Генератора^шФнверторс*« прекедач 
Т4.. Генератор/иквертор 
15 - Солстаена потрошн;.'. епвктране 
1 & - Прнкључни 80Д е.пвктране 
17-ЕТ '
18 - Трафо ћелија

■4» Даљаиска комуникациЈз са с п о ји ш  прекиданем епвктране



Надлежност Дистркбутера

1АМКИ •"
20 кУ рзсклопно постројвње за 
прикључење електране иа ДСЕЕ

ФУУћј

ц р  ?ао'. Д . Г(орорић

|Датум:'29 09 2б'

.,Јед«опРС?(а (Лвма пр.икључб̂ча 
е.пектргзча и з ДСЕЕ



Постојећи далековод 
извод "Нова Црња"

Локација електране

^Антенски стуб 

\Нови кабловски водови

ПРИЛОГ бр.2

Цртао; Д.Поповић

Датум:05.09.2017,

Сшца прикључка електране 
на копији плана



ПРИЛОГ бр. 4: Значење појединих израза,

1. Место прмкључеша електране на ДСЕЕ је уесто разграничења
одговорности над објектмма између ОДС и кориснмш смстема (странке),. 
ЕЕО до места, нрикључења су власништво ОДС, а објекти који се налазе иза 
места прикључења су власништво корисника система,

2. Мерно место је тачка у шјој се повезује опрема за мерење испоручене 
електричне енергије.

3. При1сључак је скуп опреме, уређаја и водо,ва коЈима се инсталациЈа 
електране физичкм повезује са ДСЕЕ, од мерног уређаЈа до најближе тачке 
на постоЈећој инфрастру}стури ДСЕЕ у коЈој је прикључење технички и правно 
могуће.

4. Разводно построЈеше елеггране |е место у коме се преш прикључног вода 
врши повезивање електране са местом прикшучеља електране на ДСЕЕ.
Разводно построЈеше електране Је саставни део инсталација електране.

5. Пришључни вод електране |е електрични вод (кабел, надземни вод итд.) 
коЈим се врши повезивање разводног постро|е1ња електране са мостом 
при1Шзучења електране на ДСЕЕ. Прикључни вод електране је саставни 
део инсталациЈа електране.

6. Спојни лрекидач Је прекидач коЈи је саставни део енергетске опреме 
смештене у разводном лостроЈењу електране а намењен Је за електрично 
одвајање и спаЈање електране са ДСЕЕ.



ПРИЛОГ 5 » УСЛОВИ ЗА ПР0ЈЕКТ08АЊ Е И ПРИКЉУЧЕЊЕ ИНСТАЛАЦША ОПШТЕ 
ПОТРОШЊЕ ОБЈЕКТА

У складу са Зашноу о енергетмци, оператор дистрибутивног смстема 8пе1стричне енергије (у 
даљем тексту ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове 
прикључења, место и начин мерења електричне енертије, рок прикључења и трошкове 
прикључења.

Мбсто примључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место 
разграничења одгоеорности над објектиуа између ОДС и корисии1ш систеуа. 
Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се 
налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се 
обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којоЈ се побезуЈе опрема за уерење испоручене електричне енергије,

Прикључак је скуп водова, опреуе и уређаја којима се инсталација об]е1ста корисника ДСЕЕ 
физички повезује са дистрибутивним системом електричне еиергије, од места разгрзничења 
одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење 
технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређаЈ.

Инвеститор пр|̂ к.|т»учка са орманом мерног мттш Је Огранак ЕпектродистрмбуциЈа 
Зрешаннн, у складу са чламом 141. Закона о енергетнци ("Службени шаснн1с РС** број 
145/14).

Ови услови се дају уз шнстатациЈу да пршсЈључеље обЈекта шшЏ могућа без испуњења 
ових услова и усдова наведениж у главном тексту, а нарочито услова датих у тачки 2 т
7 главног текста.

1. Услови шје треба да задовољи инасталција опште потрошње обЈекта да би се могао 
изградити пџшжњучш

Напон на који се прикључује инсталација опште потрошње објекта: 0.4кУ 
Одобрена максимална снага: 170к\А/
Називна струја главних осигурача; 2x3x160А 
Фактор снаге: изнад 0,95
Опис простора за смештаЈ пршсључма обЈемта:
Прикључак се смешта у непосредној близини ОУП описан у тачки 2,8.1 глаеног текста 
позициониран тако да Буде притупачан за очитавање и одржавање.
Услови заштите од индиремтног напона додира, преоптерећеља и пренапона:
Заш:титу од индиректног додира извести аутоматским искључењем напајања према ТН-С-б 
разводном систему.
УСЛОВ.И постављаља инсталације у обЈекту иза прикључма (обавеза странке):
Заштитне уређаје на разводном орману (РО) обЈекта прилагодити гл.авниу осигурачима на 
мерноу месту и извести у складу са важвћим техничким прописима. Као заштитне уређајв у 
инсталацијама објекта применити заштитне уређаје прекомерне струје (осигураче), који' 
морају обезбедити искључење напаЈања у случају квара за мање од 0.2 секунде код 
унутрашњих инсталација, а за мање од 5 секунди код разводних ормана и „кабловских 
прикључних кутиЈа. Ако то није могуће постићи, применити заштитне уређаје диференцијалне 
струје (заштитне струјне склопке).
Од ормана мерног места (ОММ) до разводног ормана (РО) објекта обезбедити и положити 
двоструки четворожилни вод максималног пресека до 150тт*' одговарајућег типа, Предметни 
вод биће осигуран у ОММ-у са трополним осигурачем - склопка - растављачем: у који ће се 
ставити улошци топљиеих осигурача типа и назначеие струје
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МУО 2хЗх160А и на изводном пољу у НН блоку (описаном у тачки 2.8.6 и 2,8.7 главног текста) 
осигурачиада типа и назначене струје 355А. У РО објекта обезбедити шински развод 
(прикЈЂучне стезаљке) за увезивање фазних (11, 12, 13) проводника, заштитног (РЕ) и 
неутралног (Н) проводника.
Уколико странка жели да обезбеди непрекидно напајање својих уређаја у случају квара, 
неопходно је да као алтернативно напајање обезбеди уогућност агрегатског напајања своје 
опреме, под условом да се, претходном обавезном уградњом одговарајубе блокаде, напон 
агрегата не пласира у мрежу дистрибутивног система електричне енергије 
”ЕПС Дистрибуција” д.0,0. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин.
У струјним круговима инсталација опште потрошње објекта потребно је предвидети заштитне 
уређаје усклађене са осигурачима МУО 2x3x160А у ОММ-у и МУО 355А на НН изводу у циљу 
обезбеђивања лотребне селективности рада заштитних уређаја,
Из исталација опште потрошње објекта се не сме пласирати напон у ДСЕЕ.

2. Техничк1« олис прмшључша

Врста прикЈључка: индиаидуални 
Карактер прикључка: трајни
Место лрикључења инсталација опште потрошње об|екта: Мерни орман „иза“ мерног 
уређаја.
Место везивања лрикључка на систем: НН извод у НН блоку описаном у тачки 2.8.8 и 2.8,7 
главног текста.
Опис прикључка до мерног места: Реализовати изградњу ОЛЛП са опремом и оптичким и 
енергетским водовима, како је описано у тачки 2 главног текста, На једном изводу у НН блоку 
(описаном у тачки 2.8,6 главног текста) поставити НУО осигураче од 355 А. Тај слог осмгурача 
повезати са кабловски НН водом типа 2хРР00-УА5 4x150 са слогом НУО осигурача од по 
2x3x1 бОА и полуиндиректном мерном групом у мерном орману ПОУМ-ПИ1/6 који је смештен 
иепосредно поред ОМП,
Опис мерног места: Непосредно поред ОМП описаног у тачки 2,8.1 главног текста уградити 
ПОУМ-ПИ1/6 са могућношћу увезивања двоструког доводног и двоструког одводног 
нисконапонсшг кабловсшг вода максималног пресека до 150тт^. Орман мерног места за 
полуиндиректно мерење је опремљен са два сета осигурач-склопка-растављач, сетом 
струјних трансформатора за мерење, мерним уређа|ем за полуиндиректно мерење утрошка 
електричне енергије, мерном: прикључном кутиЈом и бакарним сабирничким: разводом за 
могућност увезивања једним доводним и једним одводним подземним водом.
Мерни уређај: Бројило активне електричне енергије мора бити најмање класе 1, односно 
индекса класе В, 3x230/400 V, 5А, Бројило реактивне електричне енергије мора бити најмање 
класе тачности 3.
Преносни однос струјних трансформатора за мерење оптерећења од 170кУ7 мора да буде 
300/5 А/'А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју. Класа 
тачности мерних трансформатора за мерење оптерећења код купаца са одобреном снагом 
до 1600кУУ на једноЈ мерној групи може да буде највише класе 0.5.
Управљачш уређај: обухваћен у склопу^бројила.
Заштитни уређаји: Сет једнополних топљивих осигурача типа и назначене струје НУО 
2x3x160А (нисконапонски еисокоучински осигурач), смештен у ОММ описаном у тачки 2,8.6 
главног текста,

3. Услови испоруке електричне енергиЈе

Место предаје влектричнв енергије: мерни орман, иза мерног уређаја.
Услови ш квалитет испоруке електричне енергије дефинисаии су Законом о енергетици 
("Службени гласник РС", број 145/14), Уредбом о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом ("Службени гласник РС", број 63/2013), Правипима о раду 
дистрибутивног система и другим техничким прописима.

4. Основнн техничми подаци о дистрибутнвном систему ка месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног 
краткогспоја 16кА.
За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се: ч

- једнополии земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 зес,
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-  земљоспојна заштита на изводном прешдачу са временом трајања до 0,5 вес,
. на изводима 20кУ у ТС 110/20 кУ/кУ се оримењује аутоматско поновно укључење

{АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са 6езнапонско1У паузом 
(трајање) од 0,3 $ес, Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења 
после безнапонске паузе (трајање) до 3 Ш!П (споро АПУ),. Уколико је и надаље 
присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20кУ извода, након чега се 
приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико странка радом својих уређаја проузрокује изобличење синусоиде напона и струје, 
”ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад ће странци 
обуставити испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.
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всше1
Број: 1-236/2.- \ &  
Датум:
ЕС, ММ, НА

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 * 1 ^
тел: 021/4881-888 централа, 557-390 & факс: 021/557-353 
ПИБ: 102094162
е-та'|1: о№се@уос1еуојуос1гпе.со.гб, оШсе@уос1еуојуосПпехот

РЕВ
I И:>1) )

На основу члана 117. и 118. став 2. Закона о водама („Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 
101/16), решавајући по захтеву ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад, ул. 
Железничка 6/111, бр. 168/1 од 26.01.2018.год. (наш број 1-236/1 од 29.01.2018.год.), у име 
инвеститора Општине Нова Црња (МБ:08013705, ПИБ:101595975), за израду Измене и 
допуне Плана генералне регулације насеља Нова Црња (у делу блока 9 и блока 14), 
ЈВП Воде Војводине издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

Издају се водни услови у поступку припреме и израде Измене и допуне Плана генералне 
регулације насеља Нова Црња (у делу блока 9 и блока 14), и то:

1. У поступку израде планског документа обезбедити све подлоге (урбанистичке, 
топографске, геомеханичке, хидролошке и др.) и спровести одговарајуће анализе 
и обраде решења које ће бити у складу са важећим законским прописима, као и 
важећом планском документацијом вишег реда.

2. Да предметна Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња (у 
делу блока 9 и блока 14) буде у свему у складу са Решењем о водним условима 
бр. 104-325-872/2012-01 од 05.11.2012.год., издатим од стране Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за израду Плана 
генералне регулације (ПГР) насеља Нова Црња.

3. Планску документацију ускладити са постојећим водним објектима на терену и 
приказати положај свих планираних објеката. Планским решењима обезбедити 
потпуну заштиту водног режима и водних објеката, у складу са техничком 
документацијом за хидромелиорационо уређење предметног простора.

4. На основу достављене документације, установили смо да се на предметном 
простору локалитета 2 -  део блока 14 намењен за постројење за пречишћавање 
отпадних вода (ППОВ), уз северну границу катастарске парцеле бр. 2906/4 К.О. 
Нова Црња, налази канал за наводњавање 5-3 (к.п. бр. 2989 К.О. Нова Црња).
План треба израдити на начин да предвиђено уређење парцела и њихово 
коришћење ни на који начин не сме да ремети могућност и услове одржавања и 
функцију водних објеката. Не сме се угрозити слободан протицајни профил канала 
5-3 у свим условима рада система, као ни стабилност дна и косина канала. Треба 
да је обезбеђен несметан пролаз службеним возилима и механизацији у зони 
водних објеката.

5. При изради Плана уважити услове осталих надлежних органа и важећу законску 
регулативу, а посебно:

Закон о водама („Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС", бр.135/04),
Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС", бр.31/82), 
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10).
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6. Услови заштите вода:

Приликом израде плана и изградње објеката морају се предвидети адекватна 
техничка решења, у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода, 
као и промене постојећег режима воде.
Израда планске, односно техничке документације мора бити у складу са општим 
концептом каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу 
Општине Нова Црња.
Приликом израде Плана морају се испоштовати сви дати услови и решења у вези 
са напред наведеним концептом, уз уважавање следећег:

6.1. У мелиорационе канале и отворене канале, забрањено је испуштање било 
каквих вода осим условно чистих атмосферских и комплетно пречишћених 
отпадних вода које по Уредби о класификацији („Сл. гласник СРС'' 5/68) 
омогућавају одржавање II класе вода у реципијенту и које по Уредби о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС', бр. 67/11, 48/12 и 1/16), задовољавају 
прописане вредности. Концентрације штетних и опасних материја у 
ефлуенту морају бити у складу са Уредбом о граничним вредностима 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС'', бр. 
24/14), односно Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник 
СРГ, бр. 31/82).

6.2. Предвидети сепаратни тип канализационе мреже посебно за сакупљање 
условно чистих атмосферских отпадних вода, посебно за зауљене 
атмосферске отпадне воде, посебно за технолошке отпадне воде и посебно 
за санитарно-фекалне отпадне воде. Планском документацијом дефинисати 
реципијент свих отпадних вода.

Атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде могу се без 
пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, околне површине, 
ригол и др., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.

За упуштање чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које 
одговарају II класи воде, у постојеће мелиорационе канале обухваћене 
планом, потребно је претходно извршити анализу да ли и под којим 
условима постојећи канали могу да приме додатну количину вода, а да не 
дође до преливања из канала по околном терену. Не сме да се наруши 
пројектовани водни режим мелиорационих канала у свим условима рада 
система.

6.5. За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинска пумпа, 
манипулативне површине, паркинг и сл.), пре улива у насељску 
канализациону мрежу, предвидети одговарајући предтретман (сепаратор 
уља, таложник).

6.6. Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде испуштати у 
насељску канализациону мрежу, а потом одвести на централни или 
насељско постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Услове и 
сагласност за прикључење прибавити од надлежног јавног комуналног 
предузећа.

6.7. Капацитет ППОВ-а мора бити усклађен са демографским растом и 
планираним повећањем капацитета, што је неопходно анализирати и 
документовати одговарајућом студијом.

6.3.

6.4.
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6.8. Квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент мора најмање испунити 
граничне вредности емисије за постројење са секундарним 
пречишћавањем у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 1, 
Глава III, Табела 2 („Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), а да се при том 
обезбеди одржавање еколошког статуса реципијента у складу са 
парметрима прописаним Уредбом о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС'', бр. 50/12).

6.9. Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за 
предтретман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет 
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, 
пре пречишћавања на ППОВ-у, тако да се не ремети рад пречистача, а у 
складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Сл. 
гласник РС  ̂бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

6.10. Уважити и све друге услове које за сакупљање, каналисање и диспозицију 
отпадних вода пропише надлежно јавно комунално предузеће.

6.11. Мрежу водовода трасирати у свему према условима надлежног јавног 
комуналног предузећа.

6.12. Сви планирани радови у оквиру зоне изворишта воде морају бити 
спроведени у складу са Законом о водама и у складу са Правилником о 
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Сл. гласник РС'', бр. 92/08).

6.13. Објекте за смештај, складиштење и чување опасних, отровних и лако 
запаљивих течности предвидети према важећим Правилницима, уз сигурну 
и трајну заштиту површинских и подземних вода.

6.14. Локација и уређење депоније отпадних материја мора бити у складу са 
одредбама Уредбе о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС", бр. 
92/10).

7. За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони ллелиорационих
канала, уважити следеће:

7.1. У обалном појасу мелиорационих канала, обострано, мора се обезбедити 
стално проходна радно-инспекциона стаза за пролаз и рад механизације која 
ради на одржавњу канала, ширине минимум 7,0т, када је ширина 
експропријационог појаса канала иста или шира од 7,0т. Када је поред 
канала ширина експропријације мања од 5,0т мора се обезбедити радно- 
инспекциона стаза ширине минимум 5,0т. У овом појасу не могу се градити 
надземни објекати (шахтови, ограде и др.), депоновати материјал и садити 
дрвеће и сл.

7.2. Код постављања инфраструктуре на водном земљишту у експропијационом 
појасу канала, по траси која је паралелна са каналима, инфраструктурнј 
објектј се могу поставити по линији експропијације канала, односно на 
минимум одстојању од исте (до 1,0т) тако да међусобно (управно) растојање 
између трасе и ивице обале канала буде минимум 7,0т, а када је поред 
канала ширина експропријације мања од 5,0т тако да растојање између 
трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0т. Подземна инфраструктура 
мора бити укопана минимум 1,0т испод нивоа терена и мора подносити 
оптерећења тешке грађевинске механизације којом се одржава канал, а

3/6



саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно 
инспекционе стазе. Сва евентуална укрштања инсталација са каналом 
планирати под углом од 90°.

7.3. Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације канала, 
односно заштитног појаса канала. Уколико је потребна саобраћајна 
комуникација - повезивање леве и десне обале канала, исту је могуће 
планирати уз изградњу пропуста-мостова. Пројектним решењем пропуста- 
моста мора се обезбедити статичка стабилност истог и потребан протицај у 
профилу пропуста-моста у свим условима рада система.

8. Границе и намена водног земљишта које је у јавној својини Републије Србије, не 
могу се мењати без сагласности ЈВП ,,Воде Војводине'' Нови Сад.

9. За све планиране активности које ће се обављати у оквиру предметне локације, 
мора се предвидети адекватно техничко решење, у циљу спречавања загађења 
површинских и подземних вода, као и промене постојећег режима воде.

10. Прибавити водну сагласност у складу са чланом 119. Закона о водама („Службени 
гласник РС", број 30/10, 93/12 и 101/16), уз услов да се претходно прибави водна 
сагласност на План генералне регулације (ПГР) насеља Нова Црња који ће 
садржати приказ постојећих мелиорационих канала на графичком прилогу бр. 5 
Водопривредна инфраструктура, у размери Р=1:5000.

11. Важност водних услова престаје по истеку 1 (једне) године од датума издавања, 
ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад, ул. Железничка 6/111, у име инвеститора 
Општине Нова Црња, поднело је захтев бр. 168/1 од 26.01.2018.год., за издавање водних 
услова за израду Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нова Црња (у 
делу блока 9 и блока 14).

Предмет је у писарници ЈВП Воде Војводине запримљен под бројем 1-236/1 од
29.01.2018. ГОД.

Уз захтев је достављена следећа документација:
-  Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нова 

Црња, бр. И-Об-32/17-1 од 13.10.2017.год. („Службени листопштине Нова Црња", 
бр. 23/17), ради редефинисања намене и регулације дела блока 9 и блока 14

-  Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња -  материјал за 
рани јавни увид, из новембра 2017.год.

У току обраде предмета је коришћено Мишљење ВПД „Средњи Банат'' д.о.о. Зрењанин, 
бр. 04-7/10-18 од 11.01.2018.год. и прибављено је Мишљења стручних служби ЈВП Воде 
Војводине - Службе за наводњавање од 02.02.2018.год. и Службе за заштиту вода од
06.02.2018. ГОД.

На основу чл. 117. став 1. тачка 20. Закона о водама, предметни објекат је сврстан у групу 
објеката: израда урбанистичких (план генералне регулације и генерални урбанистички 
план) планова, а према члану 43. истог закона, предметни радови могу да утиче на водну 
делатност у смислу уређења и коришћење вода, као и на заштиту вода од загађења.

Разматрањем поднетог захтева и приложене документације констатовано је следеће:
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Насеље Нова Црња је банатско насеље, центар пољопривредне општине. Пољопривреда 
је основна привредна грана општине и носилац развоја и самог насеља. Планом 
генералне регулације (ПГР) насеља Нова Црња (,,Службени листопштине Нова Црња'', бр. 
16/13), обухваћен је простор површине 31б,4811а, од чега је 308,72Иа планирано 
грађевинско подручје насеља. Овим ПГР-ом насеља Нова Црња је планирано: 
формирање изворишта насеља, у јужном периферном делу насеља, са изградњом 
насељске водоводне мреже; изградња канализационе мреже и изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ), на планираном простору на крајњем 
североисточном делу насеља; одвођење атмосферских вода из насеља путем система 
отворених канала атмосферске канализације у постојеће мелиорационе канале на 
рубним подручјима обухвата Планом.

Циљ предметне Измена и допуна ПГР-а насеља Нова Црња је редефинисање намене и 
регулације дела блока 9 и блока 14, које су одређене ПГР-ом насеља Нова Црња, као и 
допуна правила грађења за планиране садржаје, који ће омогућити директно 
спровођење.

Изменом и допуном Плана је обухваћена површина од око 7,ЗИа, и то: 
локација 1 - у делу блока 9 катастарска парцела бр. 263 К.О. Нова Црња. Изменом и 
допуном Плана за површину под изграђеним пословним објектом врши пренамена у 
остале централне садржаје и мешовито становање чиме се смањује дефинисана 
површина јавне намене (трг и пијаца).
локација 2 - у делу блока 14 катастарске парцеле бр. 2906/4 и 2906/11 К.О. Нова Црња. 
Изменом и допуном Плана се проширује зона радних садржаја, тако што се за планирани 
комунални садржај - вашариште и планирани спортско-рекреативни садржај - стрелиште 
са глиненим голубовима, врши пренамена у планирани радни садржај. У северном делу 
овог блока се задржава простор за планирано постројење за пречишћавање отпадних 
вода (ППОВ) насеља.

За израду Плана генералне регулације (ПГР) насеља Нова Црња, од стране Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, издато је Решење о водним 
условима бр. 104-325-872/2012-01 од 05.11.2012.год., а од стране овог Предузећа је 
издато Мишљење у поступку издавање водних услова бр. 1-270/4-12 од 04.09.2012.год., у 
чијем прилогу је ситуација са приказом постојећих мелиорационих канала на 
предметном простору. На Нацрт Плана није исходована водна сагласност од стране 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, сходно 
Закону о водама („Сл. гласник РС", бр. 30/10 и 93/12).

Решењем бр. 1-1489/4-17 од 09.01.2018.год., од стране овог Предузећа, није дата водна 
сагласност на План генералне регулације (ПГР) насеља Нова Црња јер не садржи приказ 
постојећих мелиорационих канала на графичком прилогу бр. 5 Водопривредна 
инфраструктура, у размери Р=1:5000, који постоје на рубним подручјима обухвата Плана, 
а за које су у тексту Плана дати услови (део 7.2.1. Услови за уређење и изградњу 
водопривредне инфраструктуре).

На подручју обухваћеном ПГР-ом насеља Нова Црња се налазе следећи водни објекти:
а) Мелиорациони канали система за одводњавање „Карађорђево -  Молин'', чији је 

реципијент водоток Стари Бегеј: канал 111-31, деоница кт 3+235 -  кт 3+575 (к.п. бр. 
2995 К.О. Нова Црња) и канал 111-32, деоница кт 0+000 -  кт 0+625 (к.п. бр. 2997 К.О. 
Нова Црња)

б) Мелиорациони канали система за одводњавање „Итебеј -  Црња", чији је реципијент 
водоток Стари Бегеј: канал IV/!, деоница кт 1+965 -  к т  2+820 (к.п. бр. 2988 К.О. Нова 
Црња); канал 1У/1-4, деоница кт 0+935 -  кт 1+805; канал 1\//1-4-1, деоница кт 0+000 -  
кт 0+580; канал 1\//1-4-1-1, деоница кт 0+000 -  кт 0+290; канал 1\//1-5, деоница
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кт 0+000 -  кт 0+635; канал Уљарски (између канала 1У/1-4 и 1У/1-5), деоница кт 
0+000 -  кт 0+680; канал 1\//1-6, деоница кт 0+000 -  кт 1+110; канал 1\//1-6а, деоница 
кт 0+000 -  кт 0+085; канал \У/1-7 (к.п. бр. 3000 К.О. Нова Црња); канал 1У/3-а; 
деоница кт 0+645 -  кт  0+745.

в) Канал за наводњавање 5-3 (к.п. бр. 2989 К.О. Нова Црња) -  реконструисан део трасе 
канала за одводњавање \У/3 система ,,Итебеј -  Црња", чији је водозахват на каналу 
Шећерански (ЦС „Нова Црња'ђ, припада систему за снабдевање водом 5-3 који чини 
део регионалног подсистема Нова Црња за наводњавање.

На подручју Измене и допуне ПГР-а насеља Нова Црња, на локалитету 2, део катастарске 
парцеле бр. 2906/4 К.О. Нова Црња на којој је планирано ППОВ насеља се граничи са 
катастарском парцелом бр. 2989 К.О. Нова Црња на којој се налази канал за 
наводњавање 5-3.

Предметна локација је у сливу реке Дунав.

Решавајући по поднетом захтеву и ценећи приложену документацију у ЈВП Воде 
Војводине је оцењено да се планска документација мора израдити у складу са издатим 
водним условима.

Водни услови уведени су у уписник водних услова ЈВП Воде Војводине за водно подручје 
Дунав под редним бројем: од св.о^.ЧВгод.. у складу са Правилником о
садржини, начину вођења и обрасцу водене књиге („Сл. гласник РС'', бр. 86/10).

Прилог:

- Ситуација канала система за одводњавање „Итебеј Црња" и канала за наводњавање 5-3

ДИРЕКТрР

< \ \

Славко Врнџић, дипл.инж.грађ.

Доставити:

.( 1 ЈП „Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, ул. Железничка 6/111,
“1. Општине Нова Црња, ул. ЈНА бр. 110, Нова Црња,
3. ВПД „Средњи Банат" д.о.о. Зрењанин (бр. 04-7/10-18 од 11.01.2018.),
4. Водној књизи,
5. Архиви.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

4. Прибављене и коришћене подлоге за израду планског документа

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/111



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД

БРОЗ:

ДАНА: 16.10.2017.
Знак: БМТ, ДЦЗ 

В€за; Е’2б41

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

НОВ_А_ЦРЊД 
Улица ЈНА 10

Предмет: Захтев за достављање подлога и података за потребе израде
Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

На основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације касеља Нова 
Црња ("Службени лист општине Нова Црња", броЈ 23/17), као и Уговора о изради 
Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња (6р. 1-404-73/17 од 
11.10.2017), потписаног између Општине Нова Црња (Носилац израде плана) и ЈП 
"Завод за урбанизам Војводине" (Обрађивач плана), стручни тим Обрађивача 
приступио је изради предметног планског документа.

У складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13- 
УС, 132/14 и 145/14) и чланом 44. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС, број 
64/15), молимо вас да нам доставите одговарајуће подлоге.

Неопходно је да нам доставите податке прибављене од РГЗ, Службе за катастар 
непокретности:

> дигитални катастарски план у векторском облику (сЈ̂ уд) или скениране 
катастарске планове, у размери 1:2880 за локације коЈе су предмет Измене 
Плана,

- оверен катастарско-топографски план у размери 1:1000 (у аналогном и 
дигиталном облику), као и оверене скице премеравања локацијг које су предмет 
измене Плана,

- дигиталне планове катастра водова у векторском облику (б̂ д̂) или скениране 
планове катастра водова, за локациЈе које су предмет Измене Плана,

- дигитални ортофото план резолуције 10 с т , 20 с т , 40 с т  за локације коЈе су 
предмет Измене Плана.

Такође, молимо вас да нам доставите Програмски задатак у писменој форми (у 
наративном облику), у што краћем року, у складу са одредбама Уговора.

За додатне информације можете се обратити у 
Сад, Железничка 6/111, одговорном урба

т в к з

(тел. 021/4803-967) или Далибору Јурица,

;̂ анизам ВоЈводине" Нови 
рпрек, дипл.инж.арх. 

4803-966).

С поштовањем,

Доставити:
1. Наслову
2. Архиви

» 11р^раг.КнвЈ^и?г, диггл.правник

Ја»но лреАуаећ« за просторно и урбамистичко плани 
Нови Сад, Железничка б/Ш; Телефон;

Е*та«:гауигђ̂ оСеипе(-п; гауцфу
Матични брОЈ: 08068313; Шифра л

Текући рачуи: 355'0003200222069*04, ВоЈаођанска банка

аа у|^ни»4н ВоЈводине*, 
1529361;
•г«:

82355;



Реп>-6лика Србија 
Аутоиомна Покрајина ВоЈводииа 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Број: сл.
Дана: 31.10.2017. године 
Н О В А  Ц Р Њ А

. .ЗДВОД ЗД УР6ДИМЗДИ ВОЈВОДИНЕ-
' ’ О О И  л д

Примг.''- 31 10 2017
БрОЈ ..р»;10Г Орг. јв*.

и с р

ЈП „Завод за урбаннзам Војводине“ Нови Сад

Прсдмет: Достава података за потрсбе израде нзмсна и допуна Плана гснсралнс
рсгулацнјс иассл>а Нова Црња

Поштовани,

Достављамо Ва̂ < податке које смо дана 30.10.2017. године добилн од РГЗ, Служба за 
катастар непокретности Нова Црња.

Прилог: Копија ЦД добнЈсног од РГЗ.

М.
Руковотл9ЛОдел>^|)д^ привреду

^  ‘Драган^омин



1П .ЗАВОД ЗА УРБАН*13ДМ ВОЈВОДННЕ*
Н О З М  С . А Д

Рспублика Србија 
Лутоиомна Покрајина Војводииа 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊЛ 
Број: сл.
Дана: 31.10.2017. године 
Н О В Л  Ц Р Њ А

прим-,. -■ 0 1 11. 2017
БрОЈ ј .<рХ10Г Орг. 1вд.

2?42>1л 1 Л с о

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
Железничка 6/111 

н/р Бранислава Топрек

Прслмст: Достава података за потрсбс пзрадс пзмсиа н допупа Плапа гспсралпс
рсгулацнје пасеља Нова Црња

Поштовани, у прилогу Вам достављамо:

- Програмски задатак;
- фотокопија Одлуке о изради измсна и допуиа ПГР насел>а Нова Црн>а;
• податке којс с.мо, дана 31.10.2017. годинс, добили од РГЗ, Служба за катастар 

непокретностн Нова Црња,
- фотокопија Допнса РГЗ бр. 952-55/2017;
- фотокопија Допнса РГЗ бр. 952-62/2017.



П.ЗАбОЛ 34 =

П,- - 21 -10111
6  Р 1} 1 Прнаог Орг. јед.

РЕПУБЛИКЛ СРБИЈА
СЛУЖБЛ ЗЛ КАТАСТЛР ПЕПОКРЕТНОСТИ 
НОВА ЦРЊА 
БРОЈ:952-62/2017 
ДАТУМгЗО. 10. 2017.
НОВЛ ЦРЊА

0П1ПТИНЛ НОВЛ ЦРЊА
Предмет; ПРИМОПРЕДАЈА 1'ЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА—ДЕТАЉПИХ 
ЛИСТОВА РАЗМЕРЕ 1:2880, К.О. НОВА ЦРЊЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ, 
ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ.
БЕЗ НАКНА;ц :,ЧЛЛН 174,СТАВ 5,з л к о н а  о  п р е м е р у .

За погребс ИЗРАДЕ РЕГУЛАЦИОПОГ ПЛАНА НЛСЕЉА -ОПШТИНЕ 
О и 11Јтиин Нова Црља прслају сс на кор|||п1|С11>с КОПИЈЕ АРХИВСКОГ 
ОРИГИНАЛЛ лстал>них листова размсрс 1: 2880, на Ц/1-у «дстлистовн бр:ЗА 
Зн,5Л, 6Л, 10,15,21, и 22 ујсдном нрнмерку .

У складу са чланом 15 Урслбс о чувању, кор11111ћси>у нодатака нрсмсра, 
катастра зсмљишч-а н катастра нспокрстности н волова (сл. Гл. РС бр.42/2003) 
одговорно лицс у Оп1нтинн Нова Црн>а унознајс сс са садржином слсдсће нзјавс 
н на самом крају овог дописа оставња својс личнс нодаткс и лрнјсм карата у 
два примсрка нотврђујс пот|П1Сом.

И3.1ЛВА
О ПРИХВЛТЛЊУ ОБЛВЕЗЕ ЧУВАЊЛ И КОРИШЋЕЊЛ ПОДАТАКЛ 

ПРЕМЕРЛ КАТАСТРЛ ЗЕМЉИШТЛ, КЛТАСТРЛ НЕПОКРЕТНОСТИ И
ВОДОВА

Изјављујсмо да смо упознати да , подаци из области прсмсра зсмљншта, 
катастра нспокрстности и водова, којс смо нрсузслн од Републичког 1 содстског 
завода, имају служ^бснн карактср.

Обавсзујсмо сс да ћсмо у погледу прсузсчнх података:

Прсписс II копијс оргиналиих података искључнво користити за службснс 
пот1>сбе н сврхс за којс су тражсни.

Приликом коришћсн>а за научна истраживања са нностраннм фнзичким 
лицнма нли 38 потрсбс гих лнца поступати у складу са Урсдбом о областима 
личннх н других истражнвања значајиих за одбрану зсмљс и о поступку и 
условима за издавањс одобрсња за вр111сн>с тих истраживања зајсдно са стран11м 
лицима нли за потрсбс страних лица. (Службсии лиср С РЈ„, број 54/94);



Пост}'1111Т11 у ск;1аду са члана 15 Урсдбс о 11ач11ну чуван>а> корншћсња података 
прсмсра« катастра зсмљншта, катастра нспокрстностн н водова (Службсни 
гласиик РС, број 42/2003);

У с.1 учају 1убљсња нли злоунотрсбс прслузстн пропнсанс мсрс за 
утврђивањс околнос! н под којнма јс дошло и о томс обавсс! ити Рспублнчкн 
гсодстскн завол, односно њс1 ову ор|^ннзацноиу јсли11ицу од којс су полацн 
прсузстн.

Обавсзујсмо сс да прсузспе полаткс нсћсмо јавно изла!ати, осим када јс 
такво нзлагањс лопуштсно прописнма.

/^М . П.

ПРИМИО: 
Одговорно лицс:

Бр. Л. К.---------
Издата-----------
Потпнс-----------------------------

Датум прнјсма

3 0  1 0 -

ШЕФ СЛУЖКЕ

ЈЕВ1



РГЛ1УВЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ з л в о д  
Служба за катастар нспокрстнос! и Иопа Црња 

Број:952-55/2017 
Датум:30.10.2017.1.

23218 Пова Црња 
Ул. ЈПЛ 110 
Тслсфон 023/815-333

Ш ,ЗАВ0Д ЗА УРБЛЧ’13А1 ВОЈСОДНИс
• ' 3 1  Л  Л

_Пви;.: =- : 0 1 11. 2017
^ рк̂ .ОГ орг. Јвд.

ОПШТИПЛНОВЛ ЦРЊЛ

Прс;1МСт:ПРИБЛВЛ>ЛЊЕИ ИЗДАВЛЊЕ ПОДАТЛКЛ
ВАШ БРОЈ 1П -02-350-24/17 II 111-02-350-28/17

У всзн тражс11>а по;1атака ,подлога за потреОс израде 1пмсис н допунс Плана 
ре1улаинје иасеља Л.1 сксанлрово и насс 1̂ >а Пова 1(рња нзвсштавамо Вас о 
слсдећсм:

-Коннју сксннраннх архнвскнх орнгинала катасзарскнх планова за дсо к.о. 
Ллсксанлрово н К,о .Пова Црња смо Вам 11рослсднлн 30.10.2017.Г.

-Коннју скс1111ра11нх архнвскнх орнгннала катастарскнх планова водова 
прослсђујсмо за лсо к.о. Ллсксандрово и К о̂ .Пова 1(рња овнм доннсом.

-Овсренс скнцс 11рсмсраван>а нс постојс .

-За ДИГИТЛЛПИ ОРТО-ФОТО ПЛЛП рсзо.|уције 10,20,40 цм, за локацнјс којс 
су прслмст плана обратнтс сс Сск^тору за ИК^информацију и комуникацијс), 
Рсп)’бличко1’ гсодстског завода, иа мејл : |к(^д"пи.соу.п  ̂ , јср днгиталнн ортофото 
план нс постојн у С.тужбн.

-За СПИСЛК ПЛРЦЕХ1Л којс су у јавиој својини у обухвату плана за к.о. 
Л.1 СКсанлрово, о б р а т и т  сс Ссктору за катастар испокрсшостн Рспублнчког 
гсодетског заво;за, на мсјл: кп(д^гсу-соу.г8 , јсртаква евнлснција пс постојн у 
Службн.

С Поштовањсм!

Прнмно ЦД за водовс за 
К.о. Ллексаилрово н Нова Црн>а

РУКОВОДјЈл АЦ:



Ш .ЗАВОД ЗА УРБАННЗАМ ВОЈбОДННЕ*
И о  В И С А П

Прим- с̂:?; 30. 10. 2017
Б,'0 | рипсг Орг. јед.

т г к  1

Рспублика Србија
А)тономиа Покрајина Војводина
ОШПТННАНОВЛ ЦРН>Л
Предселник општипе
Број: 1-350-29/17
Дана: 27.10.2017. годинс
И 0  В А Ц Р Њ А

ЈП „Заводза урбаниза.м Војводине“ Новн Сад

Прсдмст: НРОГРАМСКИ ЗАДАТАК шраде нзмсна н донупа Плана генералнс
регулацнје насе.1>а Нова Црња

На основу Одлукс о изради Измсна и допуна Плана гснералис рсгулацијс нассља Нова 
Цр1ва („Службени листопштине Нова Црн>а“, број 23/17) доставл.амо Ва.м програА!ски 
задатак.

Цил> израдс Измсна и допуна Плана гснералне регулације насеља Нова Црња је 
рсдефниисшве намене површина и регулацнја у блоковнма 9 и 14, за парцсле бр. 2906/4, 
2906/11 и 263, оквирна површина обухваћена Измена.ма н допунама плана је око 7 ха.

У ПГР Нова Црња парцсла 2906/4 (па тимс и новонастала парцсла 906/И) к.о. Нова 
Црња, се налазила у зонн нланираннх спортско-рскрсативиих садржаја и зелсннх површнна, 
потребно је да се нзврши про.мена иамснс за наведену парцелу.

С обзиром да се наведена парцела пе корнстн за планиране наменс а ла за исту постоје 
заинтересовани инвсстнтори потрсбно јс урадитп измсну плана тако да сс на навсдсној 
парцели омогуНи изгради>а разних пронзводних садржаја, ск.1адишннх објеката, као и 
снергстско производних објската за пронзводњу снсргнје (топлотнс, елсктричнс).

У блоку 9, на парцели 263, потрсбно је извршити помсну намсне за површину испод 
постојсћсг објекта.

У тскстуалном делу плана дсфинисати одрсђивањс земљишта за редовну употребу 
објскта.

Прилог: Одлука о нзради измсна (I допуна ПГР насел>а Нова Црн>а.

\ .
Прсдссд нц к>рп штннс 

ПфаМ^анков

-I



мОтаП

Ш .ЗДВПД ЗД УРБДНЧЗГ! ВОШОЛИНЕ*
м О а  1

Г  Г 4  11.
,5Д.

!М 1бЈ I

Раус I оГ 1

Ј Р  2ауо<12 а игк}ап1гат \/ојуо(Ј}пе <гауигђуо@ дта{1.сот>

Р>л(сЈ: М о у а  С г п ј а  К Т Р
1  порука

Мас1а брЈгЈЈапоу <8опсдЈ@дта11.сот> 24. новембар2017.11:06
Коме; ЈР  2АУОО 2 А 1ЈРВАМ12АМ \/ОЈ\/001^Е <2 ауигруо@ дта 11.сот>, 6 гаП1$!ауа (оргек <ђгапа1оргек@дтаП.сот>

Роб1оуапј,

Рго81ебијет У а т  росЛоде РођЈЈепе о Ј деотекга којј је угбјо зп јтап је рагсе1а које зи рге<1те( Јгтепа  I скорипа РО Р  
Моуа Сгпја.
б(ој1т  \/а т па га8 ро1адапји га  зуе ро(геђпе Јп1о гта с 1је. 

б  роб1оуапјет,
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Рспублика Србија 
Аутономна Покрајшш Војводииа 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊЛ 
Комнсија за планове 
Број:Ш-02-350-13/17-3 
Дана: 27.11. 2017. годинс 
Н О В А  Ц Р Њ А

На основу члана 45а. Закопа о планираљу и нзградљи ("Службсни гласинк РС" бр. 
72/09, 81 /09- исправка, 64/10 -УС, 24/11. 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 
и 145/14), ^шаиа 42. Правилника о садржиии, начину и постуику докумепата просторног 
и урбанистичког плаинрања (“Сл.гласиик РС“, бр. 64/2015), Одсљсњс за приврсду 
Опш-пшске управе Нова Цр1 а̂ подноси:

ИЗВЕШТАЈ О ОБЛВЛ>ЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ 

I УВОДНИДЕО

Скупштииа општинс Нова Цри>а, по прибављсном .мшиљсњу Комисијс за 
плановс, на седннцн одржаној дана 13.10.2017. год. донела јс Одлуку о приступању 
нзрадн Измсна и доиуиа Плана гснералие рс^ултшјс нассља Нова Црн»а, број: П-06- 
32/07-1.

Саставнн дсо овс одлукс јс Рсш сјбс  о  непрнступаљу изради стратсшкс процснс 
угицаја нзмеиа и допуна Плана гснералис регулацијс нассља Нова Црнл на животну 
срсдииу , које је доисла Опигпшска управа општинс Нова Црља, Одељс1Бе за привреду, 
под редним бројем 111-02-501-7/2017 од 05.10.2017 год.

Одлука 0 приступању нзради нз.̂ шна и допуна Плапа гспсралнс рсгулацнјс 
насеља Нова Црња објављсна јс у Службеном листу Општнне Нова Црња, бр. 23/2017.

Израла Измсиа и допуиа Плана гсиералис рсгула^шјс нассља Нова Црња 
започста је у складу са одредбама Закопа о планирању и изградњи (" Сл̂ ^жбсии 
гласник РС" бр. 72/09, 81/09 -  нсправка. 64/10 -УС. 24/11, 121/12, 42/13-УС. 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилпика о садржшш и изради плаиских доку̂ ЈСната 
(„Службенн гласинк РС“, бр.60/03).

РСШС1ВС о испрнступа1ву изради стратсшкс процсие утшшја нз.мсиа н доиуна 
Плана гснсралне регулације насеља Нова Црња на животну срсдину је саставни део 
докумситациоис осиове плаиа.

П [10ДЛЦИ О ОГЛАШЛВЛ1БУ И СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА РАИОГ 
ЈАВНОГ УВИДА, КЛО И ПОДЛЦИ О ОДРЖЛВЛЊУ СЕДИИЦЕ КОМИСИЈЕ

11а основу члана 45а. Закона о планнрању н изградЈвн ("Службснн гласиик РС", 
бр. 72/09, 81/09-нсправка, 64/10-УС, 24/11. 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14), члана 36-41 Правнлника о садржннн, начшгу н поступку израдс



докумспата просторног н урбапнстнчког Ш1апиран>а („Сл. Гласпик РС“ бр. 64/2015) 
Одељсњс за прнврсд>% Општнпскс управе Општпне Нова Црња огласило јс излагаЈвс 
Измсна и допупа Плапа гспсралпс рсгулацијс нассл>а Нова Црња па раии јавнн увнд, 7 
дапа пре отпочии>ап>а увнда, у дпсвном листу,Ј(певппк“, па огласпој табли Општинске 
управе оппЈтипе Нова Црња н у слсктронском облнку па иитсрпст страпнци локалне 
самоупрзвс.

Рапп јавни увнд је трајао 15 дана и то од 10.11.2017. до 24.11.2017. годинс. Сва 
потребна обаветтеп>а о паведепом плану могла су сс добити у Одсљсњу за привреду 
општипске управе Иова Црња, у 31радн Општннске управе Општипс Нова Црп>а, ул. 
ЈНА, бр. 110, сала 6, у псрноду, сваког радпог дапа од 8<14 часова.

III ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ ПОДНЕТЕ У ТОКУ РАНОГ ЈАВКОГ УВИДА

У току трајања рапог јавног увнда нијс полпста пк једпа пнсаиа прнмсдба од 
правпнх илп фнзичких лица.

|{>а за привреду 

Г, ^ ТоминДраган.диплсконо.мнста

ОУ1«
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На осиову члапа 45а. Закопа о плапнрап>у и нзградњн ("Службепи гласннк 

РС" бр. 72/09, 81/09 -  нсправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13- 
УС, 132/14 и 145/14), члана 42. Правнлннка о салржнни, начину н поступку док^^мената 
просторног и урбанистичког планнраља (“Сл.гласник РС‘, бр. 64/2015,), Комисија за 
планове Општннс Нова Црља је па седшиш одржапој дапа 28.11. 2017 год. иакон 
разматраља Извештаја о обављепом раиом јавном увнду Измспа и допуна Плана 
генералнс рсгулацнјс нассља Нова Црља до!1сла следсћн:

ЗАКЉУЧЛК КОМИСИЈЕ

КомисиЈа за плапове општш!С Нова 11рља Јсдиогласно јс усвоЈила ИзвештаЈ о 
обављеном рапом Јавном увиду Измена и допуна Плана гснсралпе рсгулацнЈс нассља 
Нова Црља и предлажс обрађнвачу Плана да настави активности па изради нстог.

АЈГС,, •V‘̂ Ј'г)7*.
Пр4иј&&Н*^Комисијс за планове

31

Нада 1^ЦЈ§фМ1апов, ди^.ииж.!'рађ

БроЈ:Ш-02-350-13/17-3 
Дапа: 28.11.2017. голине
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Рспублика Србија 
Аутоиомиа Покрајииа Војводина 
ОПШТИИА ИОВЛ ЦРН>А 
Комнснја за нлановс
Број:1И-02-350-02/18 
Даиа: 09.01.2018. године 
Н О В А  Ц Р Њ А

На оспову члшш 48. и 49. Захона о планиршву и изгрвдњн ("Службени гласник РС" бр. 
72/09. 81/09 -  исправка, 64/10 -УС, 24/И, 121/12,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14), члаиа 48 и 49. Правилпика о садржипк, пачипу и поступку докумсиата 
просторног и урбанистичког њтаниранш (“Сл.гласник РС“. бр. 64/2015), Комиснја за 
плановс ОПШТШ1С Нова 1(ри>а јс на ссдшши одржаној дапа 09.01.2018. год. сачнпила:

ИЗВЕШТЛЈ

1 УВОДНИДЕО

Комисија за плапове Општи]|е Нова Цри>а је на својој седиици, одржапој дшш 09.01.2018. 
годинс. обавнла стручпу контролу Иаирта измеиа и лопуиа Плаиа генералие рсгулације 
насе;ва Нова Црн>а и сачинила извсиггај о томс.

Стручна коитрола јс одржапа у зградн Опшпшске управе Нова Цр|]>а, сагш 6. са почстком 
у 12:30 часова, а присуствовалн су:

Чланови Комиснјс за плановц Општннс Нова 1|рн>а:
Нада Шпириданов, прсдссдпик Комнскјс, Брапка БајовиН, члап, .Марија Самарцијевић, 
члаи, Небојша Јаљкћ, члаи, Лидија Иоваковић Србл>ни;
Сарадпик Комнсијс, Драгаи Томин;
Представни1хн ЈП „Завод за урбаннза.м Војводине*', Нови Сад: Бранислава 1'опрек, Зорица 
Сападср, Далибор Јурица и Тсодора Томнн Рутар.

Осповис ииформацијс о Плаи>' нзмсна п допуна Плапа гснерал11С рсгулаинјс 
нассл>а Иова Цр1ва

Скупштнна општиис Нова Цр1ва, по прнбавњспом мншљсњу Комнсијс за плановс, па 
седпицн олржапој дана 13.10.2017. год. донсла јс Одлуку о приступан.у изради Измсна и 
допуна Илама гсисралнс рсг>'лацијс пассЈћа Нова 1Јрн>а, број: 11-06-32/07-1.
Саставпи дсо овс одлукс је Рсишњс о исприступању изра;1и страгсшкс пропснс угицаја 
ИЗ.МС1Ш и допуна Плана гснсралнс рсЈулацијс нассл>а Новз Цри>а па живол1у средину , 
хојс је лопсла Ошптипска управа општипс Нова Црн>а, Одел>сн>с за приврсду, под рслпнм 
бројсм 1И-02-501-7/2017ОД 05.10.2017 год.



Оллука 0 приступшћу нзради нзмсиа и допуиа Г1лш1а гснсралнс рс17лације нассл»а Нова 
Црња објављспа јс у Службсиом листу Опигтине Нова Цр1ва, бр. 23/2017.
Ирсдссдннк Општинс Нова Црња јс са ЈП '"Завод за урбаиизам Војводинс’\  Новн Сад као 
обрађнвачсм илана закњучио уговор о израдн из.мсна н допуна Нлана гсисралне 
регулшшје нассл>а Нова [Јрња.
Комнснја за планове Општинс Мова Црња јс на својој ссдниии, одржшгој даиа 09.01.2018. 
годннс, обавнла стручиу контролу Нацрта измсна и допуиа Плана гснсра:1не рсгулацнјс 
иасеља Мова Црња и сачинила нзвсштај о томс.

Основие ипформациЈе о текстуалпом делу Плаиа

Изменама и допунама Плана јс обухва11ен н дефинисан простор на двс локацијс у 
грађсвииском полручју нассља Нова 1^н>а укулне површинс 7,3 ћа.

На локаццји 1, у блоку 9, измснама и допуиама Плшш дефниисшш је смазвсњс површиис 
јавмс намспс тако да је дсо простора намсњеп за осталс цстралне садржајс и мсшовнто 
спшовагвс.
На локшшји 2, у блокуМ, измепама и допуиама Плапа дефниисапо је де сс парце.1а 
2906/11 к дсо парцеле 2906/4 којс су у важсћсм Плану генералис рсгулације Нова Црња 
бнлс површинс јавнс намске вашариште и стрелиште са глински.ч голубовима, 
дсфишшту хао површиие за остале намснс и да постаиу део зонс радцих садржаја •> 
планнрани радни садржаји.

Осиовие информације о графичком делу Плаиа

V Плш1у гснсралие регулацнјс Нова Црња у графичком делу Плапа мсн>ају се следеће 
карте и оне чине саставии део ових измеиа и допуна Плана:

• Графички приказ I > Постојсћс стшвс;
• Графнчкн приказ 2 > Граиицс обухвата плана н грађсвииског подручја нассља са 

одрсђившћсм површина јавнс камене;
• Графнчки прихаз 3 • Плаиираиа намсна површина на нивоу урбшшстнчких зона са 

локахшјвма објската јавие намснс;
• Графичкн прихаз 4 • Саобраћајно реше1Бс са ре17лацијом и нинвлацнјом површина 

јавнс 11а.мспс;
• Графички ириказ4.1 • План рсгулације-детаљ 1(блок 14);

Послс графичког прнхаза 4.4. додат је нови графички приказ :

• Графнчки прнказ 4.5. Плш1 регулаиије-детаљ 5 (део блока9).

У осталим графичким прилознма Плапа гсиералпс регулацнјс иасеља Мооа Црн>а ннје 
бнло из.чсна.

П р н . ч с д б с  и З а к љ у ч ц н  

Прн.мсдба II сугсстија:
У поглављу 1 Правила урсђсња -  тачка 3.4 у првом ставу додати н .ДЈроизводни објекти за 
производњу слсктричнс и топлотнс снсргнје".



Закљ учак:
Прихвата сс сугостнја и бићс лолато у тсксгу.

Прнмслба I! сугсстија;
У поглавЈћу 1 Правнла урсђења -  тачка 4 Регулација и 1швслација површипа јавнс намене 
и грађеаипске л)!нијс полтачка 4.1 План ]хм1сра;ше рсгулацијс ,лстал> 5“ -  дсо блока 9 -  
наволи сс само парцс.7а 263, а у /рафнчко.̂ г прнлогу' јс  приказаиа и исЈтравка /ра/шцс 
парцслс 264У1.

Закњ учак;
У тскстуалном делу обухватил! и кат. парцслу 264/1.

Прнмс>1ба к сугсстнја:
На стр. 19 и 77 у дслу гдс сс спомињс удзЈБСње грађевипскс лниијс у односу на 
регулациону за намсну радии садржаји -  лодати - за блок 14 рсгулациоиа и грађсвинска 
линнја могу ла сс поклопе.

Зак.кучак:
На иавсдсним .мсстима бићс додшо • „за блок 14 рсгулациона и 1рађсвинска линија могу 
да се поклопс'\

Примслба и сугсстнја:
У поглављу I Правила урсђсња -  тачка 7.3 Елсктросксргетска иифраструктура -  подтачка
7.3.1 у трсћс.м ставу. алииијс два -  каволи сс да се поштују услови из Плама који важс за 
раднс садржајс, а дал>с сс наводи, да можс доКи до одсзупања од урбаинстичких 
парвмегара -  овај став брисати, а у дслу правила грађсња за ралпс садржајс дати 
флексибнлиија правила грађеи>а за објскте ,да произволњу слектричне и топлотпс 
енергијс."

Зак.ћучак:
У поглављу I Правила урсђења -  тачка 7.3 Елсктроспсргстска инфраструктура -  по;ггачка
7.3.1 у трећсм ставу, алниије два избрисати „можс доћи до одступања од урбаиистичких 
пара.мстара‘\
У делу правнла грађслл за рал>1с сшфжајс датн флексибилнија лравила грађеп>а у смислу 
да:

• Положај објската у одпосу па грашше суседних парпсла код из^ралнл објската за 
производњу слсктричнс и топлотнс снсргајс дсфинисаћс сс идсјпим рсшсње, али да 
су задовољенн услови протнвпожарпс заштитс.

- Међусобиа удаљеност објската па грађевинској парцели код изгршивс објехата за 
пронзводњу електричис и топлотпе спсргије лефниисаће се идсјни.м рсшсње.

Прн»1слба и сугсстнја:
У по]'лавл>у II Правила грађсња - тачка 2.4. Зона радних садржаја - Врста и иамсна 
објската у прво.м ставу као главни објекти трсба долатн и производни објскти за 
пропзводтву слектричие н топлотис спергијс (брисатн фусноту 32)

Зак.1>учак:
Прихвата сс сугестија и биће долато у тсксту а фуснота ће се брисати.



Примелба:
До одржавања Комнсијс за плаиовс на којој је нзвршена стручна коитрола Нацрта плапа 
нису пристипш сви тражсии услови.

Закључак:
V току трајања јавног увила прибавити ове услове.

II ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ

На основу изложеиог Комнсија за иланове Опигтнс Нова Црља јс одлучила да> након 
иоступања по Изаештају о извршсној стручној коктроли, нијс потребно поново обаљати 
стручпу кошролу н дала јс позитивпо мншљсњс па Иацрт плапа н одлучила да сс 
Нацрт плаиа. накоп поступанл по Извсштају, можс упутити у процсдуру јавног увида.

Извсштај 0 обављсноЈстручној рзсправи се доставља обрађивачу -  ЈП „Завол за урбанизам 
ВоЈ80д)шс“, Нови Сал, ради усклађиван>а са истм.

Овај извештај својеручпо потписују Прсдссдник Комнсије зз плановс Општиие Нова 
Црн>а: Надо Шпириданов, Сскрстар Комиснјс, Марија Самарцијсвић н Руководнлад 
одсљсња за нрнврсду, Драган Томин.

1рсдссдник КомисиЈс 

шдр^шшршаиов, дипл нпж.грађ 

Срј̂ ста^омисијс

Марнја СамарииЈсвић, дипл.пр|)Ст.плш1ј;]
/  г ••

Р)'ководи;|афодеље)1>а за прнвр<

ДраГШјЗ^ИЦ, даПЛ,С1̂ 01Д|НуТВ 0
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7. Извештај о обављеном јавном увиду

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ",
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/111
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИПА ПОВЛ ЦРШЛ 
Комисија за плаиоос 
Број: 111-02-350-02/18-2 
Дана: 12.02.2018. године 
Н О В А  ЦР Н> А

На осиооу Ј̂лаиа 50. Закоиа о плаиирвњу и нзграли>м ( " Службеии гласинк РС" бр. 
72/09, 81/09 -  нсправка, 64/10 -  Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС. 50/13 - УС, 98/13 - 
УС, 132/14 и 145/14), члана 72. Правилника о салржини, начниу и поступку израдс 
планских докумената („ Сл. гласник РС“ бр. 64/2015 ), Ко.мисија за планове Општинс 
Нова 11ри>аЈе на седииии одржаној дана 12.02.2018. гол. сачинила:

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЛ)ЕПОМ ЛАВПОМ УВИДУ

I УВОДПИ ДЕО -  КРАТЛК ПРИКЛЗ Л1СГИВПОСТИ КОЈЕ СЕ ОДПОСЕ ПА 
ПОСТУПАК ДОПОШЕ1БЛ ОДЛУКЕ, УГОВЛРЛЊЕ, ИЗРАДУ И СТРУЧПУ 
КОПТРОЛУ ПЛЛПСКОГ ДОКУМЕПТА

Скупштипа општиие Нова Црња, по прибављсном мишљеЈву Комисије за планове, на 
седници одржаној даиа 13.10.2017. год. донсла јс Олл>т<У о приступан>у изради Измсна 
и допуна Плана генералие регулације нассља Нова Црн>а, број: 11-06-32/07-1.

Саставии део ове одлукс Јс Рсшсн>с о нсприступан>у изради страгсшкс процене утицаЈа 
измепа и допуиа Плаиа гсиеролне рсгулацнЈе насеља Нова Црња на животну среднну , 
коЈс Јс донсла Општинска управа општине Мова Црн>а, Оде;1>сн>с за прнврсду, под 
рсдннм бројсм Ш-02-501-7/2017 од 05.10.2017 год.

Одлука 0 пркступању изради Измсна и лопуна Плана гснсралнс рсгулацнЈе насеља 
Нова 1(р1Ба обЈавл>ена Је у Службсном листу Општипе Нооа Г^Јва, бр. 23/2017.

Прсдссдник Општинс Нова Црља Јс са ЈП “Завод за урбаннзам ВоЈводине”, Нови Сад 
као обрађивачсм шшиа закл>учио уговор о израдн Измсна и допуна Плана генералнс 
регулациЈе иассља 11ова Црња.

КомисиЈа за илаповс Општиис Нова Црња Јс на своЈоЈ ссдкнци. олржаиоЈ даиа
09.01.2018. годиис, обавнла сгручпу коитролу Нацрта нзмсна и доиуна Плпна 1-0 1 ^̂ 3^110 
рс17лациЈс насеља Нова Црња н сачшшла извештаЈ отомс.

П ПОДЛЦИ О ОГЛЛШЛВЛЊУ И СПРОВОЋЕЊУ ИОСТУПКЛ ЈАВНОГ 
УВИДА, КАО И ПОДЛЦИ О ОДРЖЛВАЊУ СЕДИИЦЕ КОМИСИЈЕ



Након извршепе стручне коптроле, Општипска уираиа Отнтине Нова Цр)1>а јс 
извршила оглашавање излагања Нацрта Измена н допуна Плана генсралнс рсгулацијс 
иасеља Нова Црња на јавни увнд давањсм огласа у дневном лнсту “Дневннк”, Нови 
Сад, дана 11.01.2018. годннс.

Јавии увидје трајао у псриоду од И.01.2018.год.до 09.02.2018.1х>д.

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња је бно изложен 
у лросторијама Општине Нова Црња, сала 6, ул. ЈНА 110, сваког радиог дана од 08 до 
14 часова.

Нацрт Измена и допуна Плана генералнс рсгулације нассља Нова Црња бно јс доступан 
на увид заинтсрссовапој јавностн и у дигнталмом облику на званичној интсрнст адреси 
Општннс Нова 1^ња.

Нацрт Измена и допуна Плана геисралис рсгулацијс нассља Нова Црња је био изложсн 
у целостн.

Након спроведеиог јавног увида, дана 12.02.2013. годинс, у згра;1И Ошнтине Нова 
Црња, сала 6, са почетком у 12 часова, одфжана је јавна седница Ко.мисијс за планове 
којој су нрисуствовали чланови Ко.мнсијс за плановс Општ^ше Иова Црња: Нада 
Шпирнданов, Бранка Бајовић, Марија Самарцијсвић, Нсбојша Јањић, Лндија Новаковић 
Србњин, представиици обрађивача, ЈП „Завод за урбаннзам Војводиие*', Нови Сад: 
Бранислава Топрек, одговорни урбаниста, Зораи Кордић, дипл.инж.саоб., Бранко 
Миловановић, днпл.ннж.мслно., и Сарадник Комиснјс Драгаи Томин.

На јавмоЈ седннци јс обављсна дискусија о Нацрт>' Из.мсна и допуна Плаиа го^сралне 
регулацијс насеља Нова Црња и о прнмедби коју јс поднело Олсл>ен»е за привреду, 
Општннске управс Општине Нова Цр1ва, након обављсног јавног увида, а прс 
одржаванл јавнс ссдницс. Прнмедба није поднета у току јавног увнда јер Јс Решсље 
Јавног водоприврсдног прсд^ з̂ећа „Воде БоЈводнпе'*, коЈс Јс шшцнрало прнбедбу, 
добијено дапа 12.02.2018. годмнс.

III ПРИКЛЗ ПРИМКДГ.И

Па Нацрт Из.мсна и лопуна Плаиа 1ч;нсралис рс17лациЈе нассља Нова Црња, иакон 
Јанмог увида, поднста Јс 1 (јсл^з) примедба од странс Одсљења за прнврсду, Општинскс 
управс Општине Нова Црња.

I I  Прпмслба уиућсии ол С1р»пс Олсљсњл за прнврсду 0||шт11пскс упрпве 011штнпс 
Иова Црња

При.мсдба 1.

Решеи,см Јавног водопрнвредног прсдузсћа „Воде Војводинс“ добиЈсннм дана
12.02.2018. годинс, одбиЈсн Јс Захтсв Општинскс управе Нова Црњо за прибављан»с 
воднс сагласности иа План гспсралне регулацнЈе нассља Нова Црња.

У рсшењу је навсдсно да је захтсв одбнЈсн Јер Јс уочсно да у графичкнм 
прилозима планскс докумснтацнЈс ннсу приказаии постојећи мелирационн канали (на 
графнчком прилогу бр.5 Водоирнвредна ннфраструктура) коЈи постоЈе на рубнњм 
подручЈима обухвата Плана, а да су у тсксту Плана датн услови всзаии за мслиорационс



каиале • условн урсђења канала, условн градњс поред н»их као и услови упуп1таља 
атмосферских и других пречишћсиих вола.

Због свсга навсдеиог потребио Је додоти графички прилог бр.5 Водоприврсдиа 
иифраструктура и приказати постоЈсћс мслиорациоие канале за коЈе су кроз текстуални 
лсо осиовиог Плана дати потребии услови.

Ст ае О брађивача  - Примсдба сс прнхвата.

Образложеше:

Због лоших катастарскнх подло̂ Т! који.м смо располагали при изра;(и Плаиа 
гснсралнс рсгулацнЈс иасеља Иова Црља дошло Јс до пропуста те посгоЈсћи 
мелнрациоии канали нису приказаии у графичким прилозима планскс докумеитације 
иако су обрађени кроз тексЕ-уалнн дсо Плаиа и дати су услови уређеи>а канала, услови 
П)ад1вс порел п.нх као и услови упуштан.а атмосфсрских и других прсчншћеиих вода.

Имајућн то у внду, став Обрађнвача Је да се дода графички прилог бр.5 
Бодоприврсдна инфраструктура, прикажу постоЈсћи мелнрационн канали коЈи постоје 
на р̂ б̂ним подручЈима обухвата Плаиа.

Затпопспа с с д т т а  јс одржана у згради Општниске управе Нова Црнл, сала 6, са 
почетком у 13:00 часова, а присуствовалн су члаиови КомисиЈс за плаиове Општиис 
Нова Цр11>а: Нада Шпирнланов, прсдссдинк КомисиЈе, БаЈовић Бранка, члаи, НебоЈша 
Јаи>ић, члан, Марија Са.марцијевић, члап, Лндија Поваковић Србљин, члап.

Став Ко.мисијс: Комисија Јс Јсдногласно донсла Закључак да сс Примсдба број 1 
прихвата:

1УЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ

КомисиЈа за плаиове Општипе Иова Цри.а, иа затворсној седници, доисла јс следећи 
закључак:

ЗЛКЛ>УЧЛК

Комнсија је констатовала да је поступак израдс, стручнс контроле н Јавног увнда у 
Пацрт Из.мсна н допуна Плаиа гснералие регулацнЈе насеља Нова Црнл, спроведсн у 
складу са Законом о Ш1аниран»у и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- 
нсправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС. 132/14 и 145/14). 
ИзвешгаЈ о Јавио.м увиду ћс сс достапити обрађивачу. Након нсправке у складу са 
нзвсштајс.м о обављсиом Јавиом увиду, надрт Плаиа сс упућуЈе иа усваЈањс.

ОваЈ извештаЈ Је сасганни део образложенл Одлукс о усваЈаљу Из.мсиа н допуна плана 
гснсралне рсгулациЈе иассља Нова Цри>а.

ОваЈ извсштаЈ Је урађси у 3 ( три ) истовстна примсрка и истн сс доставља:

1. Скупштиии општиис Нова Црња;
2. ОпштинскоЈ управи Општинс Нова Црнл;
3. ЈП “Завод за урбаннзам Војводннс”, Нови Сад;



Овај извсштај својсручио потиисују чланови Комисије за илановс Олишшс Нова Црња: 
Нада Шинридаиов, Бајовпћ Браика, Небојша Јањић, Марија Самариијсвић, Лидија 
Новаковић Србљин као и Начелинк општннске управе.

Н^^^пиридшнов, дипл. нпж.грађ. 

Бајовнћ Бранка, дипл.прост. планср

11с^ша Јањић, дипл инж.гр^

р(1Х . ^<Хл^-ла ______
Марија Самарџијсвић, дипл.прост. плаиер
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8. Мишљења и сагласности надлежних органа и институција

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/111



покш«аи ЗАВод зд зАшмту лрироде 1«5Т(Т\јГЕ ЧЛПЛЕ СО^ШУЛТСК О  УОМ»КА

л.гш .ид ттзм војводине
00*1 АД

Т

Број 03-417/2 
Датум:22 02 2018.

4.

1 1 02 го«

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА -  ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду 

Улица ЈНА110 
23218 Нова Црња

Предмет: Мишп>ење на Измене и допуне Плана генералне регулаци)е насења 
Нова Црња

Веза: ваш долис бр 111-02-350-08/18 од 19.02 2018 године

Општииа Ноеа Црња -  Општинска управа, Одељење за привреду доставила )е 
овом Заводу Захтев за давање сагласности на Ппана гемералне регулациЈв 
насел»а Нова Црња. Након разматрањз достављеног Захтева и прате е̂ 
документације. као и након увида у документациЈу ко)у води овај Завод. даје се 
следеће

МИШЉЕЊЕ

ПокрзЈински завод за заштиту природе саггасаи ]е са Изменама и допунама Ппана 
генералне регулациЈв насеља Ноеа Црња. Измене и долуне су израђене у складу 
са Решењем о условима заштите природе које је издао Покрајински завод за 
заштиту природе под бројем 03-3178/2 од 29 12 2017 године
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0 1  03.2019 2 8 РГп 2018 1Број: 1-297/2-18 ' ' јЈЈ
Датум: ______ —

2 7 РЕВ 2018 Ј_____1_____
На основу члана 119. аав 4. Закона о водама („Сл. гласник РС", бр. 30/1о! '§^12 и 101У1бЈГи члана 
136. у вези са чланом 16. Законз о општем упрзаном поступку („Сл. гласник РС", бр. 18/16), 
поступајући по захтеву Одел>ек»а за приареду Општинске управе Општине Нова Црч>а, ул. ЈНА 
бр. 110, у име наручиоцз Општине Ноаа Црња (МБ:08013705, ПИБ:101595975). у упрааној ствари 
издавања водне сагласности, Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине доноси

РЕШЕЊЕ
О ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ

Издаје се водна сагласност наручиоцу плаид, на План генералне регулације насед>а Нова Црња, 
укупне површине од 31б,48ћа, и на Измене и долуне Плана генералне регулације насел>а нова 
Црњз, укупне површине од око 7,3ћа, под следећим условима:

1. Водна сагласкост се даје ради усвајања планског документа.

2. Актиоиости које су дате планским документом реализовати на начии којим ће се 
обезбедити заштита стабилности и функционалности постојећих водних објеката, заштита 
режима вода и заштита вода од загађивања.

3. Ова водна сагласност се односи искључиво на предметне планске документе. Ако се 
предвиђају активности које нису обухваћене предметиим планским докумеитима, 
неопходно је за њих прибавити водна акта у посебмом улрдвиом постулку.

4. У случају израде техничке документације за изградњу, доградњу, односно реконструкцију 
објеката и извођење радова, у оквиру обухвата предметних планских докумената, 
прибавити водиа акта у складу са Законом о водама.

О б р а з л о ж е њ с

Одел>ења за привреду Општинске управе Општиие Иова Црња, ул. ЈНА бр. 110, поднело је захгев 
6р. Ш-02-350'07/18 од 19.02.2018.год., у име наручиоца Општиие Нова Црња, у поступку 
добијања водне сагласности на План генералне регулације иасеља Мова Црња и иа Измене и 
допуне Плана генералне регулације насеља Новз Црња.

Предмет је у писарници ЈВП Воде Војводине здлримл>ен подбројем 1-297/1-17 од 19.02.2018.год. 

Уз захтев је доаављена следећа документација
~ Решење о водним условима 6р. 104-325-1530/2014-04 од 06.07.2015.год., издато од 

стране Покрајинског секретаријата за пол>опривреду, водопривреду и шумарство Нови 
Сад, за израду Плаиа генерзлне регулације насељеног места Шимановци,

-  Нацрт измене и допуне Плана генералие регулације насел>а Нова Црња,
-  Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта измене и допуне Плана гснералие 

регулације нзсеља Нова Црња. бр. 111-02-350 02/18 од 09.01.2018.год., од страме 
Комисије за планове Општиие Нова Црња, којим сс дајс позитивно мишљење на Нацрт 
Плана у да се може упутити у процедуру јавног увида,

-  Извештај 0  обављеном јавном увиду, бр. 1И-02-350-02/18-2 од 12.02.2018.год., одстрзне 
Комисије за планове Општине Нова Црња,

У поступку обраде предмета \ е  коришћено Мишљење ВПД „Средњи Баиат" д.о.о. Зрењанин, 
бр. 04-7/10-18 од 11.01.2018.год. и прибављено Мишљење Стручних служби ЈВП Воде Војводине 
- Службв за заштитуод уиутрашњих вода -одводњавање од 26.02.2018.год.
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ЈВП Воде Војводимс Нови Сад дзло је услове као у диспози1 иву Решен>а, у силаду са одредбама 
‘«л. 113,114,119.-121. Закона о водамо („Службени гласник РС, број 30/10,93/12 и 101/16).

На основу чл. 117. став 1. Закона о водзма, пред/летни објекат је сврстан у групу обЈСката под 
тачком 20): израда урбанистичких (план генсралне регулације и генерални урбаниаички план) 
планова, а према члану 43. иаог закоиа, предметни радови могу да утиче нз водну делатноа у 
смислу уређења водотока и заштиту од штетног дејства воде, уређења и коришћење вода, као и 
на заштиту вода од загађења.

Разматрањем поднетог захтева и приложене документације конаатовано је следеМе:

Насеље Нова Црња је банатско насеље, центар пољопривредне опи1тине. Пољоприореда је 
основна привредна грана општине и носилац развоја и самог насеља.

Планом генералне регулације (ПГР) насељз Нова Црња („Службени лиа отитине Нова Црња", 
бр. 16/13), обухваћен је лроаор површине 31б,48ћа, од чега је 308,72ћа планирано грађевинско 
подручје насеља. Циљ израде Плака генералне регулације насеља Нова Црња је био да се 
изврши анализа проаорних и других могућности ради обезбеђења услооа за даљи развој и 
проаорно уређење насеља, а у складу са Проаорним планом општинс Нова Црња. Највећи део 
површине насеља Нова Црња (око 80%) заузима становање породнчног тила, и го углавном на 
великим, правилним ларцелама. Зона радних садржаја ]е планирана ма укупно 61,45ћа, од чега 
већи део (око 43,71ћа) чине планирани радни садржаји за изградњу производиих и складишних 
капацитета у фуницији пољопривреде. Највоћи постојећи радни сздржаји су у јужном (фабрика 
уља „Банат" АД) и западном лериферном делу насеља. Овим ПГР-ом насеља Нова Црња је 
пламирано; формирање изворишта насеља, у јужном перифсриом делу насеља, са изградњом 
насељске водоводне мреже; изградња канализационе мреже и изградња поаројења за 
пречишћавање отпадних вода (ПП08), на планираном простору на крЗЈњем североисточномделу 
насел>а; одвођење атмосферских вода из нассља путем сиаема отворених канала атмосферскс 
канализације у поаојеће мелиорациоке какале на рубним подручЈимз обухвата Планом. 

Изменом и допуном ПГР-а насеља Нова Црња јс редсфинисана намена и регулациЈа дела блока 9 
и блока 14, које су одређенс ПГР ом насеља Нова Црња, извршена је допуна правила грађења за 
планиране садржаје, а садржи и графички прилог бр. 5 Водопривредна инфраструктура са 
лриказом поаојећих мелиорационих канала који поаоје нз рубним подручјима обухвата 
осковног Плана (део система за одводњавање „Карађорђево -  Молин", део сиасма за 
одводњавање „Итебеј -  Црња" и канал зз каводњавање §-3, као део система за снабдевање 
водом $-3 у оквиру регионалног подсиаема Нова Црња за наводњавање). Изменом и допуном 
Планз насеља Нова Црња ]е обухваћсна укупнз површина од 7,3ћа, и то:
локаиија 1 • у делу блока 9 катааарска парцела бр. 263 К.О. Нова црња. Измсном и допуном 
Плана ]е дефинисако смањење површине јавне намене (трг и пијаца), тако што је део проаора 
(под лоао]ећим објектима) намењен за остале централне садржа]е и мешовито оановање. 
локаиија 2 • у делу блока 14 катааарске парцеле бр. 2906/4 и 2906/11 К.О. Нова Црња. Изменом 
и допуном Плана је дефинисано да се у оквиру катастарске парцсле бр. 2906/11 и дела парцеле 
бр. 2906/4, које су основним Планом одређене за површине јавне намене (вашариште и 
арелиште са глиненим голубовима), дефинишу као пооршине за остале намене и да поаану део 
зоне радних садржаја -  планираии радни садржаји. Преоаали део парцеле бр. 2906/4, као дсо 
зоне комуналних садржа]а (гробље, планирано поаро]ење за лречишћавање отпадних вода и 
улични коридори), који су у обухвату Измене и допуме Плана, задржавају планирану намену из 
основног Плана.

На подручју обухваћеном ПГР-ом насеља Нооа Црња се налазе следећи водни објекти;
а) Мелиорациони канали система за одводњавање „Карађорђево -  Молин", ч и ји  ]е реципијент 

водоток Стари Бегеј; канал 111-31, деоница к т  3+235 -  к т  3*575 (к.п. бр. 2995 К.О. Нова Црња) 
и канал И1-32, деоница к т  0+000 -  к т  0+625 (к.п. бр. 2997 К.О. Нова Црња)

б) Мелиорациони канали сиаема за одводњавање „Итебеј -  Црња", чији ]е реципијент водоток 
Стари Бегеј: канал IV/!, деоница к т  1+965 -  к т  2+820 (к.п. бр. 2988 К.О. Нова Црња); канал 
1У/1-4, деоиица к т  0+935 -  к т  1+805; каиал 1У/1-4-1, деоница к т  0+000 -  к т  0+580; канал 
1У/1-4-1-1, деоница к т  0+000 -  к т  0+290; канзл 1У/1-5, деоница к т  0+000 -  к т  0+635; канал 
Уљарски (између канала 1̂ /1-4 и 1У/1-5), деоница к т  0+000 -  к т  0+680; канзл 1У/1-6, деомица
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к т  0+000 -  к т  1+110; канал 1У/1-6а, деоница к т  0+000 -  к т  0+085; канал 1У/1-7 (к.п. бр. 3000 
К.О. Нова Црњз); канал 1\//3*а, дсоница к т  0+645 -  к т  0+745.

в) Канал 33 наводњавање §-3 (к.п. бр. 2989 К.О. Нова Црња) -  реконструисан део трасе ианала за 
одводњавање ЈУ/З система „Итебеј -  Црња", чији је водозахват на каналу Шсћерански (ЦС 
„Кова Црња"), припада систему за снабдеоањс водом §-3 који чини део регионалног 
подсипема Нова Црња за набодњаедње.

На подручју Измене и допуне ПГР-а насења Нова Црња, на локалитету 2, део катастарске парцеле 
бр. 2906/4 К.О. Нова Црња на којој је планирано ППОВ насења се граничи са катастарском 
парцелом 6р. 2989 К.О. Нова Црња на којој се налази канал за наводњавање §-3.

За израду Плана генералне регулацијс (ПГР) насе/ца Нова Црња, од аранс Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду. водопривреду и шумараво, издато је Рсшењс о водиим 
условима бр. 104-325-872/2012 01 од 05.11.2012.год., а од стране овог Предузећа је издато 
Мишљење у поступку издавање водних услова бр. 1-270/4-12 од 04.09.2012.год., у чијем прилогу 
је ситуација са приказом поаојећих мелиорзционих канала на предметном простору. На Нацрт 
Планз није исходована водна сагласноа од арзне Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумараво, сходно Закону о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12).

Од аране Одељењз за привреду Општинске управе Општине Нова Црња, ул. ЈНА 6р. 110, у име 
Општине Нова Црња, овом Предузећу је поднет захтев бр. 111-02-325-1/17 од 18.12.2017.год. (наш 
бр. 1-1489/1-17 од 19.12.2017.год.), ради добијање водне сагласноаи на План генералне 
регулације насеља Нова Црња. Уз овај захтев је доаављена следећа документација;

-  Одлука 0 изради Плана генералне регулације насеља Нова Црња, бр И-06-16/09-6 од 
18.12.2009.ГОД., од аранс Скупштине општине Нова Црња,

-  Плзн генералне регулације насеља Нова Црња,
-  Извсштај о извршеној аручној расправи Концепта Плана генералне регулације насеља 

Нова Црња, бр. 111-02-350-16/11-1 од 14.05.2012.год., од стране Комисије за плаиове 
Општине Нова Црња, којим се даје позитивно мишљење на Кокцепт Плана с тим да се 
све дате примедбе и сугеаије у дољој процедури уграде у Нацрт Плаиа,

-  Извештај о извршеној аручно) расправи Нацрта Плана генералне регулације нзсеља 
Нова Црњз, бр. 111-02-350-16/11 од 27 05.2013.год., од аране Комисије за плаиове 
Општине Нова Црња, којим се даје позитивно мишљење на Нацрт Плана у да се може 
упутити у процедуру јавног увида,

-  Извешта) о обављеном јавном увиду, бр. 111-02-350-16/11 од 05.07.2013.год., од арзне 
Комисије за плановс Општине Нова Црњз,

-  Извешта) о извршено) контроли усклађенасти плана генералне регулације насељз Нова 
Црња, бр. 130-06-285/2013-01 од 12.09.2013.год., од стрзне Комисије за контролу 
усклађеноаи планских докумената Покра)инског секретари)ата за урбанизам, 
градитељаво и заштиту животне средине,

-> Извештај након извршеис контроле усклађености планског документа, бр. 
Ш-02-350-16/11 од 25.09.2013.ГОД., од стране Комисије за пламове Општине Нова Црња, 
којим се, након поступања у складу са извештајем, Нацрт Плана генералне регулације 
упућује иа усвајање,

-  Одлука о доиошењу Плана генералне регулације Ноеа Црња („Сл. л и а  општине Нова 
Црња", бр. 16/2013).

Решењем бр. 1-1489/4-17 од 09.02.2018.год., од страме овог Предузећа. није дата водна 
сагласноа на Плам генералне регулације (ПГР) насеља Нова Црња јер не садржи лриказ 
поао)сћих мелиорационих канала на графичком прилогу бр. 5 водопривредма инфраструктура, у 
размери Р=1:5000, који лостоје на рубним подручјима обухватз Плана, а за ко)е су у тексту Плана 
дати услови (део 7.2.1. Услови за уређење и изградњу водопривредне инфрзаруктуре).

За израду Измоие и допуне Плаи генералне регулације насељз Нова Црња (у делу блока 9 и 
блока 14), од аране овог Предузећа, издати су водни услови бр. 1-236/2-18 од 09.02.2018.год. 

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља Нова Црња )е трајао од 11.01.2018.год 

до 09.02.2018.ГОД.
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Доаавллн је Извештај о обавлеиом јавиом увиду, бр. 1И-02-350-02/18-2 од 12-02.2018.год , од 
араие Комисије за планове Општинс иова ирч>а. Комисија је прихватила примедбу од пране 
Одел>ен>а за лривреду Олштинске упраае Општине Нова Црња, да због Решења 6р. I-1489/4-17 од 
09.02.2018.ГОД.. издатог од аране овог Предузећа, Нацрт Измене и допуне плана геиералие 
регулације насел>а Нова Црња треба да садржи и графички прилог бр. 5 Водопривредна 
иифрааруктура са приказом поаојећих мелиорационих канала зз које су кроз текстуални део 
основног Плана дати потребни услови. Закл>учак Комисије је да се, након исправке Нацрта 
Изменс и допуне плана генералне регулације насел>а Нова Црња у складу са извештајем о 
обавл>еном јавном увиду, Нацт плдна упућуЈС на усвајање.

Предметним захтевом је доаавл>ен Нацрта Измене и допуне плана генералне регулације насел>а 
Нова Црња, који садржи и графички прилог бр. 5 Водопривредна инфрааруктура са приказом 
поаојећих мелиорационих канала к о ји  поаоје на рубним подручјима обухвата основног Плаиа 
(део сиаема за одводњаоањс „Карзђорђево -  Молин", део система за одводњавање „Итебеј- 
Црња" и канал за наводњавање §-3, као део систома за снабдевање водом $-3 у оквиру 
регионалног подсиаема Новз Црња за нзводњавање). Овим су отклоњеие сметње за давање 
воднс сагласности на Плзн генералне регулације (ПГР) насел>а Нова Црња дате Решењем бр. 
1-1489/4-17 од 09.02.2018.год., од стране овог Предузећа. Како су се стекли услови за даеање 
водне сагласноаи но основни План, тиме је омогућено да се да водна сагласност и на Измене и 
допуне плана генералне регу;1зције иасел>а Нова Црња . сходно тачки 10. издатих водних услова 
6р. 1-236/2-18 од 09.02.2018.год. за израду Измене и дслуне плана генералне регулације насе/ва 
Нова Црња.

Предметна локација је у сливу реке Дунав.

Разматрањем подиетог захтева са прилогом, уаановили смо да је приложена планска 
документација урађена у складу са водним условима 1-236/2-18 од 09.02.2018.год., издагим од 
стране ЈВП Воде Војводине Нови Сад, кзо и да су отилоњеие сметње за давање водне сагласноаи 
на основни План, дате Решењем 6р. 1-1489/4-17 од 09.02.2018.год. издзтим од стране ЈВП Воде 
ВОЈВодине Нови Сад, те је донето Решење дато у диспозитиву.

Ова водиа сагласноа је уведена у улисник еодних саглзсноаи ЈВП Воде Војводине за водно 
подручје Сава лод редним бројсм: од сЈ год., у складу са Правилником о
садржини, начину вођења и обрасцу водене књиге („Сл. гласник РС“, бр. 86/10).

УПУТСТВО 0 ПРА8НОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења се може изјавити жалба Миниаараву за 
пољопривреду и заштите животне средине београд - Републичкој дирекцији за воде, путем ЈВП Г  

Воде бојводине Нови Сад, у року 15 дана од дана пријема решења. (■ «

ДИРЕКГОР  ̂ ■

Славко Врнџић, дипл.ииж.грађ.

Досивиш:
( 1Ј Инвеститору Општини Нова Црња путем ОдсА>сња за привреду Општинске упраее Општине Нова 

Црња, ул. ЈНЛ бр. 110, Нова Црња,
8ПД„Срсдњи Банат" д.0.0. Зрењанин (бр. 04-7/10-18 од 1101.2018.),
Миниаарству за полоприврсду, шумараво и бодопривроду - Рспубличкој дирсицији за воде. 
11070 Нови Београд, Бул. умстности 2а,
бодна инспекција, Покрајински сскрстарИЈат зз пољоприврсду, оодоприврсду, 
и шумарство, Булевар Михајла Пупина 6р. 16. Нови Сад

5. Водној књизи.
6. Архива.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

9. Остала документација од значаја за израду 
планског документа

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ",
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/111



ЈП ,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД

БРОЗ:
ДАНА: 07.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Б-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

НОВА ЦРЊА
Улица ЈНА 10

Предмет: Испорука Материјала за рани јавни увид за Измене и допуне Плана
генералне регулациЈе насеља Нова Црња

У прилогу овог дописа вам достављамо Материјал за рани јавни увид за Измене и 
допуне Плана генералне регулациЈе насеља Нова Црња, и то: 1 СЈедан) принерак у 
аналогном облику (елаборат), 3 (три) графичка приказа (карте за излагање) и б (шест) 
примерака у дигиталном облику (СО- текстуални део у *рсЈГ. формату и графички део у 
*рс1Г. формату), ради упућивања у даљу процедуру у складу са Законом о планирању и 
изградњи.

С поштовањем,

Прилог:

Материјал за рани јавни увид за Измене и допуне ПГР насеља Нова Црња (1 елаборат, 1 СО 
и 3 карте)

Јдвно предузеће м  просторно и урбгниаичко плгнираи>е и пројектова>м .Зааод за урбанизан ВоЈеодине", 
нови Сад, железничка б/Ш ; Телефон: <^36121529444; Факс: ♦ 38121529361; 

Е*та11:7ауигђУоВеипе(.г5; гауџгђУОСбтаИ.сот; тум.гауигђУо.г$;
Матични броЈ: 08068313; Шифра делатности: 7111; ЛИБ:100482355;

Тек^ и рачун: 355*0003200222069*04, ВоЈа^анска банка
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војволина
ОИШ ГИИЛ ПОВЛ ЦРЊЛ
Комисија за планове опипиис Нова Црн>а
Врој: 111-02-350-13/17-3
Дана: 21.11.2017. године
Н О В Л Ц Р И> Л

На основу члана 49. Закона о нланнрању и из11)а;1њн (" С;|ужбс1Ш гласннк РС' бр. 
72/09, 81/09 -  иснравка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12. 42/13-УС. 50/13-УС. 98/13-УС. 132/14 и 
145/14), ч;шна 54. Правшшика о салржини, пачину и посгунку локумсната нросторног и 
урбанистнчког нлаипраннг ( Сл.г.тасник РС. бр. 64/2015 ). Рсшсња о обратован»у и имсновању 
Комнсије та планове. број 11-06-1/16-10 од 29.02.2016. голнне ( ''Службсии лист ошитиие 
Нова Црња'\ бр. 1/16 ), ПрсдссдшЈК Комнсије за нлаиове Ошнтппс Нова Црнш, дана
21.11.2017. годннс упућујс слсдсћн:

С Л 3 и в

ЗА ТР1-ЋУ СПДПИЦУ Комнснјс за плановс Општинс Нова Црња. која ћс сс о.тржати
28.11.2017, годиис (уторак) у згради Ошптипс Нова ЦрНн1. сала 6. са ночстком у 12.30 
часова.

За ову сслнииу преллажс сс слс.тсћн:

Л  II е в I I I I  р е

1. Разматрањс примслби н сугсстнја на нзложсни матх:рија;1 у гоку раног јавног увнда за 
изра.чу измсна и донуна Плана генсралнс рС1 улацнјс насслш 1 !ова Црња;

2. Разно.

-с
ПрСЛС'СДЈ)и^сДО.% !НСНЈС

/  Нада'Шп11рил^1ов



ЈП ,,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД о

БРОЗ: Ј ј О Ј ј  

ДАНА: 03.01.2018.

Знак: бМТ 

Веза: Е-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЗА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

Н9РА ЦРН?А
Улица ЈНА 110

Предмет; Испорука Нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња

Поштовани,

У прилогу овог дописа достављамо вам Нацрт Измена и допуна Плана генералне 
регулације насеља Нова Црња, и то: 1 (Један) примерак у аналогном облику (елаборат) 
и 5 (пет) примерака у дигиталном облику (СО- текстуални део у *рсЈГ. формату и 
графички део у *рс1Г. формату), ради упућивања у даљу лроцедуру сггручне контроле у 
складу са Законом о планирању и изградњи.

С поштовањем,

Прилоп

* Нацрт Измена и допуна ПГР насеља нова Црња (1 елаборат и 5 СО*а)

Јавно преАузеће за просторно и урбвнистичко планира>*е и проЈектоаа>«е .Завод за урбанизам боЈвсдине* 
НоаиСад, Железничка б/Ш ; Телефои: •»'38121529444; Факс: »38121529361; 

Е*та11:гауцг1>Уофеип«(.г5; гауигђУоф{)пта11.сот; мтж.гауигруо.г$;
Иатични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачуи: 355-0003200222069-04, ВоЈаођанска банка
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Република Србија
Лутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВЛ ЦРН>А
Комисија за плановс општине Нова Црња
Број: 111-02-350-02/18-1
Дана: 04.01.2018. годинс
Н О В А  Ц Р Њ А

На основу члаиа 49. Закона о плаинрању и изградњи (" Службсии гласннк РС" бр. 
72/09, 81/09 -  нсправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 н 
145/14), члана 54. Правилиика о садржшш, иачнну и поступку докумсната просторног и 
урбаинстнчког плаииршва ( Сл.гласипк РС, бр. 64/2015 }, Рсшсња о образовању и имсиовању 
Комиснјс за иланове, број 11-06-1/16-10 од 29.02.2016. годиис (‘‘Службспн лист општинс 
Нова 11рња*\ бр. 1/16 ), Прсдссдник Ко.мисијс за плановс Општине Нова Црн>а, даиа
04.01.2018. годнис уиућујс следсћн:

с л з и в

ЗА ПРВУ СЕДНИЦУ Комиснјс за плаиовс Општиис Нова Цри>а, која ће сс одржатн
09.01.2018. годиис (уторак) у згра;ш Општинс Нова 1Дрња, сала 6, са почстко.м у 12,30 
часова.

За ову седшшу предлаже сс слсдећи:

Д II С В  II II р  с д:

1. Стручна коитрола нацрта плаиа - Из.мене и допуне Плана гсисралие рсгулацнјс 
иасеља Нова Црња прс излагаи>а иа јавии увид;

2. Разно.

ЦрСДСС̂ ЦН̂ ДОМИСИЈС

ј ј



ЈП .ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД

БРОЈ: ^б//
ДАНА: 10.01.2018.

Знак: 6МТ 

Веза: е-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

НОВАЈЈРЊА 
Улица ЈНА 110

Преднет: Испорука исправљеног Нацрта Измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Нова Црња за потребе спровођења процедуре 
јавног увида

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам, за потребе упућивања у процедуру јавног увида, 
Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња, и то: 1 (један) 
примерак Нацрта у аналогном облику (елаборат), 1 (један) примераак у дигиталном 
облику (СО- текстуални део у *рс1Г. формату и графички део у *рс1Г. формату) и 
1 (један) комплет оверених и потписаних карата за излагање, који смо исправили у 
складу са ИзвештаЈем о извршеноЈ стручној контроли, КомисиЈе за планове општине 
Нова Црња (броЈ П1-02-350-02/18 од 9.01.2018. године).

С поштовањем,

Прилог:

Нацрт Измена и допуна ПГР насеља Нова Црња за јавни увид (1 елаборат, 1 СО и 1 комплет 
карата)

Ја»но предузе?\е м  проаорио и урбанистичко плаиира*м и проЈектова»»е .Заеод за урбанизам војеодиие', 
Ноаи Сад, Железничка 6/111; Телефон; 38121529444; Факс: 38121529361; 

6-та11:гауиЊуоФеипе(.г5; гауиг&иоОдта11.сот; мулм.гауигђуо.г«;
Матични број: 08068313; Шифра делатиости: 7111; ПИБ:100482355;

Тек^ и рачун: 355-0003200222069-04, ВоЈао1)анска банка



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина упБ«Н'.П.Ч С3.'30«*
ОПШТИНЛ ПОВЛ ЦРЊЛ IО В и  л л
Комисија за планове општине Нова Црља |----- --------
Број: 111-02-350-02/18-2 П о ,  - о :

Дана: 05.02.2018. годипе 
Н О В А  Ц Р Њ А

На основу члана 49. Закона о планирању н изградљн (" Службепи гласник РС" бр. 
72/09, 81/09 -  исправка, 64/10 -УС. 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14), члана 54. Правилншса о садржини, начнну и поступку докумената просторног и 
урбаиистичког планиран>а ( Сл.гласник РС, бр. 64/2015 ), Рсшења о образоваљу и имеиоваљу 
Комисијс за плановс, број П-06-1/16-10 од 29.02.2016. годиис (“Службеин лист општине 
Пова ЦрЈва”, бр. 1/16), Прсдссдник Компсијс за плаповс Општипс Нова ЦрЈва, дана
05.02.2018. голнне упућује следећн:

С Л 3 и в

ЗА ДРУГУ -  ЈАВНУ СЕДНИЦУ Комисијс за плаповс Општине Нова Црља, која ћс сс 
одржатн 12.02.2018. годинс (11011сдсл,лк) у згради Оппгпшс Нова Црља, сала 6, са почетком 
у 12,00 часова.

За ову ссдннцу предлаже се слсдсћи:

Д и с в 11 и р с д:

1. Разматраље примедбн и сугеслуа на изложсни Нацрт плана у току јавног увида за 
израду Измена и допупа Плана гснералнс рсгулацијс нассља Нова ЦрЈва;

2. Припрс.ма Извснггаја о обављено.м јавном увиду;
3. Разно.



ЈП ,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД

БРОЗ: 5"-?// 
ДАНА: 19.2.2018.

Знак: 6МТ 

Веза: Е-2641

РЕПУБЛИКАСРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

НОВА ЦРЊА
Улица ЈНА 110

Предмет: Достава коригованих Измена и допуна Плана генералне регулације
насеља Нова Црња након јавног увида за упућивање у скупштинску 
процедуру

Поштовани,

У прилогу овог дописа достављамо вам кориговане Измене и допуне Плана генералне 
регулације насеља Нова Црња, у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду (6р. 
111-02-350-02/18-2 од 12.02.2018.) и то:

1 (један) примерак Нацрта у аналогном облику (елаборат) и 
- 1 (један) примерак Нацрта у дигиталном облику (СО -  текстуални део у *.р(1Г

формату и графички део у *.рс1Г формату)

Кориговане Измене и допуне Плана генералне регулациЈе насеља Нова Црња 
неопходно је да упутите за потребе прибављања сагласности на плански документ у 
складу са условима ЈВП „Воде Војводине" и за потребе прибављања мишљења о 
испуњености услова заштите природе у складу са чл. 9. Закона о заштити природе 
Покрајинском заводу за заштиту природе, као и Уговором о изради Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Нова Црња, а ради упућивања у даљу процедуру у 
складу са Законом о плднирању и изградњи.

С поштовањем,

ж

Прилог:

- Коригован Нацрт Измена и допуна ПГР насеља Нова Црња (1 елаборат и 1 СО)

Ј«вно предузсЛ« за лросторно и урбаиистичко пламирв>м и проЈектован>е .Зааод за урбанимм војводиме'. 
Иоаи Сад, Железничка 6/111; Телефон: 4.38121529444; Факс: +38121529361; 

Е-та||:?вУигруоОеипе(.г$; гачигр^оОдпта11.сот; жулу.гауигђуо.г$;
Матични брОЈ: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун; 355-0003200222069*04, ВоЈво!)анска банка



ЈП ,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД

БРОЈ; ^1б/ј 
ДАНА: 20.02.2018.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2е41

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

НОВА ЦРЊА 
Улица ЈНА 110

Предмет: Достава коригованог Нацрта Измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Нова Црња након јавног увида за упућивање у 
скупштинску процедуру

Поштовани,

У складу са договором, у прилогу овог дописа достављамо вам још 1 (један) примерак 
Нацрта Измена и допуна Плана генералне регулациЈе насеља Нова Црња у дигиталном 
облику (СО - текстуални део у *.рсЈГ формату и графички део у *.р(ј̂  формату), који смо 
кориговали у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду (бр. 111*02-350-02/18*2 
од 12.02.2018.), д ради упућивања у даљу процедуру прибављања сагласности и 
доношења, у складу са Законом о планирању и изградњи.

С поштовањем,

Прилог:

> Коригован Нацрт Измена и допуна ПГР насеља Нова Црња (1СО)

Ј4ВН0 предузеће м  просторио и урбвиистичко плаиир«»м и пројектоааме .Завод м  урбвиимм ВоЈводине* 
Нови С»Дј Железиичка 6/П1; Телефои: +38121529444; Факс: +38121529361; 

Е*та11:гачигђуоФеипе(.г$; гауигђуофдтаН.сот; илмт.гауигђуо.гб;
Матичиибро): 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ;100482355;

Текуђи рачун: 355*0003200222069*04, воЈвођаиска баика
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Ш .ЗАВОД ЗД УРБДК'ШМ ВОЈВОДИНЕ*
И  о  В  И  г  А  п

Ч Л :-

т

Рспублика Србнја 
Аутопомпа Покрајмна Војнодииа 
ОГШГПШЛ НОВЛ ЦРП.Л 
11редсед||||к 011111x11110
Број: 1-350-32/17 
Дапа: 21.! 1.2017. годимс 
Н О В Л Ц Р 11. Л

Примљекс: 21 11. 2017
Бро] рЈ 10' Орг. Ј в д .  

__________________

о н л л п гп к и .к

0|1Ш11111а Пока Цри.а, у  складу са чланом 47. Закона о плаинраљу п нзфалшп ("Службеии 
гласиик РС'.бр. 72/09, 81/09-нсправка, 64/10-УС, 24/11. 121/12. 42/13-УС. 50/13-УС. 98/13- 
УС, 132/14 11 145/14). као иосилиц изра;(с Измспа п доиуиа 11.1апа геиера.те ре1у.1ације 
иасе.ва Иооа Црља (у дал>с.м тексту: 11лаи) овим ои;1ап|11ујс об|)а1)инача 11лаиа, .Ш "Занод 
за урбаииза.м Војподт1е" Иони Сал. Же.тсзиичка број 6/111. да можс у паше нме, у 
поступку израде Плапа, по;шосм1и захтсвс за прибаил>ан.с услова свнм оргаиима. 
организација.ма н јавпим прсдузсћп.ма којп су онлашћспи да утврђују поссбпе услове за 
заштиту н урс1)сп>е простора и из1 рхтнл’ објекага.

У складу са чланом 46. сиш 4. Закона о п.танирању и шградњп, оргапи, оргат1зације и јавпа 
прсдузсћа, који су ов;гашћспи да угврћују услонс за заштиту и уређси.с простора и изградњу 
објеката у фази нзра;1С или измене 11лански.\ локумсиата, дужни су ;(а по захтсву посиопа 
изроде плаиа. у року од 30 дапа, доставс свс тражспс по;н1ткс, бсз пакпадс.

У складу са овнм Ов.ташћсњсм, потрсбпо јс ;(а оргамп. оргапизаппјс м јивпа прс.чузсћа који су 
ош1ашћс11и да угврђују поссбпс условс за заштиту п урсђсЈвс простора и нзградњу објската, 
ус.тове II податке т  споје пал.1ежиости .тоставс Обрађпвачу И.таиа. иа а,чрссу: ЈП "Завод 
за урбшшзам Војволипе" Нови Са,ч, 21 000 Иовн Са;1. Жслсзничка број 6/111.



ЈП ,,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ: М О и Л С

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: ЗСК 

Веза: Е-2641

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Сектор за стратегију, пројектовање и развој

11000 БЕОГРАД
Булевар краља Александра 2 8 2

ПРЕДМЕТ:

Поштовани,

Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

С обзиром да се ради о циљаној Измени плана са дефинисаним обухватом измене, те да 
је обим и карактер измена такав да не утиче, односно, не мења планска решења 
саобраћајне инфраструктуре дефинисана Планом генералне регулације (као што су: 
трасе и капацитети мрежа комуналне инфраструктуре, услови заштите, правила уређења 
и грађења, итд.)/ и да НЕМА интервенција на државној путној мрежи, молимо да нам за 
потребе израде Измене плана што хитније доставите евентуалне нове податке и услове 
из области за коју је надлежна ваша институција. Напомињемо да ваши подаци и услови 
треба да се односе на простор, односно, садржаје који су предмет Измене плана. 
(Прегледну карту Измене плана са планираном претежном наменом површина вам 
достављамо у прилогу овог дописа.)

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине",
Нови Сад, Железничка 6/П1; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таП:2ауигћУО@еипе1.г5; 2ауигћуо.@ дтМ ,срт.; \л/уу\л/,2ауигћУ0 .гб;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/1П. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Зоран 
Кордић, дипл.инж.саоб. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. 
(тел. 021/529-444). ^  .

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таМ:2ауигћУО@еипе(;.г5; 2ауигђуо@,дтаЈЈ,^^^^ ^^у^^у.га^игђуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД

*Ж1М*

БРОЈ:
ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 
Веза:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЈВП ,,Воде Војводине''

НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина 25

Обоазац 0-2

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

Пуно пословно име
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање "Завод за 
урбанизам Војводине" Нови Сад

Седиште Нови Сад

Адреса Железничка број 6/111

Претежна делатност Просторно и урбанистичко планирање

Матични број (МБ) 08068313

Порески идентификациони број (ПИБ) 100482355

Подаци 0 контакт лицима:
име и презиме Бранислава Топрек, 

дипл.инж.арх.
Бранко Миловановић, 
дипл.инж.мелиорације

функција Одговорни урбаниста Планер за 
инфраструктуру

бројеви телефона 021/48-03-967 021/48-03-950

електронска адреса 2а^игб^о@дтаЈ1.сопп; 2а^игбуо@еипеСг5

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка б /Ш ; Телефон: +38121529444; Факс: +38 121529361; 

Е-таП:2ауигбуо@еипе1.г5; 2ауигћУО@а т а П.с о т: \л/\л/\л/.2ауигђуо.Г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



II. ПОДАЦИ О ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ

Назив планског документа Измене и допуне Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња

Административни подаци за плански документ:

За просторни план (просторни план јединице 
локалне самоуправе, просторни план подручја 
посебне намене и регионални просторни план) 
и урбанистички план (генерални урбанистички 
план и план генералне регулације)

катастарска општина К.О. Нова Црња

општина Нова Црња

управни округ Средњебанатски

Хидрографски подаци:

најближи водоток Стари Бегеј

слив реке Дунав

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА
ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ

пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника

- Завод је овлашћен да израђује План и прибавља 
посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката од овлашћених органа, организација 
и предузећа - у складу са Овлашћењем општине Нова 
Црња

број: 1-350-32/17 
датум: 21.11.2017.

прилог: Овлашћење у 
дигиталном облику (СО)

не

Одлука надлежног органа о изради планског документа о 
изради плана

број: П-Об-32/17-1
датум: 13.10.2017.
„Службени лист општине Нова 
Црња", број 23/17

прилог; Одлука о изради у 
дигиталном облику (СО)

не

Материјал за рани јавни увид

број: Е-2641 
датум: новембар 2017.

прилог: МРЈУ у дигиталном 
облику (СО) и графички 
прилози МРЈ^
ОбЛИКу (3 ЈЈ1̂ ртеЈ*

не

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс 

Е-таП:2ауигћУ0@еипе1.г5; 2ауигћуо@ата11.сот: \л/\л/у .̂гау 
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ:100

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка

%за1у{рбаниза«’66јводин'е''

' -чОЛ'*'



ЈП „ЗАВО Д  ЗА УРБАНИЗАМ  ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД тш

да,

БРОЈ:

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

21000 НОВИ САД
Радничка 20а

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насења Нова Црња

Пош товани,

Обавеш тавамо вас да је  у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљ ем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени ли ст опш тине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је  редеф инисањ е намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређењ а и грађењ а. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне  намене пренамени у остале централне садржаје и 
меш овито становањ е, у циљу озакоњ ењ а нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - ваш ариш те и планирани спортско- 
рекреативни садрж ај - стрелиш те са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљ у прилагођавањ а актуелним потребама;

- Деф инисањ е нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређењ е и изградњ у, који ће омогућити директно  спровођењ е, 
односно изградњ у енергетских  производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је  Опш тина Нова Црња, Одељ ењ е за привреду, а 
обрађивач је  ЈП „Завод  за урбанизам  Војводине", Нови Сад.

На основу О влаш ћењ а број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавањ е 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У  складу са чланом 46. став 4. Закона о планирањ у и изградњ и („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС , 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садрж ини, начину и поступку 
израде документа  просторног и урбанистичког планирањ а („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организаци је , предузећа, који су овлаш ћени да утврђу ју  посебне услове 
за заш титу и уређењ е простора и изградњ у објеката достављ ају  траж ене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс; + 38121529361;

Е-та11:2ауигћУ0@еипе1:.г5; 2ау.игћуо@,дтај.1,.с^^^  ̂ у^«\л/.2ауигћУо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежна ваша 
институција, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/1П. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Славица 
Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, 
дипл.инж.арх. (тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/111; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таП:2ауигћуо@еипе1.г5; 2аж гбуо @ .д тМ ;.ш т.; иито.гауигбуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД ;ТШ

БРОЈ:

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

23000 ЗРЕЊАНИН
Трг др Зорана Ђинђића 1

ПРЕДМЕТ; Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна 
Плана генералне регулације насења Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/111; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таП:2ауигћуо@еипе1;.г5; 2ау.игћуо@дтМ,^^^^^^ \л/\л/т.2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежна ваша 
институција, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: 
одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. (тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-та|1:2ауигруо@еипе1.г5; гауигћуо̂ дд̂ а̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ уу\л?\л/.2ауигћуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП „ЗАВО Д  ЗА УРБАН ИЗАМ  ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД ТШ;

БРОЈ: М {б

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
Сектор за материјалне ресурсе 
Управа за инфраструктуру

11000 БЕОГРАД
Немањина 15

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс: +38121529361; 

Е-таП:7ауигћУо@еипе1;.г5; шуигћуо@дтаф^^ №\л/\л/.2ауигћУО.Г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежна ваша 
институција, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. б/Ш. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: 
Радованка Шкрбић, дипл.инж.ар) 
дипл.инж.арх. (тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/111; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361; 

Е-таП:гауигђуо@еипе1:.г5; г.ауу,г.ђуо@,дт.аЈ,1.-со.т; у^отет.гауигђуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД |Т Ш !

БРОЈ: ДГо/Ж б'' 
ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Оделзење за ванредне ситуације у Зрењанину

23000 ЗРЕЊАНИН
Др Зорана Каменковића 10

ПРЕДМЕТ; Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс: +38121529361;

Е-таП:7ауигбуо@еипе1.г5; 2ауигбуо(5)ата11.сот: \л/уу\л/.2ауигбуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо вас да нам што хитније доставите услове за заштиту од пожара и експлозија, 
спасавања људи, материјалних и културних добара, као и заштиту животне средине од 
елементарних непогода и других несрећа (пожари, поплаве, клизишта и сл.) за коју је 
надлежна ваша институција, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/1П. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Марина 
Митровић, маст.проф.географ. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, 
дипл.инж.арх. (тел. 021/529-444).

С поштовањем,

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38 121529444; Факс; +38121529361;

Е -та И ;га^игђуо@еипе1.Г5; тауигђур@д,ша11^ ; \л/\л/\м.га^игђуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД \ш/\

-Ш,

БРОЈ:

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
,,ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. БЕОГРАД 
Огранак „Електродистрибуција Зрењанин'

23000 ЗРЕЊАНИН
Пупинова 1

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења, У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11,2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1И; Телефон: +38121529444; Факс: + 38 1215 293 61;

Е-таП:2ауигћУо@еипе1.г5; 2ауигћуо@дта[1,шш,; \л/от\л/.2ауигћУо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ, Услови треба да садрже и 
могућност прикључења планираног производног објекта (у зони планираних радних 
садржаја) у дистрибутивни електроенергетски систем, који користи обновљиве изворе 
енергије за производњу електричне енергије, снаге до 9,99 М\Л/.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Зорица 
Санадер, дипл.инж.ел. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. (тел. 
021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1И; Телефон: + 38121529444; Факс: +38121529361;

Е-таИ:2ауигбУ0@еипе1.г5; 2ауигРуо(§)дт^^ \л/\л/\л/.2ауигбуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ: 1 6 о у { 3  

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

,,ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" АД БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД
Кнеза Милоша 11

ПРЕДМЕТ; Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна 
Плана генералне регулације насења Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/111; Телефон; +38121529444; Факс: + 38 1215 293 61;

Е-таП:2ауигћуо@еипе1:.г5; 2ауиг1?у.о@фшш1;,ШШ.; \л/уу̂ у.2ауигћу0 .гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Зорица 
Санадер, дипл.инж.ел. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. (тел. 
021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6 /Ш ; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361; 

Е-таП:7ауигбуо@еипе1,г5; 2ахигђуо.@.дтаЈј,шш.; \л^\л/то.2ауигбУО.Г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ:

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ АД 
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"
ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН

23000 ЗРЕЊАНИН
Пупинова 1

ПРЕДМЕТ; Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/П1; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38 1215 293 61;

Е-таН:2ауигћуо@еипе1;.г5; 2ауигћуо@.дшМ^срт; ^^^у^у.^ауигћуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Зорица 
Санадер, дипл.инж.ел. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл,.и-њж.арх. (тел. 
021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/111; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-та11:2ауигћуо@еипе1:.г5; 2ауигђуо@,дшМ.х^^ \л/У7^/.2ауигђуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 35 5 -0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ:

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

„ТЕЛЕНОР" Д.О.О.

11080 НОВИ БЕОГРАД
Омладинских бригада 90

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таП :2ауигђуо@еипе1.г5; шуигђуо@ дтф Ј,шш ,; \л/^7\л/.2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Зорица 
Санадер, дипл.инж.ел. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. (тел. 
021/529-444).

С поштовањем, у Т , ■

Предраг 1^еж^ић,, дипл. правник

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине" 
Нови Сад, Железничка 6 /Ш ; Телефон; +38121529444; Факс: + 38121529361; 

Е-та11:2ауигђуо@еипе1.г5; 2ауигћуо(адта^^^^ \л/т\л/.2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,,ЗАВОД ЗА УРБ А Н И ЗА М  ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД :ТШ

БРОЈ: 4 /1 0 !/!0  

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

У1Р МОВИЕ

11000 БЕОГРАД
Омладинских бригада 21

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: + 38121529444; Факс: +38121529361;

Е-таИ:7ауигћУо@еипе1:.г5; 7ауигћуо@ птМ^сош; №\л/\л/.7ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Зорица 
Санадер, дипл.инж.ел. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж..арх. (тел, 
021/529-444).

С поштовањем.

„ ^^Аи^ек^о
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Предраг Кне)(кев^*^'дипл. п.ралвд1 :̂'
н 1 5  ̂ 1Г I:

■ -V- ' С? Л'

'Чч

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка б /Ш ; Телефон: + 38121529444; Факс: +38121529361;

Е-таП:2ауигруо@еипе1.г5; 2ауигћуо@ дтф  \л/^7«.2ауигћуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП „ЗАВО Д  ЗА УРБАНИЗАМ  ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД 1Ш

БРОЈ: / Ј

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

„ОБНОВА" АД

23220 СРПСКА ЦРЊА
Жарка Зрењанина бб

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насења Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38 1215 293 61;

Е-таП:2ауигђуо@еипе1;.г5; 2ау.игђуо@ дтаЈ.п ^^\л/\л/.2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/1П. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: 
одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. (тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине" 
Нови Сад, Железничка б /Ш ; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361; 

Е-таИ:2ауигћуо@еипе1.г5; 2ауигћуо@дт^^^ \л/уу\^/.2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,ЗА В О Д  ЗА УРБАНИЗАМ  ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ:

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

ЈКП „8. АВГУСГ'

23220 СРПСКА ЦРЊА
Краља Александра 60

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насења Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/111; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38 1215 293 61;

Е-та11:7ауигћуо@еипе(:.г5; 2ауигћуо@дта̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  оттот.гауигћуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: 
одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. или Бранко Миловановић, 
дипл.инж.мел. (тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине" 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таП:2ауигбУо@еипе1:.г5; 2ауигђуо@дтаП^^^ оттоот.гауигђуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; П И Б:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЛП ,,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ  ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД ;ТШ|

БРОЈ:

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

ЈП "СРБИЈА-ГАС"

21000 НОВИ САД
Народног фронта 12

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/111; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38 1215 293 61;

Е-таП:2ауигћУ0@еипе1.г5; ШУЖ.ђуо@,дш.аЈ1.шш,; от\л/\л/,2ауигћУ0.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/П1. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Милан 
Жижић, дипл.инж.маш. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. 
(тел. 021/529-444).

С поштовањем.

пл. правник

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/111; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таИ:2ауигђуо@еипе1.г5; 2ауигђуо@ атаПхрш ; ^у^у^у.гауигђ^о.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,,ЗАВОД ЗА  УРБАН ИЗАМ  ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ: ,̂^01

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

НИС АД НОВИ САД

21000 НОВИ САД
Народног фронта 12

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка б /Ш ; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таП:2ауигћУО(3)еипе1.г5; гауигћуо.садш.аТ^^ \л/\л/\л/.2ауигћУ0.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. б/Ш. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Милан 
Жижић, дипл.инж.маш. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. 
(тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6 /Ш ; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таИ :2ауигруо@еипе{;.г5; 2ауугђуо@дтф̂ ^̂ ^̂ ^̂  \л/то\л/.2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЛП ,,ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ  ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ:

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

21000 НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина 16

ПРЕДМЕТ; Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/П1; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-та!1:7ауигћУО@еипе1.г5; 2ауигруо@дтМ^ШШ.; \л/\л/\ч.2ауигруо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; П И Б :100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежна ваша 
институција, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/1П. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Милан 
Жижић, дипл.инж.маш. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. 
(тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка б /Ш ; Телефон: + 38121529444; Факс; + 38121529361;

Е-таП:2ауигћУо@еипе1;.г5; 2ауигћуо@.дшМ:Срш; «уу\А/.2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; П И Б :100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,ЗА В О Д  ЗА УРБАНИЗАМ  ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ: ј

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за ванредне ситуације 
Управа за управљање ризиком

11000 БЕОГРАД
Омладинских бригада 31

ПРЕДМЕТ; Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна 
Плана генералне регулације насења Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361;

Е-таП:2ауигбуо@еипе(:.г5; 2ауж .ђуо,@ дтаД,тш  \л^^^\л/.2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежна ваша 
институција, како би исти били уграђени у плански документ, односно:

податке о елементарним непогодама и другим несрећама и последицама на 
територији обухвата Плана;
Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за 
територију општине, на које је сагласност дало надлежно Министарство, 
податке о Проценама угрожености правних лица и привредних друштава за објекте и 
простор који може бити угрожен елементарним непогодама и другим несрећама.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Марина 
Митровић, маст.проф.географ. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, 
дипл.инж.арх. (тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38 1215 293 61;

Е-таП:2ауигђуо@еипе1.г5; гауигђуо^дтМ^^^ \л/\л/̂ у.2а^игђуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; П И Б:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,,ЗАВОД ЗА УРБ А Н И ЗА М  ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД ТШ !

.жо.

БРОЈ:

ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

11000 БЕОГРАД
Кнеза Вишеслава бб

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање информација за потребе израде Измена и
допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/111; Телефон: + 38121529444; Факс: + 38 1215 293 61;

Е-та||:2а^игђуо@еипе1.г5; ш У игђ ур@ д тМ ..со т; \л/\л/\л/,2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите податке из области за коју је надлежна ваша 
институција, како би исти били уграђени у плански документ. Ради дефинисања правила 
уређења и изградње доставите нам податке о метеоролошким, хидролошким и 
противградним станицама (текстуално и графички) за простор у обухвату Плана, као и 
евентуалне мере заштите за ове објекте.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Марина 
Митровић, маст.проф.географ. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, 
дипл.инж.арх. (тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361; 

Е-таП:2ауигђуо@еипе1.г5; 2ауигђуо@дтај.Г^^ от\«\л/.2ауигћ^о.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , ВоЈвођанска банка



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ: / Ј .

ДАНА: 30.11.^017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Сектор за управљање животном средином 
Одсек за заштиту од великог хемијског удеса

11000 БЕОГРАД
Омладинских бригада 1

ПРЕДМЕТ; Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: +38121529444; Факс: +38121529361; 

Е-та11:2ауигћуо@еипе1:.гз; 2ауигћУо@ота11.сот: т\л/\л/.2ауигђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежна ваша 
институција, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/1П. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: мр 
Љубица Портић Еремић, дипл.инж.хорт. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, 
дипл.инж.арх. (тел. 021/529-444).

С поштовањем.

%

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине" 
Нови Сад, Железничка 6 /Ш ; Телефон; +38 121529444; Факс: +38 121529361; 

Е-таП;2ауигђуо@еипе1:.Г5; 2ауигћУо@атаЈ1.сот', \л/\л/\л/.2а^игђуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИ Б:100482355;

Текући рачун: 355-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЗП ,,ЗАВОД ЗА УРБАН ИЗАМ  ВОЈВОДИНЕ^ 
НОВИ САД

БРОЈ; Д^о/, 
ДАНА: 30.11.2017.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЗЕ" АД 
Сектор за инвестиције, развој и технологију

11000 БЕОГРАД
Немањина 6

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за потребе израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у току израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Нова Црња (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), којем се приступило се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 23/2017).

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и регулације, које 
су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 

део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

- Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у блоку 
14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани спортско- 
рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у планиране 
радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

- Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

- Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Нова Црња, Одељење за привреду, а 
обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.

На основу Овлашћења број 1-350-32/17 од 21.11.2017. године Захтев за издавање 
услова, у име носиоца израде Измена и допуна Плана подноси обрађивач ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине", Нови Сад.

У складу са чланом 46. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и чланом 45. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 
64/15), органи, организације, предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката достављају тражене податке у року 
од 30 дана, без накнаде.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка 6/1П; Телефон: + 38 1215 294 44; Факс: +38121529361;

Е-таП:2ауигћУО@еипе1.г5; 2ауигћуо@дтф1,ш^ \л/\л/\л/.23уигћуо.г5;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



Молимо да нам што хитније доставите услове из области за коју је надлежно ваше 
предузеће, како би исти били уграђени у плански документ.

Евентуалне трошкове израде ваших услова сноси носилац израде: Општина Нова Црња, 
Опшинска управа, Одељење за привреду, Улица ЈНА бр. 110, ПИБ: 101595975.

Услове доставити на адресу: ЈП „Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Железничка 
бр. 6/111. За све додатне информације стојимо вам на услузи, а контакт лице је: Зоран 
Кордић, дипл.инж.саобр. или одговорни урбаниста Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. 
(тел. 021/529-444).

С поштовањем.

Прилог: СО

1. Прегледна карта (Извод из ПГР насеља Нова Црња) - Положај Измена и допуна Плана у окружењу
2. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 1
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана са планираном претежном наменом површина - локација 2
4. Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за прибављање услова

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад, Железничка б /Ш ; Телефон: +38121529444; Факс: + 38121529361; 

Е-таП:2ауигћУО@еипе1:.г5; гауи,гђуо@.дтаЈ,|.,с р т ; .гаVигђуо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ: 100482355;

Текући рачун: 35 5-0003200222069-04 , Војвођанска банка



ЈП ,.ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД 0

БРОЈ:

ДАНА: 26.01.2018.

Знак: БМТ 

Веза: Е-2641

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЈВП „Воде Војводине"

НОВИ САД
Булевар МихаЈла Пупина 25

Предмет: Понов/вени Захтев за издавање водних услова за израду Измена и 
допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња

Веза: Захтев за издавање водних услова за плански документ Измене и допуне Плана 
генералне регулације насеља Нова Црња (каш допис број 2501/19 од
30.11.2017. године, код вас заведен под бројем 1-1434/1 од 04.12.2017. године)

ПоштованИ;

За потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња, 
обратили смо вам се са Захтевом за издавање водних услова (наш допис број 2501/19 
од 30.11.2017. године, коЈи Је у вашој писарници заведен под броЈем 1-1434/1 од
04.12.2017. године).

На оваЈ Захтев сте нам одговорили дописом (ваш број 1-1434/2-17 од 11.12.2017. 
године, код нас заведен под броЈем 2579/1 од 12.12.2017. године), коЈим нас 
обавештавате да нисте у могућности да издате водне услове за Измене и допуне Плана 
гекералне регулациЈе насеља Нова Црња, док се не прибави водна сагласност на План 
генералне регулације насеља Нова Црња.

План генералне регулациЈе насеља Нова Црња Је усвојен 2013. године и објављен у 
„Службеном листу општине Нова Црња”, број 16/13, а да претходно није прибављена 
водна сагласност. Као носилац израде оба планска документа, Општина Нова Црња вам 
се обратила са Захтевом за накнадно издавање водне сагласности на донети План 
генералне регулациЈе насеља Нова Црња (броЈ 111-02-325-1/17 од 18.12.2017. године). 
На оваЈ захтев до данашњег дана није добијен ваш одговор.

Нацрт Имена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња, је прошао 
стручну контролу и упућен Је на Јавни увид у траЈању од 30 дана, од 11.01.2018. до
09.02.2018. године. КомисиЈа за планове општине Нова Црња Је у Извештају о 
извршеноЈ стручноЈ контроли (броЈ Ш-02-350-02/18 од 09.01.2018. године), донела 
закључак, да се у току трајања јавног увида прибаве сви тражени услови, коЈи нису у 
међувремену прибављени за потребе израде плана.

Молимо вас да нам, на оваЈ поновљени захтев за издавање водних услова, што хитније 
одговорите и напомињемо да се ради о „циљаноЈ" измени плана, а да Је обухват Измена 
и допуна Плана генералне регулациЈе насеља Нова Црња дефинисан Одлуком о изради 
плана („Службени лист општине Нова Црња", број 23/17).

Ја9ио предузеће зо просторно и урбонисгичхо планиро>*с и проЈектом*^е .Завод за урбаниЈан ВоЈводине*. 
нови Сад. Железмичка 6/Ш: Телефои: 4̂ 38121529444; Факс: 4.38121529361; 

Е*та11:2ауигђуоОеште<-г5; гауигруо09>̂ |<-сот; уужм.гауиЊуо.гз;
Матнчми броЈ; 08068313; Шифра делатмости: 7111; ЛИБ: 100482355;

Тех>Фи рачуи: 355-0003200222069-04. ВоЈвођанска баика



Основни циА> израде Измена и допуна Плана Је редефинисање намене и регулације, 
које су одређене важећим Планом, у деловима блокова 9 и 14, као и допуна правила 
уређења и грађења. У складу са наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:

- Промену намене катастарске парцеле број 263 КО Нова Црња (у блоку 9), тако да се 
део централних садржаја јавне намене пренамени у остале централне садржаје и 
мешовито становање, у циљу озакоњења нелегално изграђеног објекта;

* Промену намене катастарских парцела број 2906/4 и 2906/11 КО Нова Црња (у 
блоку 14), тако да се планирани комунални садржај - вашариште и планирани 
спортско-рекреативни садржај - стрелиште са глиненим голубовима пренамене у 
планиране радне садржаје, у циљу прилагођавања актуелним потребама;

■ Дефинисање нових регулационих линија на предметном простору, у складу са 
планираном наменом;

> Допуну услова за уређење и изградњу, који ће омогућити директно спровођење, 
односно изградњу енергетских производних објеката у зони радних садржаја.

У прилогу овог дописа достављамо вам 1 (Један) примерак МатериЈала за рани јаани 
увид Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мова Црња (Е*2641, 
новембар 2017. године) у аналогном облику (елаборат).

С поштовањем.

^  дире1аор

Предраг Кнежевић, дипл(пв 1вник

/

Прилог:
■ МатериЈвл зв рани ]авни увид Измена и допуна Плана генералне регулациЈе насел>а нова Црњд (елаборат)
• Одлука о изради Измена и допунв Плана генералне регулације насеља Нова Црња
• Овлашћење носиоца израде плана обрађивачу плана за при^вп>ан>е услова
- Захтев за издаван>е водних услова
• Одговор ЈВП Воде ВоЈВОДине на захтев за издавање водних услова
- Захтев за накнадно издавак^е водне сагласности
'  Извештв] КомисиЈе за планове општине Нова Црн>а

Јавио предузеће м  простормо и урбамистичко лламира>м и про]екто»а>м .Зааод за урбаниаан ВоЈводине*, 
ноаи Сад, Железничка 6/111: Телефон: +38121529444; Факс; +38121529361; 

Е'тв11:г8УигбУофеипе(.г5; гауигђуо̂ таИ.сош; жжж.гауигруо.гз;
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ:100482355;

Текући рачун: 355*0003200222069*04. ВоЈе^анска баика
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Гага ргојек̂ а 1^ЕЈМ0 РЕбЕМЈЕ 

паг̂ у ргојек̂ а А1ТЕР В100Аб 11 1М^
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Р1В 108 338 013 
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Вгоје јјсепсе: 

испј реса̂ :
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300 К 317 11 
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2гепјап1п, 20.9.2017 године
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ТАК^А бЕ ^Е М02Е ^А^ЈЕ ^МN02АVАТI, ^Е ÎТI ^А ^^^0 К0Л ^^^0^ NАСIN К0КIбТIТI ВЕ2 РКЕТН0^^Е РIбМЕNЕ бА^^АбN0бТI. ^̂ К 03/17
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1. Џуо^ I ^џпкојја ^Јодазпод ро81гојепја
ВЈодабпо роб̂ гојепје АИег ВЈодаз II зе па1а2Ј11 па ка̂ аз̂ агбкој рагсе11 2906/11 и 

ка1а51аг5ксј орбИп! Моуа Сгпја.

О5ПО̂ п̂  5ир51га! кој̂  се 5е ког̂ 51̂ 1̂  и ргосе^и рго̂ г̂ о̂ пје ^̂ ода5а је кикигигпа 

5̂ 1ага I 51ајпјак 5а око1п1И а̂гтј. Џ1а2пе 5Јгоу1пе и ргосе5и ргојгуо^пје ј̂ода̂ а се

- кикигигпа 5̂ 1ага,

- 51ајпјак.

Џ1а2па 5Јгоу1па 5е гагдгабије I ^егтепИга и ^јода^пот ро5!гојепји (угете 

га^гга^апја та5е и ^егтеп1оги > 50 ^апа) I пакоп 1ода 5е 5к1а̂ 5̂1̂  копаспот 

5к1а̂ Ј51и (1адипа 5а р1а51̂ спот о̂1̂ јот) 5Уе о̂ регјо^а и којет 5е 5те Јгпо̂ Ш 

51ајпјак па ро1јорг̂ г̂е̂ по 2ет1ј̂ 51е (пакоп180 а̂па, о^по5по ^̂ а ри!а до̂ 5̂пје). 

о̂̂ ј̂епо би̂ г̂ о̂ 5е пакоп о̂ а̂ 1јепе е̂гтеп1ас̂ је рге^аје ро1јорг1уге̂ п1с1та 5а 

којјта је ро1рЈ5ап идоуог о ргеигјтапји 51ајпјака. Ро1јорг̂ г̂е̂ п̂ с̂  2̂П05е 1есп̂  

51ајпјак Ј2 копаспод 5к1а̂ Ј51а(1адипе 5а р1а51̂ спот о̂1̂ јот) 5а с151егпата.

□о ј̂јепј Ј̂ода5 5е 5к1а̂ 5̂1̂  и киро1̂  ^егтеп1ога (теко 5к1а̂ 5̂1е 5̂ро̂  1ап^ет и̂р1е 

тет^гапе) , !гап5рог1ије , коп^епгије  ̂1гап5̂ огт̂ 5е и СНР (то1ог га 5адоге^апје 

^̂ ода5а) је̂ п̂̂ с̂  и 1ор1о1пи  ̂е1ек1г̂ спи епегд̂ ји .

РгоЈгуе^епа е1ек1г1спа епегдјја 5е рге^аје и тгеги 1ока1под ^̂ 51г̂ и̂1ега е1екг̂ спе 

епегдјје. Јор1о1па епегдјја кодепегас1ј5ке је ј̂пјсе 5е когЈ511 као ргосе5па 1ор1о!а 

2а е̂гтеп а̂сјји I га дгејапје о ј̂ек!а га иргау|јапје I па^гог (< 20% се1окирпе 

1ор1о!пе епегдјје га дгејапје ^егтеп!ога I дгејапје о ј̂ек!а га иргау|јапје) о51а!ак 

1ор1о!пе епегдјје се 5е когЈ51Ш као 1ор1о!па епегдјја га гадгеуапје око1п1И о ј̂ека!а. 

 ̂ 51исаји а̂ пе ро51ој̂  ро1ге̂ а га 1ор1о1пот епегд ј̂от 1̂̂ је пекод гаг1ода о̂51о 

о̂ о1кага па 5Ј51ет1та Ј̂51гј̂ ис1је 1ор1о!е ка ро5!гојепји 111 е1ек1гап1, 5Ј51ет 

аи1ота!5к  ̂ рге^асије И1абепје то1ога па га5И1а̂ пе ки1е као рг̂ пи̂ п̂  о̂ 1̂ к 

о г̂га^апја 5̂ 51ета.

Џ о ј̂ек!и га па^гог I иргау|јапје 5е па1аге: капсе1аг1ја, 5ап11агп1 рго5!ог, рго5!ог га 

5к1а̂ 151е гегегупЈИ е̂1оуа I котр1ји1ег - уЈ2иа1Ј2ас1ја га иргау|јаск̂  5̂ 51ет 1̂ода5 

ро5!гојепја.
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4. ијагпј 8ир81га11 I епегде18к1 ^о^јој
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7% 11% 2.450 6,7 13,4 0,5
1-1пМпегп11&1 

с111с11еп (Јипд
25 612.500 1,68 80 400.000 4,5 е в 11,0 1в ,6 19,6 53 0,5 100 245.000 30 63

3&% 4С% 10.600 29,0 34,2 0,65
МаЈ&сИаде 

та јф  $11аае
35 3.710.000 10,16 96 3.561.600 3,3 1,« 7,в 35,0 20,14 02,7 52 0,5 202 2.136.960 257 54В

41% 24% 5.500 15,1 50,2 0,3
М а^ 1го11 - кигг 

тајв з1гал' - вћоп 70 3.850.000 10,55 92 3.542.000 37 1,6 10 20,4 а з 56,7 51 0,2 129 70В.400 85 182

13% 11% 2.500 6,8 о,в 1
8 ре1за01а 
соо!опа о11

50 1.250.000 3,42 95 1.107.500 0 0 0 0,0 0 0,0 60 0,9 42В 1.06В.750 129 274

0% 9% 2.000 5,5 5,5
1||7аз9ег
^'абг

0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

1СМЗ% 100% 23.050 63,2 110,1 5иР51ш тдет18сћ 4 0 Л ».422.500 25.0 03,2 8.731.100
Љ *

4 ^ 158,9 52.19 0,47 130,44 4.159.110 501 1.067

8!1ка 1: ијагпе бјгоујпе АИег БЈодаб II -  Моуа Сгпја 

Меби!^т, пе тоге зе 5̂к1јисШ тодиспоз! а̂ зе когјз̂ е I г̂иде бјгоујпе. То зи: 

РгеИгат^епЈ ргојгуо ј̂ Ј51ек1од гока (ако 5и И1д1јеп5к1 5Јдит1) 

Рокуагепо 5ете 

Рерпј гегапас, те1а5а 

Уоспа ри1ра, 051а1к1 Ј2 ргега^е роугса  ̂^оса 

8етепке, коге, ора1о уосе 

О51ас1 пероје^епе Игапе 

О51ас1 I Ј2 р|уаг5ке 1п̂ и51г1је 

О51ас1 Ј2 ргојгуо^пје т1ека I 5Јга

О51ас1 Ј2 ргојгуо^пје и1ја (ако 5и 51о̂ о̂ п1 ек51гакс1ј5к1И 5ге 5̂!ауа)

Џ ^Јода5пот ро51гојепји 5е песе когЈ51Ш 2ара1ј̂ е̂ 1еспо51̂  III 2ара1ј̂ а̂ ргаб̂ па 

(уе11с1па 2гпа < 0,5тт).

4.2. 8к!а^ 8̂1епје, ^огЈгапЈе I ^о^ог иЈагпЈИ 81го̂ 1па

Кикигигпа ^МаЈа 5е је^пот до̂ 1бпје 5̂ 1̂ га (а̂ ди5! те5ес)  ̂ ко1̂ с̂ па која 5е 

рг^ргета тога о̂ до̂ ага!̂  ро1ге^ата ро51гојепја га се1и до̂ п̂и  ̂ 1о и ко1̂ с̂ пата 

е̂̂ 1п15ап1т 1а̂ 11сот Игапјепја ро51гојепја. 8̂ 1ага 5е 5̂ 1̂ га и 5̂ 1о 1гепс, с̂ је ^̂ тепг̂ је 

о д̂о о̂гаји до̂ б̂пј̂ т ко1̂ с̂ п5к̂ т ро1ге^ата га 5̂ 1агот. 8̂ 1̂ гапје 5е о̂ а̂ 1ја ро 

ро51ирки 5̂ 1̂ гапја кикигигпе 5̂ 1аге га 5̂Игапи до̂ е̂ а.

81ајпјак 8а око1п!ћ 1агт! се 5е уогШ 5а око1п1И а̂гт! па 5к1а̂ 5̂п̂  рго51ог и ок̂ г̂и 

1̂ода5пе е1ек!гапе.
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иМпЈ 1а1од ј ојра^па и1ја зе 5к1а̂ б̂1е перозге^по иг т̂ х јати  ̂ о^ег^ебије 

о̂̂ а̂ 1јас 5̂1̂И 1̂̂ 5е па̂ а̂ 1јаји ^̂ гек!по о̂  ргегаб̂ а̂ске п̂̂ и51г̂ је. 8к1а̂ б̂1е 5е и 

гегегуоаги - с151егп1 I ргеритрауаји 5е ритрата и тебпи јати.

Ејјпј овјасј -  рг̂ еп51̂ епо 5е т̂ 51̂  па кикигигпе  ̂ рееп̂ спе 051а!ке пакоп ге1̂ е. 

1адегији 5е па Јокасјјата иг е!ек1гапи III па 5атот рго5!оги е1ек!гапе. кадегији 5е 

и о̂ 1̂ ки а̂1а  ̂51аги па катаги. Рге Игапјепја и тебпој јат  ̂5е 5ескаји Ро1о Сг1п̂ - 

о т  ̂!гап5рог1ији и1о̂ аг̂ с̂ет 5а каб^кот.

Као ро51е̂ 1са тего^Нпе ^егтеп!ас1је огдап5ке та!ег1је I пеорИо^под угетепа 

га^гга^апја 5̂1е и ^егтеп!ог1та па51аје 1̂ода5.

М1уо и ^егтеп!оги 5е е̂1е2̂  ри!ет игебаја га тегепје п1уоа I гедиНбе 5е 5а 

ргосе5от ритрапја.

12 ^егтеп!ога 5е ^егтеп!оуапа та5а ритра ргета 5ерага!оги, 5а кој1т се 5е 

о̂ уојШ (5ерага!) 5иу| о51а!ак 12 ^егтепИгапе 1еспо51̂ . Тесп̂  о51а!ак 12 5ерагас1је 5е 

5кир1ја и јат1 5ерага!ога, која 5е па1а21 и 1̂121п1 игебаја 2а 5ерагас1ји I 51и21 

ид!аупот као гес1гки1а! и о̂21гпој јат1 III 5е ритра ргеко ритрпод 1ока1под баИ1а 

о̂ копаспод 5к1а̂ 1б1а - 1адипе.

Копасп! 5ир51га! се 5е 12 копаспод 5к1а̂ 1б1а (1адипе 5а р1а51̂ спот о̂1̂ јот) 

|5ритрауаИ и с151егпе уо̂ На. 15ритрапе ко1̂ с̂ пе, које 5е о^и21таји 12 5к1а̂ 1б1а, се 

5е 1акобе гед151гоуаИ I ир15аИ.

4.3. ^ге^побИ даза I рг1по8 епегдјЈе 

^ 8а81а̂  ^јода^а

Ме!ап СН4 са. 50 - 55 %

Џд1јеп 1̂ок51̂ СО2 са. 45 -  50 %

А2о! N2 са. 0 - 3 %

Уо^оп1к Н2 са. 0 - 1 %

К15еоп1к О2 са. 0 - 1 %

Уо^оп1к 5и1̂ 1̂ Н28 са. 0 - 2 %
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^ РгЈпсб дзба

2^од ро1рЈ5ап1И идоуога о јброгисј с̂ п. ргооепјепЈИ којјсјпа гагпЈИ Јпри̂ бкЈИ 

бјгоујпа бе тоге осекЈуаИ бје е̂сј ргепоз даза I епегдјје.

Рпеупа ројауа јпри! вјгоујпа: ИТад ВЈодав т^/Тад

Џкирпо 5и̂ б1га1а / ј̂ода̂ а 110,1 12.024 т^

Рг1по8 епегдЈЈе (81гиЈа I 1ор!о1а) 8а

Ргогасип 51гија / 1ор1о1а: па а̂п па 5а!

Ргепо5 5!гије (̂ ги!о)

Ро!го5пја 5!гије га ро5!гојепје сса.

Ргепо5 5!гије (пе!о)

Ргепо5 1ор!о1пе епегдјје (̂ ги!о)

Ро1гобпја 1орј. епегдјје га ро5!гојепје са. 

Ргепо5 1ор!о1е (пе!о)

25.608 к^И 1.067 к^

2.048 к^И (8%) Ј2 Ј̂51гЈ̂ ис1ј5ке 

тгеге

982

1.026 к^

155 к^

871 к^

23.560 к^И

24.625 к^И 

3.693 к^И 

20.932 к^И

СЕ- ВНК^ Са5то!ог Т1р 320 

Рге^ујбепа 5пада парајапја и тгеги;

1.063 к^ 5упсИгоп /Јеп^асИег

1.063 к^

8а81а̂  копаспод 8ир81га!а (81го^1пе)

Е

“  0.1 ̂ “  с

1.2

. « 
1^|| 
м 1

в1 55 д тЗ

IIЕ л

01  ̂п ■О

II €  ̂
а %

г
%
о

1 § * ™

»
□

Ј 1
* г
12*

1
□

II
3 Е 
12*

1

н =

 ̂  ̂ о

1

в

п
2 &

‘И01
&
‘И

2 2
1ГЗо
 ̂т

0

а
С

II ̂
ч и Ј 
и и и

ет 2 
С ^
1 13 3
4 и
& ки и

е & 
с =>
! « о 3
N <Ј 4 41 а. □, « и

2 ^

1'̂  
се Ћ

 ̂ 2
е .5
1 (! 
8' ? Ш Ћ

д .
а  0

в1 □ С3 ф ,« 1

|̂'а| [П1 ГМЦ |1т?| |%| №1 |и1| Г%Т51 Г1»>1 <1 Н1 И| м \%\ Гт̂ |4цоТ51 Гт̂,'1Р1|Г ГПЛ1| [тзгћ! [№/1111

7% 11% 2.450 6,7 13,4 0,5
Н[1ћпегп11&1 

сИ|скеп сјипд 25 612.500 1,68 80 400.000 4,5 8 3 11,0 19,6 19,6 53 0,5 100 245.000 30 63

3&% 46% 10.600 29,0 34,2 0,35
Мш55Ј1адв 

таЈ2Б &11аое 35 3.710.000 10,16 96 3.561,600 13 1,® 7,в 35,0 20,14 82,7 52 0,5 202 2.136,960 257 54В

41% 24% 5.500 15,1 50,2 0,3
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70 3.850.000 10,55 92 3.542,000 17 1,610 20,4 В.8 56,7 51 0,2 129 708.400 85 182

13% 11% 2.500 6,8 0,3 1 5ре19е01е 
соо1ига оН 50 1.250.000 3,42 95 1.187,500 0 0 0 0,0 0 0,0 60 0,9 42в 1.06В750 129 2 7 4

0% »% 2 .00 0 5,5 5 ,5 1 1,Чаз9ег
»а̂ г 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

100% 100% 23.050 63.2 110.1 5иђБ1га1ает18сћ 40.9 9.422.500 25,8 93.2 8.781.100 66.4 48.5 158.9 52.19 0.47 130.44 4.159.110 501 1.067
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Кгс2 0̂гтеп1асјји бјгоујпа ^обе о̂ гагдга^пје огдапзке зиуе та1ег1је о̂  са. 75%. 

баз̂ ојпј и^ео та1егјја!а (М,Р I К) об1аји га̂ ! га^уогепод зјб^ета 1:1 је^пакј. Зато 

се бе аго! (М) рготепШ и роуојјпјји ^огти ргјтапја га ј̂јјке, а!1 песе зе рготепШ 

пједоуа којјс̂ па. б!ајпјак Ј2 ^јодазпод роз г̂ојепја зе зта^га роуојјпјт га 1ге11гапје 

2ет1ј̂ 51а.

РогЈИ^па 5̂ ојб1̂ а:

^ Оо г̂а Иотодепоз!

^ МЈбко ор!егесепје тјгјбот 

^ Оо г̂а Ијдјјепбка зуојз̂ уа

^ ^акза о̂б̂ ирпоб!̂  б1апјака ^јјјката г^од е̂ ек!а гаггебепја 1еспо51̂

^ Моге г̂го Ј̂ИгЈгаИ и Ио 

^ Мета е̂ ек!а падгјгапја ј̂јјка И̂ .

5. ТеИп̂ ск̂  ор̂ 8 8^81ета ро81гојепја

 ̂ тебпој јатј МЈ1 I МЈ2 5е ргјргета ^пеупа ро!ге^па којјсјпа кикигигпе 5 1̂аге, 

2̂ ^̂ п5код 5!ајпјака 5а 51атот I ијјпод 1а!ода (ијјпј и̂5!ег кој! 5е о̂̂ јја о̂  

5̂рогис о̂са  ̂с̂ п̂  да теба^^па и1јп̂ И 051а!ака пакоп га̂ п̂ас̂ је 5ипсокге!о^од и1ја као 

 ̂о1ра̂ п̂ И 5̂ког̂ 5сеп̂ И киИ̂ пј5к̂ И и1ја) и г  ро ро1ге̂  ̂ о̂ а̂!ак 2 1̂п̂ И 051а!ака , теба I 

о̂̂ јја 5е Иотодепа те^аујпа (5а са. 11 % 5иуе та1ег1је). Ј2 те5пе јате 5е 

^егтеп!ог Игап! коп51ап1по 5а о^до^агајисот којјсјпот те^аујпе ро^ејјепот и 

5а!пе ^оге.
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 ̂ тебпој јат  ̂ зе о г̂га а̂ пе^оуојјпо ујзока 1етрега1ига, 1ако а̂ је окојјпа 

пероуојјпа га ргооез е̂гтеп1ас1је зјгоујпе I га рго и̂којји ј̂одаба.

Коп^епга! зе о̂  дјаупе дазпе сеу| Ј2 коп^епг јате ритра и тезпи јати, I г̂аса 

бе гаИт и ргосез. Маз̂ аЈе којјс̂ пе осе^а зокоуа Ј2 бкЈа̂ Јб̂ а га зјјаги I Ј51о 1ако е̂о 

паз̂ аЈЈИ којјсјпа о̂  кЈбпЈИ уо^а за тапЈриЈасЈјбкЈИ роугзјпа бао г̂асајп с̂а се зе 

бкирЈјаИ и ба̂ јгпој јат! ра се зе ритраИ и тезпи јати о^позпо и копаспо 

5к1а̂ б̂1е (1адипа 5а р1а51̂ спот о̂1̂ јот) Ј2 које 5е и ^а1јет когаки ког̂ 51̂  као 1еспо51 

2а гесЈгкиЈЈ5апје. ^̂ бак 1еспо51̂  и 5ерагас1ј5кој јат1, се 5е аи1ота15к1 ритраИ и 

копаспо 5к!а̂ Ј51е (1адипа 5а р1а51̂ спот о̂1̂ јот).

В1ода5 ро5!гојепје АИег В1ода5 II се Јгдга̂ Ш 5к1а̂ 5̂1е га 5Јгоу1пи, и којет се 5Ипа 

кикигигпа 5Ј1а2а 5а и^е1от 5иуе та1ег1је о̂  30-35 %, копгегујгапа I 

5к1а̂ Ј51епа.

12 5к1а̂ Ј51а 5Ј1а2е 5е ^пеупо и2Јта о^гебјепа ко11с̂ па 5Јгоу1пе ротоси и1о̂ аг̂ а̂са 

која 5е о̂ а̂је и о̂̂ јгпи јати.

Мауе^епе 5Јгоу1пе 5е 2̂ те5п^И јата ритраји ргеко сеп!га1пе 51ап1се 2а ритрапје 

и ^егтеп!ог. 12 ^егтеп!ога 5е 1еспа 5Јгоу1па Ј5ритрауа па 5ерага!ог д е̂ 5е с̂ г51̂  

о51а!ак Ј2 у̂аја I 5к1а̂ 5̂1̂  па р1а!ои , о̂к 5е 1еспа а̂2а о̂̂  ̂ и 5к1а̂ 5̂пи јати, а 

о а̂Ие пакоп 1а1о2епја и рг̂ И̂ а!пи 1адипи.

Џпи1аг ^егтеп!ога 5е о̂ г2а̂ а коп51ап1па 1етрега!ига о̂  38°С (5а 1ор1о!пот 

епегдјјот ^о^јјепот и СНР - је ј̂пјсј) па којој се 5е 51уага11 I тпо2111 ко1оп1је 

а̂к̂ егјја, које и51е̂  апаего^пе окоНпе и2гокији е̂гтеп1ас1ји 5а па51ајапјет 

ј̂ода5а. Оа ди̂ јсј 1ор1о!е Ј2 ^егтеп!ога 1̂11 пЈ5к1, 2Ј̂ оу| ^егтеп!ога се 5е о̂ 1о2111 

Ј2о1ас1јот. Оа 5е о̂̂ јје је^па гаупотегпа ро̂ е1а 1етрега!иге I а̂ 5е то2е се1а 

уо1итеп5ка ко11с̂ па г̂2а11 Иотодепа и ^егтеп!оги топИгаји 5е ^идодге^пе 

те5а1̂ се.

Џ Тегте1сги , 5и Јп51а11гапе 3 ро!орпе те5а1 с̂е I 3 ^идодге^пе те5а1̂ се.

Копаспо 5к1а̂ 151е (1адипа 5а р1а51̂ спот о̂1̂ јот) 51и21 2а 5к1а̂ 151епје ^егтепИ^апе 

1еспе 5Јгоу1пе ро51е 5ерагас1је и којој 5е пе осекије 2пасајап па51апак ј̂ода̂ а.
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Копаспс бкЈа̂ Јб̂ е (Јадипа за р1а51̂ спот о̂1̂ јот) зЈиг̂  га 5к1а̂ 5̂1епје гагдгабепе 

5Јгоу1пе, 2а угете III рег1о̂ , и ко]1та п1је 0̂2Уо1]епо 12У02Ш 51а]пјак па ро1ја.

Регтеп!ог је рокг1уеп 5а ^уо5!гикот о̂11ј5к1т гегегуоагот (тет^гапот) га 

1̂ода5, кој1 12је п̂асауа гагПсИи ко1̂ с̂ пи рго̂ ико1је да5а I кој1 15!оугетепо 51и21 као 

гегеуоаг га да5. 0уо51гико тет^гап5к1 гегеуоаг 5е 5а51ој1 о̂  5ро1јпе е̂1го2аб1̂ 1пе 

о̂Нје која је о1рогпа па угетеп^ке и51оуе (о1ија, 5ипси, к̂ б̂ , 5педи) I о̂  је^пе 

ипи1габпје о̂Нје која је геггеуоаг га да5. ба ро к̂оп51гико1јот; е̂!оп5к1 51и̂  5а 

кајб^та I р1е!епот тгегот која 5ргесауа, а̂ 5е гегеуоаг га да5 ра^пе и 1еспо51. 

Рг1суг5сепје коп51гико1је кајбе^ т̂а 5е па1а21 па ги̂ и ^е!оп5код ипи1габпјед г1̂ а. 

□уе сеу| 2а да5 уо^е о̂  ^егтеп!ога ргеко 5аИ1а га коп^епга! о̂ је̂ 1п1се СНР1

Џ 5аИ1и, кој1 је 2а5Исеп ргоИу тгага, 5е о^уаја коп^епг 1г сеу| (^ег 121а2а 

1̂ода5а). Тај е̂!оп5к1 5аИ1 је о^ггасеп 5а је^пот сеу| која је о̂  пегбајисед сеНка 

т1п1та!по 3 т  \т.па6 коп^епга! 5аИ1а.

Рге  ̂ кодепегасЈЈбкЈт то^иЈот га рго^иксЈЈи 81гије I 1ор!о1пе епегдјЈе (СНР1) 

се 5е 1п51а11гаИ д!ауп1 гисп̂  уепИ! I д!ауп1 тадпе!п1 уепИ! га 1̂о да5 кој1 тоди 

ргек1пиИ о̂уо̂  да5а и СНР-рго5!ог (коп!ејпег).

Котргезог га даз (^и^ајјка) 15|5ауа 1̂ода5 1г гегеуоага га да5 I котрг1тије 1акау 

па 130 т^аг рге̂  и1агот и СНР. В1ода5 1есе ргеко уепШа и геди1ас1ј5к1 !̂ок 

о̂ а̂у|јаса СНР-а. Џ СНР-и о̂1а21 о̂ те5апја 1̂ода5а 5а уаг^иИот I копаспо о̂ 

5адогеуапја. Џ 1ој 5рго^обепји 5е ргеко то!ога родоп! депега!ог кој1 гаИт рге^аје 

5!гији и јаупи е1ек1го̂ 151г1̂ ис1ј5ки тгеги.

Џ бЈисаји бегујбјгапја СНР је̂ 1п1се 5е 1̂ода5 5ра1јије коп1го115апо ргеко а̂к1је га 

1̂ода5 која је топИгапа и 1̂121п1 СНР коп!ејпега.

^епИЈ 2а па  ̂ I ро^ргЈИбак и гегеуоаги га 1̂ода5 5и га^пј! коп1го115ап1 I 15ри5И 

1̂ода5а 1гпа̂  ^егтеп!ога 1г кој1И то гето  и уаг^иИ 15ри51Ш 1̂ода5.

бу| ргосе51 и ^1ода5пот ро5!гојепји 5е иргау|јаји ри!ет бРб 

(5ре1сИегргодгатт1ег^агеп б!еиегипд, тетог1ј5ко иргау|јаскот 5|51ети)

б1гапа 10 00



А1ТЕР
В10515ТЕМ1 ТЕН̂ 1СК1 ОР18 МОУА СРМЈА

То 2пасј 5у| адгедаИ; ритре I зуа те§а1а, СНР, РЈатепЈса (ВакЈја) зе иргаујјаји 

ро угетепи, ргШзки, пјуои I 1етрега1иг1.

Џ бЈисаји 8т е 1пје па ^јодазпот роб1гојепји зе рајј 1е!е̂ оп5к1 игебај I бајје 

јп^огтасјји 5Ји2 е̂пој о5о 1̂ која тоге ЈокаЈпо роргауШ 5те!пји III о̂ 1ис̂ 1̂  5е^есе 

когаке га ро^Игапје 51а̂ 1!под ргосе5а.

5.1. ТеИпо1о8к  ̂ е̂1о̂  ̂ро81гоЈепЈа

^ 8 1̂о 1гепс

^ 0о21т а  јата 1 
^ 0о21т а  јата 2 
^ Ритрп^ баИ!
^ Јата 5ерага!ога 
^ Регтеп!ог
^ Коп. 5к1.(1адипа 5а р!а51. о̂Нјот)
^ ирга^1јаск̂  о ј̂ек!
^ СНР-Је^1п1са и коп!ејпеги 
^ Тга̂ о 51ап1са

берага!ог 5а 5ер. роугб^пот 
О51а!о (̂ ак!ја, сеу| га 1еспо51, сеу|

0=138 т, б=26т Ну: 6 т  
(3.588 т )̂ (21.800 т̂ ) 
011,ООт,И:4,5т Иу:3,5т (332т )̂ 
011,ООт,И:4,5т Иу:3,5т (332т )̂ 
8,4т X 5,7т, 69т2, У=310т^
3x3 т,И=2 т, (18 т )̂
0 32,00т, И: 8 т Иу: 7,25т (5.830т )̂ 
сса. 4.100 т2
13,04 т  X 6,34 т  х 3,0 т  
12,24 т  X 3,0 т  х 3,00т 
4,18 т  X 3,28 т

20,0 т  X 16,6 т: 327т2, У=1.471 т3  
2а да5 И̂ .)

5.2. Ток бета 1еоп̂ И 8ир81га!а (8!го !̂па)

Кикигигпа Н̂ага, и!јп1 1а!од (̂ и5!ег) , 2 1̂п̂  т1е̂ еп̂  051ас̂  I 2^̂ П̂5к̂ 51ајпјак 5а 

51атот се 5е 5а и1о̂ аг̂ а̂сет о̂г̂ га!̂  и тебпе јате.

Џ 1от 51исаји 5е о̂̂ аји, 29 [1/̂ ј кикигигпе 5 1̂аге и о̂21гп1 5|51ет, ~7 [1/̂ ј 

2^̂ п̂5код 51ајпјака 5а 51атпа!от рго51̂ гкот, 6,8 [1/̂ ј и1јпод 1а!ода, као I 15 [1/̂ ј 

2 1̂п И̂ 051а!ака. Џ т а 5и 5е о̂̂ аје 5уако^пеупо 5,5 [1/̂ ј 5^еге о̂̂ е .

Рго5еспа ко1̂ с̂ па и о̂21гпој каб1к1 је 1,5 1, гпас̂  а̂ 5и ро!ге^пе 65 уогпје/^ап ро 5 

т 1п/уо2пја = 5,5 5а11 па а̂п га рипјепје поуе 51гоу1пе.

Џ|јп1 1а1од (̂ и51ег) 6,8 [1/̂ ј се 5е о̂21га!1 1г с151егп1, 1̂гек1по и тебпе јате.
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Тај с̂ гб!̂  ^00 бјгоујпа, зе теза и тезп^т ја тата  1 I 2 (1еспо51 \т. зерагасјје 1/111 

гесјјкија! I г̂ ^̂ пбк̂  б1ајпјак), гаИт се зе ^гтезапа таза ргеко сеу| I ритрпе 

51ап1се о̂гЈгаИ и ^егтеп!ог о̂ 25% 5Уеге та5е.

Џ ритрпот баИ1и га ритрапје 5и рге у̂ј̂ јепе у̂е ритре:

Је^па ритра га ргосе5е 5ерагас1је: 'Ч - 20т /̂И ^̂5 45т /̂И 11 к е̂1

(гедиЈЈ5апа 5а ^гекуепсјјот)

□уе ритре га ритрапје ротебапе 5̂ го̂ п̂а 5а и^еЈот о̂ 11% 5иуе та1ег1је, га 

^огјгапје РМ1 I РМ2.

Рге^ујбепе сеу| га 1еспо51 5и; РЕ100 ОА225тт РМ10 I ОМ200 (204x2,0)

РЕ100 0^180^^ РМ10 I 0М150 (154x2,0)

Регтеп!ог је да5опергори51п1 е̂1оп5к1 агтјгапј гегеуоаг! кој! је ЈгоЈоуап I 

оргетјјепј 5а 5е5! тебаса га 5ргесауапје р1и1ајис1И III 1а1о2п1И 51ојеуа иггокоуап1И 

кгог уе11к1 е̂о 5иуе та!ег1је. Теспо5! се 5е ротоси п̂51а1̂ гап̂ И дгејаса ипи!аг 

гегегуоага па г1̂ и ро^дгеуаИ I г̂гаИ коп51ап!по па 1етрега!иг1 о̂  38°С. Теоге!5к̂  

гок !гајапја ^егтеп!ас1је 12по51 о̂ 60 а̂па. 1г о̂21гпе јате се 5е ^егтеп!ог о̂21гаИ 

^а!от ко11с1пот 5Уеге 51гоу1пе о̂  5т̂ /И - 10т̂ /И ро^е!јепо па 22И/̂ .

Џ ^егтеп!ог1та 5е 51гоу1па па а̂!је ^егтепИга. 2аИт 5е гагдгабеп  ̂ та1ег1ја! 1г 

^егтеп!ога ритра о̂ 5ерагас1је која е̂1̂  с̂ г51̂  I 1есп1 5а51ау 51гоу1пе 1г 

^егтеп!ас1је.

Макоп 5ерагас1је 5иу| о51а!ак 5е 5к1а̂ 5̂1̂  па ^е!оп5кот р1а!ои ро5!гојепја. Тесп̂  

е̂о 1есе и 5ерага!ог5ки јати I ког15И 5е као гес1гки1а! и о̂21гпој јат1 а о51а!ак 5е 

ритра и копаспо 5к1а̂ 151е(1адипа 5а р1а51̂ спот о̂1̂ јот).

12 копасп1И 5к1а̂ 151а се ро1јорг1уге̂ п1с1 ргеко рге^ајпе 51ап1се 12Уо2Ш 1есп̂  5ир51га1, 

као уге^ап 51ајпјак, па пј1Иоуа ро1ја.

Такобе се 5е с̂ г51̂  051а!ак пакоп 5ерагас̂ је а̂уаИ ро1јорг1уге̂ п1с1та 2а 12по5 па 

ро1ја III ро51е 5и5епја ког1511Ш као 51е!ја па ^агтата.
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бета 5ирб1га1а

5.3. Ток ^јодаба

ВЈодаз паз̂ аје и ^егтеп!оги па којет је Јп51а!1гап гегуеоаг га ј̂одае 5а 

карасИе1от о̂  2.730 т  ̂ . Кегеуоаг 5Ји2Ј као котрепгаојја рго^икојје ј̂ода̂ а I 

2а51оја па е!ек1гап1 (прг. 5егуЈ5Јгапје СНР- је̂ јпјс). В1ода5 се 5е \т. 5к1а̂ 5̂пе 5̂ еге 

2а да5 уис̂  ргеко сеу| га 1̂ода5 о̂ 5аИ1е га коп^епг, ргеко агта!ига га 1̂ода5, 

ротоси котрге5ога кој! се котргЈтоуаИ 1̂ода5 па са. 130 т^аг I ргепо5Ј да ргеко 

гедијасјј5код Ј̂ока о̂ СНР- је ј̂пјсе. РгегасипаИ рго!ок га котрге^ог јгпо̂ ј са. 

500т /̂И ро је^пот котрге5оги(СНР је̂ јпјсј)

рге^ујбепе сеу1: Ма1егјјај: РВНО РЕ 100 ОА 225 РМ 6

Ма1егјјај: 1.4571 0М150 (154x2,0) I ОМ 200 (204x2,0)

СНР- је ј̂пјса 1 Ј5а̂ Г2Ј г̂и!о 5пади о̂  1.063 к^еј. I 1егт1ски г̂и!о 5пади о̂

1.026 к̂ 1И.

Џ 51исаји га51оја СНР-је 1̂п1се тет^гапа 5е и гегегуоаги га да5 ро ј̂ге о̂ је^пе 

о^гебепе уЈ5Јпе (о̂  ^о^аујјаса одгапјсепа уЈ5Јпа) пакоп које 5е рајј а̂кјја I
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коп1го!Ј5апо брајјије ј̂одаб. ВакЈја зе за ех1егпјт зјдпајот (СНР-51ој1, гегегуоаг га 

да5 о̂̂ Иге пјуо о̂  > 95%) о^по5по ро пјуои 5ргетп1ка аи1ота15к1 рајј III да51. 

Вак1ја је је^ап г̂бп̂  ро1гобас 1̂ода5а кој1 је 5а коп51гико1јот I 5ај1от рг1суг5сеп и 

1̂121п1 СНР- је̂ 1п1се.

5.4. !8когЈ81епЈе епегдЈЈе 

^ Џро1гећа е!ек1г!спе епегдјЈе

Рго12Уе^епа е1ек1г1опа епегд̂ ја СНР је̂ 1п1се о^иге1а о̂  депега!ога, 5е 

рге^аје ргеко огтаг1са !га̂ о 5!ап1се и !га̂ о I ргеко 151е 5е рге^аје 1ока1пот 

е1ек!го 1̂51г1̂ и!еги. бор51уепе ро!ге^е е1ек1г1ске епегд1је га ро5!гојепје 

(ритре, те^аНсе, !̂̂ . ро1го5е о̂  6-8% икирпе е1ек1г̂ ске 5паде ро51гојепја) 

ргеиг1таји 5е 1г е1ек1го̂ 8̂1г̂ ћис̂ ј8ке тгеге.

Џ ирга^1јаскот о ј̂ек!и 5е па1а21 рго5!ог1ја га е1ек1го!еИп1ки (огтаг1с га 

парајапје, огтаг1с га иргау|јапје, И̂ ), кој1 5е ри!ет то^ета I котрји!ега 

тоди I а̂1ј1п5к1 иргау|јаИ.
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иро1ге^а 1ор!о1пе епегдјЈе

Тор!о1а паб1аје па је^пој 51гап1 кгог ИЈабепје то!ога I па г̂идој 51гап1 кгог 

Ј5когЈ51епје 1ор!о1пе епегдјје Ј2 о1ра̂ п1И г̂исЈИ даеоуа. Тор!о1па епегдјја Ј2 

о1ра̂ п1И да5оуа 5е тоге ри!ет а̂јра̂ а ро̂ ЈаИ па ргојгуо^пји раге III и 

уаг^иИ. Џ 51исаји, а̂ 5е ргеко 1е!а ро!ге^а 1ор!о1пе епегд1је 5тапј1, о51а!ак 

1ор!о1пе епегд1је се 5е о у̂ајаИ ргеко И!а п̂јака то!ога кој1 5е па1а21 па 

р!а̂ опи СНР- коп!ејпеги.

О1ра^па 1ор!о1па епегд1ја, 5е ког15!Ш га дгејапје ргоое^а и ^егтеп!ог1та.
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6. ТеИпЈскЈ орЈ8 котропепИ ро8!гојепја

6.1 8к!а Ј̂81е га ^јјаги

8к1а̂ б̂1е га 5̂ 1а2и је е̂̂ опзк̂  р1а!о ^̂ тепг̂ је 77x43 т. Ма р!а1ои зе Јадегије 

до̂ б̂пја ко1̂ с̂ па з̂ го̂ п̂е. 8̂ го̂ п̂а је габ̂ с̂епа Р^С о̂1̂ јот о̂  а̂ тоб̂ егзк̂ И и1̂ саја. 

8 а̂ 1еспа котропеп1а з̂ го̂ п̂е-осе̂  зе зрго̂ о̂  ̂ капа1̂ 2ас̂ оп̂ т се^ т̂а о̂ тезпе 

јате д е̂ зе 1̂гек1по когЈбИ и ргосези е̂гтеп1ас1је.

6.2 Мебпа јата

Мебпа јата отодисауа за ј̂гапје 1есп̂ И зјгоујпа које се зе когЈбИИ и роз̂ гојепји I 

^огјгапје с̂ Г51̂ И 5Јгоу1па; кикигигпе ј̂јаге, 2̂ 1п̂ И 051а!ака  ̂ г̂. Ј2 баИ1а га 

коп^епга! се 5е па51а!1 коп^епга! ритраИ и тебпи јати.

С̂ Г51а 5Јгоу1па 5е ^огјга уогјјот 5а кабјкот 1̂гек1по па котрак1п1 кјјгесј ро̂ . 

Ротоси ^јотјх ритре I сеу| јгро  ̂гетјје (РЕ 100, ОА 225) 5е јгтебапа 5Јгоу1па 

ритра и ^егтеп!оги. Тај ргосе5 5е ргеко ^апа ропаујја аи1ота15к1т иргаујјапјет 

ргеко 8Р8 5Уе о̂к 5е па котрак!пот к1̂ 2есет ро и̂ пајагј 5Јгоу1па.

□огјгпа ја та  1 ^ге^по81 је^јпјса

Ргесп̂ к 11 т

Ар5о1и!па уЈ5Јпа 4,5 т

КогЈ5па уЈ5Јпа 3,5 т

Се1окирпа куа г̂а!ига 427 т^

КогЈ5па куа г̂а!ига 332 т^

АдгедаИ:

Јп8{а11гапа 
е1. 8пада 

[к^е1]

18,5

Ро1гобпја и 
родопи 
[к^е1]

15

81Тга ОрЈ8 А ТЕХ  2а8{̂ 1а

Р1Т1.МХ1 81ге15а1 1опд 5ћа̂ 1 т1хег
Рпћгшегк 11 2 С с В1ода5 
Мо1ог II 3 С Ех пА II Т3 
Се1г1еће II 2 С ск Т4

Рппгшегк 11 2 С с В1ода5
Р1Т1.МХ2 81ге15а1 уегИса! т1хег 30 25 Мо1ог II 3 С Ех пА II Т3

Се1г1еће II 2 С ск Т4

8еп2ог1:

ЗЈТга ОрЈ8

РТ1.1У1 1еуе1 теа5игетеп!

Јп8{а11гапа 
е1. 8пада 

[к^е!]

Ро1го8Пја и 
родопи 
[к^е!]

А ТЕХ  2а8{̂ 1а

ЕЕХ II 1/2С Еех 1а 11С Т
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РТ1.1У1.МАХ тах. ЈбУбЈ теабигетеп! ЕЕХ II 1/2С 1ћ

□огјгпа ја та  2 ^ге^поб! је^јпјса

Ргесп̂ к 11 т

Ар5с1и1па ујбјпа 4,5 т

КогЈбпа ујбјпа 3,5 т

Се1окирпа куа г̂а!ига 427 т^

КогЈбпа куа г̂а!ига 332 т^

ДдгедаИ:

Јп8{а11гапа 
е1. 8пада 

[к^е1]

18,5

Ро1го8пја и 
родопи 
[к^е1]

15

81Тга ОрЈ8 А ТЕХ  2а8{̂ 1а

Р!Т2.МХ1 81ге1ба1 1опд бћа̂ 1 т1хег
Рпћгшегк II 2 С с В1ода5 
Мо1ог II 3 С Ех пА II Т3 
Се1г1еће II 2 С ск Т4

Рппгшегк 11 2 С с В1одаб
Р!Т2.МХ2 81ге1ба1 уегИса! т1хег 30 25 Мо1ог II 3 С Ех пА II Т3

Се1г1еће II 2 С ск Т4

8еп20г1:

ЗЈТга ОрЈ8

РТ2.1У1 1еуе1 теазигетеп!
РТ2.1У1.МАХ тах. 1еуе1 теазигетеп!

Јп8{а11гапа 
е1. 8пада 

[к^е1]

Ро1гобпја и 
родопи 
[к^е1]

А ТЕХ  2а8{̂ 1а

ЕЕХ II 1/2С Еех 1а 11С Т
ЕЕХ II 1/2С 1ћ
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6.3 Ритрп^ 8аИ1 83 ор гетот (ритре)

Сеп1га1п̂  ритрп  ̂ заИ! за оргетот је рогјсјопјгап ^гтеби о̂г̂ т̂ И јата. Ритрп! 

заИ! бе пајагј перозге^по иг о̂гјгпе јате I бјигј као газШа рге̂  зројјпјт 

угетепбкјт иИсајЈта га ритре, зепгогј I е!ек1г1спи оргети како игебај! га 

тегепје I уепИЈј 1̂11 и га1^огепот ргоб1оги, габИсеп! о̂  зтггауапја.

Сеп1га!п! ритрп! баИ1 ^ге^поб! Је^јпјса

и̂г̂ па 8,4 т

б̂ г̂ па 5,7 т

КогЈбпа ујбјпа 4,5 т

Се1окирпа ро̂ гз̂ па 69 т^

КогЈбпа куа г̂а!ига 310 т^

ДдгедаИ:

јпб{а!јгап
а

е1. бпада 
[к^е!]

Ро1гобпја и 
родопи [к^еј]

81Тга Орјб 1Р 2аб{̂ 1а

СР81.Р01 сеп1га1 ритр 15 8 !Р 55
СР81.Р02 сеп1га! ритр 15 8 !Р 55
СР81.Р03 сеп1га! ритр 15 8 !Р 55
СОМРР1.АЈР сотргеббсг 4 3,5 !Р 65
СОМРР2.АЈР сотргеббог 4 3,5 !Р 65
РМ1.М2.Ри1 ћеаИпд ритр 0,19 0,11
РМ1.М2.МУ1 ћеаИпд тјхјпд уајуе 0,1 0,08
РМ2.М2.Ри1 ћеаИпд ритр 0,19 0,11
РМ2.М2.МУ1 ћеаИпд тјхјпд уајуе 0,1 0,08
РМ3.М2.Ри1 ћеаИпд ритр 0,19 0,11
РМ3.М2.МУ1 ћеаИпд тјхјпд уајуе 0,1 0,08
РМХ.№АЈЕР.У1У1 тадпе1уајуе - ша1ег 0,1 0,1
РМ1.А!Р.У1У1 тадпе1уајуе - а1г 0,1 0,1
РМ2.А!Р.У1У2 тадпе1уајуе - а1г 0,1 0,1
СА8.АМА1У1 даб апајубјб 0,3 0,3
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8еп20ГЈ:

!п51а!!гапа Ро1го5пја и 
родопи [к̂ еј]811га ОрЈ8 е1. 5пада 1Р 2а81̂ 1а

[к̂ е!]
СР81.Р01.РР81 оУбГ рГ855иГ6 56П5оГ 0,1 0,1
СР81.Р01.РР82 ип̂ ег р̂ 855и̂ 8 58п5оГ 0,1 0,1
СР82.Р01.РР81 оУ8Г р̂ 855и̂ 8 58п5оГ 0,1 0,1
СР82.Р01.РР82 ип̂ ег р̂ 855и̂ 8 58п5оГ 0,1 0,1
СР83.Р01.РР81 оУ8Г рГ855иГ8 58п5оГ 0,1 0,1
СР83.Р01.РР82 ип̂ 8Г рГ855иГ8 58п5ог 0,1 0,1
СР81.Ри1.!0М РЈош га18 т8а5иг8т8п1 0,1 0,1
СР82.Ри1.!0М РЈош га18 т8а5иг8т8п1 0,1 0,1
РМ1.ЈМР1 18тр8га1иг8 1ог№аг̂ 0,1 0,1
РМ2.ЈМР1 18тр8га1иг8 1ог№аг̂ 0,1 0,1
РМ3.ЈМР1 18тр8га1иг8 1огшаг̂ 0,1 0,1

6.4 Ро81оЈес! о Ј̂екИ

Ма рагсејј ј̂одабпод роз̂ гојепја пета ро51ојес1И о̂ јек1а.

6.5 Регтеп1ог

Регтеп!ог за ј̂кзпот пјуоот 5и̂ б1га1а 5а̂ Г2̂  са 5.301 т  ̂ ког̂ 5пе куа г̂а!иге (0 

32,00 т, 8 т  уЈ5Јпе, 5.654 т  ̂икирпе гаргет^пе) кој̂  се јгуе^еп о̂  агтјгапод 

е̂!опа I рокгјуеп 5а гегегуоагет га да5. се о̂ 1огеп̂  5а 8ст 5ро1јпе

јгојасјје 5а ^гарегпјт јјтот.

2а га г̂га^апје 5̂ го̂ п̂е и Иотодепот 51апји, се 5е 1п51а11га11 ^идодге^па тебајјса I 

ро!орпе теба1 с̂е. Меба1̂ се се рг̂ с̂ гбсепа па ро и̂  ̂па г̂ о̂̂ т̂а е̂гтеп1ога.

 ̂ 51исаји ро1ге̂ е 5ег̂ 5̂̂ гапја се 5е рго и̂ксјја ј̂ода̂ а ге̂ ико̂ а!̂  с т̂ 5е рге51апе 

о̂̂ ауаИ 5Уега 5̂ го̂ 1па. Регтеп1ог је икорап 1,5 т  и 1!о.

Регтеп1ог г̂е^по51 Је^јпјса

Ргесп̂ к 32 т

Ар5о1и1па уЈ5Јпа 8 т

КогЈ5па уЈ5Јпа 7,25 т

СеЈокирпа куа г̂а!ига 5.654 т^

КогЈ5па куа г̂а!ига 5.301 т^
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ДдгедаИ:

Јп8{а11гапа 
е1. 8пада [к^еј]

Ро1гобпја и 
родопи [к^еј]

81Тга ОрЈ8 А ТЕХ  2а8{̂ 1а

РМ3.МХ1

81геЈ5а!
5ићтег5ЈћЈе
тјхег 18,5 15 II 2 С Ех е ск 1ћ II С Т3

РМ3.МХ3 81геЈ5а! 1опд 
5ћаћ тјхег 
ј̂о̂ ијј

11 9 Рпћгшегк 11 2 С с 
В1ода5

Мо1ог II 3 С Ех пА II Т3 
Се1г1еће II 2 С ск Т4

РМ3.МХ2

81геЈ5а!
5ићтег5ЈћЈе
тјхег 18,5 15 II 2 С Ех е ск 1ћ II С Т3

РМ3.МХ4 81геЈ5а! 1опд 
5ћаћ тјхег 
ј̂о̂ ијј

11 9 Рппгшегк 11 2 С с 
В1ода5

Мо1ог II 3 С Ех пА II Т3 
Се1г1еће II 2 С ск Т4

РМ3.С8.8ЏР.РАМ1
Ваиг да551огаде 
ајг Рап 1 0,18 ЕХ II 2 Сс Т3

РМ3.С8.8ЏР.РАМ2
Ваиг да551огаде 
ајг Рап 2 0,18 ЕХ II 2 Сс Т3

8еп20г!ка:

Јп8{а11гапа 
е1. 8пада 

[к^е1]

Ро1го8пја и 
родопи 
[к^е1]

ЗЈТга ОрЈ8 А ТЕХ  2а8{̂ 1а

РМ3.ТМР1 1етрега1иге теа^игетеп! 0,1 0,1
РМ3.1У1 1еуе1 теа5игетеп! 0,1 0,1
РМ3.М!Х1.1ЕАК 1еакаде (1еак- топ11ог1пд) 0,1 0,1
РМ3.М!Х2.1ЕАК 1еакаде (1еак- топ11ог1пд) 0,1 0,1

ЕЕХ N3 С Ех 1а
РМ3.С8.1У1 да5 1еуе1 теа^игетеп! 0,1 0,1 МА Т4

^ г̂едај̂  2а тегепје

Мегас̂  1етрега!иге зе па1аге па бро1јпот г̂ и̂ е̂гтеп1ога  ̂ г̂̂ ап (̂ г̂ ап ЕХ- 

сопе). 8еп20г зе и̂ 1ас̂  и је п̂и па ^егтеп1оги топ 1̂ гапи, 1еИп̂ ск̂  2ар!̂ п̂и 

се̂ с̂ си која 1ег̂  и ргоб1оги ипи!аг ̂ егтеп1ога.

Мегас п̂ о̂а зе па1а2  ̂ п̂ зко 1̂̂2и Иа за бро1јпе б1гапе ^егтеп1ога (ипи̂ газпја 

б1гапа зеп20га је 2а51̂ сепа 2а сопи 0) Мегас̂  зи топ 1̂ гап̂  па је п̂ој се1̂ спој 

ргјги̂ пјсј 58 5ро1јпе 5!гапе ^егтеп!ога.
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^ СгејапЈе

2а с̂бИгапје ргссебпе 1етрега!иге 35 °С -  40 °С се зе па ипи̂ газпј̂ т 

гј^оујта ^егтеп1ога П̂51а1̂ га1̂  се̂  ̂ га дгејапје о̂  пегбајисед се1̂ ка 100 , 

б̂1е бе ро51а̂ 1јаји и г  2^̂ ^егтеп1ога 5̂ е о̂ топ1агпе р1осе рг̂ ги̂ п̂ се кгог који 

о̂јагј о̂уо̂  I о̂ уо̂  га дгејапје.

Ј2У0Г 1ор!о1пе епегдјје га дгејапје се о р̂а^па 1ор!о1а СНР- је ј̂пјса.

^ 8егуЈ8па г̂а1а

Је^па 5ег̂ 5̂па г̂а!а која се 5е П̂51а1̂ га1̂  и агт г̂апо ^е!оп5кот 2^̂и 

е̂гтеп1ога се 51и2̂ 1̂  као е̂ еп!иа1п̂  и1а2 2а с̂ бсепје и е̂гтеп1оги 1̂̂ е̂ еп1иа1по 

Ј5рга2пјепје 5е̂ 1теп11гапод 1а!ода па Ии.

0!уог 2а 5егуЈ5па уга!а је уо^опергори^ап.
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6.6 берагаоЈЈа ^егтепИгапе ејго ј̂пе I јата  га еерагаоЈЈи

Ма ^јодабпот роз̂ гојепји зе г̂з̂  зерагасјја е̂гтепИзапЈИ 051а1ака. берага1сг се 

рг̂ с̂ гбсеп па 4 т ујзокот ^е^опзкот гј̂ и. Сејјспа коп51гикс1ја 5а 51ереп1сата 

отодисауа тапЈриЈЈ5апје I 5егуЈ5Јгапје 5ерага!ога. Ј5ро̂  (и ј̂јгјпј) 5ерага!ога је 

5ерагас1опа јата га 1есп̂  е̂о 5ерагас1је, о̂к 5е 5иу| о51а!ак о у̂аја па е̂!оп5ки 

р1оси.

АдгедаИ:

8ерага!ог јата ^ге^поб! Је^јпјса

б̂ г̂ па X и̂г̂ па 2,6х2,9 т

Ар5о!и1па и̂̂ јпа 3,00 т

СеЈокирпа куа г̂а!ига 22,6 т^

КогЈ51па куа г̂а!ига 26,4 т^

Јп8{а11гапа _  .  .

81Тга ОрЈ8 е1. 8пада
Ро1го8Пја и 

родопи [к^еј]
А ТЕХ  2а8{̂ 1а

[к^е!]

РТ2.Ри1
Мо1ог - сеп1г1Тида1 ритр 
Туре АТ154-б 11 10

бЕР1.МОТ1 берага1ог 5,5 4

8еп20г1:

Јп8{а11гап
а

е1. 8пада 
[к^е!]

Ро1го8пја
81[га ОрЈ8 и родопи А ТЕХ  2а8{̂ 1а

[к^е!]

Р1Т2.1У1
ЈеуеЈ
теа5игетеп! 0,1 0,1

АТЕХ II 3 С ЕЕх пА 
II Т6

Р1Т2.1У1.МАХ
тах. ЈеуеЈ 
теа5игетеп! 0,1 0,1 II 2 С Ех 1а/1ћ ИС Т5

бЕР1.МОТ.А0Н
1оса! 5№Ј1сћ 
ћиНоп 0,1 0,1

бЕР1. ЕМЕРСЕМСУ.бТОР.АСТЈУАТЕ
1оса! 5№Ј1сћ 
51ор ћиНоп 0,1 0,1
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6.7 ^адипа 8а р1а81^спот То1̂ |от

2а копаспо бкЈа̂ Јб̂ е ^егтепИгапе 5Јго̂ п̂е(1адипа за р1а51̂ спот о̂1̂ јот) се 5е 

иро1ге̂ Ш Јадипа ^јтепгјје сса. 68х 96 т.

Копаспо 5к!а̂ Ј51е(!адипа 5а 

р1а51̂ спот о̂1̂ јот)
^ге^псе! Је^јпјса

и̂г̂ па сса. 96 т

б̂ г̂ па сса. 68 т

КогЈ5па уЈ5Јпа 4 т

КогЈ5па гаргетјпа 16740 т^

8!гапа 23 00



А1ТЕР
В10515ТЕМ1 ТЕН̂ 1СК1 ОР18 МОУА СРМЈА

6.8 Ое̂ ! 23 1гап8рсг1 8ир81га!а I 081а1ака

 ̂ б1ап^аг^пот га^пот гег т̂и ргеритра^апје зе г̂з̂  \т ритрпе б1ап̂ се ргеко 

гаг е̂Јпе III 5а 1̂гпе дгапе ротоси 2ауојп1И ритр1.

1бритрауапје I ритрапје зе о а̂у|ја ргеко је^пе сеНспе р1осе за рг1ги п̂1сата, која 

је рг̂ с̂ гбсепа па ^опјет ги̂ и гегегуоага III јате. РоИзпе сеу| које уо^е и ^егтеп!ог 

се бе ипи!аг ^егтеп!ога уис1 1гпа  ̂ п1уоа рипепја I 12Уеб11 се зе за б1̂ опот, а̂ зе 

бргес̂  121а2 даза. Сеу| које зе уо е̂ ро̂  г е т 1јот се зе 12Уеб11 за т а 1ег1ја1от о̂  

РЕНО, ргесп̂ ка □N200 (200тт III 225тт) а сеу| и ритрпот јагки I па̂  гет1јот 

се ро е̂1јепо о̂  пегбајисед се11ка I 1̂теп21је 200 III 150 (154 х 2,0 III 204 

X 2,0). буак1 ргосез ритрапја зе уо 1̂ аи1ота1бк1 ргеко рпеита1бк1И уепШа.

81гоу1па бе ро^дгејауа и ^егтеп!оги I рос1пје а̂ е̂гтепИга. 2аИт зе и о^пози па 

уо̂ и, Iак5̂  огдап5к1 е̂о 51гоу1пе гагдгабије I 1опе ро!аке ргета о̂!е. ^егагдгабеп! 

е̂о 51гоу1пе 15р!1уа ргета доге. Опеупо о̂г1гапа поуа коÎ с̂ па иггокије, а̂ 5е е̂о 

^егтепИгапе т а 5е ргеНуа, ри!ет ^̂ г̂ скод рг1пс1ра 5ројеп1И ро5и̂ а I ротоси 

ргесп̂ ка сеу| РЕНО 300 Р^ 10 (315тт) и 5к1а̂ б̂1е.

|2Уог гагдгабепе 51гоу1пе 1г копасп1И 5кIа̂ 5̂1а(Iадипе 5а р1а51̂ спот о̂1̂ јот) се 

сеу1та РЕНО 200 (225тт) I рг1к!орпе 51ап1се која је ^̂ N̂ 6̂^0 г̂̂ е̂ епа о̂  

рос1пкоуапод 6е1̂ ка, га рипјепје с̂ 51ет̂ И 0̂2 1̂а.

6.9 ТеИпЈка 2а ћ1ода8

^ 8к1а̂ 8̂1а да8а

Рго̂ 2 о̂̂ пја \ ро1го5пја да5а 5е пе о̂ у|ја иуек ра̂ аIеIпо. В1ода5 кој1 је 5!уогеп и 

^егтеп!оги 1̂се акитиНгап и гегегуоаг1та га 1̂ода5. Као 5к1а̂ 5̂1е ког̂ 51̂  5е 

тет^гапа 5а о̂1̂ јот 5а ^̂ 50к̂ т 51ерепот 6̂ г51осе ргоИу серапја \ ро^есапот 

о1рото5си па̂  да5от. 21̂ оу| тет^гапа о г̂га а̂ји о̂ Нк ро1икгида ротоси 

уаг^иИа кој̂  5е ро1̂ 5кије ^гтеби тет^гапа е̂п1̂1а!огот.

броIјп̂  уаг^иИ ^гтеби ипи1ага5пје I 5ро!јпе тет^гапе 5е и^асије 1ако, а̂ 5е 

коп51ап1по о г̂га а̂ рг̂ 1̂5ак о̂  рго5е6по 3 т^аг. Ко  ̂рога5!а ипи1га5пје тет^гапе 

о̂  ргШ5ка 2 о̂д 5!уагапја да5а и да5пот рго5!оги, ^̂ 5ак уаг^иИа ^гтеби 5ро!јпе I
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ипи1габпје тет^гапе ЈгЈагЈ кгсг јбрибпј уепИЈ. Кагак̂ егЈзИке бкЈа̂ Јб̂ а ј̂одаба I 

та1ег̂ ја1а ор з̂апе зи и 51е̂ есој 1а̂ е1̂ :

имиТКАб^ЈА МЕМБКДМД;

Ма1егЈјаЈ:

□е ј̂јјпа:

Тега:

2а1егпа сг̂ 51оса:

Ро̂ Г5̂ П5к̂  о1рог:

О1рог ргори51апја: 

Ргори51!ј|уо51 да5а (те!ап): 

О1рогпо51 па 1етрега!иги:

РЕ10 

0,8 т т  

са. 750 д/т2 

650 М/5ст

< 3 * 10̂ 9 ОИт

< 3 * 10̂ 9 ОИт

260 ст3/ т2  *  ̂* 1 а̂г 

-30°С - + 70°С

Оргета:
ЏУ-о1рогап, о!рогап па угетеп5ке пергјјјке, о!рогап па 51ајпјак, родо^ап га 
ргјтепи па о!уогепот

бРОЕЈМД МЕМБРДМД:

Ма1егЈјаЈ:

Тег̂ па:

2а1егпа 6г̂ 51оса:

Ро̂ Г5̂ П5к̂  о1рог:

О1рог ргори51апја: 

Ргори51!ј|уо51 да5а (те!ап): 

О1рогпо51 па 1етрега!иги:

6уо51гап5к1 РУС-о61о2епе ро1̂ е51ег5ке 1кап̂ пе 

са. 670 д/т2 

3000 М/5ст

< 3 * 10̂ 9 ОИт

< 3 * 10̂ 8 ОИт

230 ст3/ т2  * 6 * 1 баг 

-30°С - + 70°С
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Оргета:

иУ-о1рсгап, о!рогап па угетепзке пергјјјке 

^ ^епИЈ 23 оеЈдигапЈе гегегуоага о  ̂па^ргЈИека I ро^ргЈИека

Регтеп1ог је оргетеЈЈеп ^епИЈот 2а па  ̂I ро  ̂ргЈИеак.

УепИЈј 2а па̂ /ро̂  ргШбак је објдигауајисј игебај, кој! зргесауа ргекотегпј ргЈИбак 

даза и бкЈа Ј̂бИта.УепИ! га па̂ /ро  ̂ргШзак ро^езеп је га па̂  ргШзак о̂  3,5 т^аг 

а 2а ро̂  ргШзак о̂  1 т^аг. 2а дазпе рго!оке о̂ 300 т  ̂/ И о̂јагј о̂ ди И̂ка Иака и 

Иаспот об̂ дигаси о̂  1 т^аг.
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Ро^а!ак дазпод 5к1а̂ б̂1а -  Регтеп1сг 1

Регтеп!ег - ро^а!ак да5под 
5к1а̂ б̂1а

^ге^поб! је^јпјса

Ргесп̂ к 32,00 т

УЈ5Јпа ^е!оп5код 51и̂ а 9,50 т

УЈ5Јпа гегегуоага 8,0 т

Џкирпа гаргетјпа 2.626 т^

КогЈ5па гаргетјпа 2.261 т^

ДдгедаИ:

Е1. 5пада 
[кОТеЈј 

0,25

Ро1гобпја 
и родопи 
[кОТеЈј 

0,15
бИ̂га С2пака уг51а 2абШе г̂идо

РМ1.УВМ1 УепИЈа̂ ог 2а 2гак ЕХ II 2 Сс Т3
РМ1.УВМ1 УепИЈа̂ ог 2а 2гак 0,25 0,15 ЕХ II 2 Сс Т3
РМ2.УВМ1 УепИЈа̂ ог 2а 2гак 0,25 0,15 ЕХ II 2 Сс Т3
РМ2.УВМ2 УепИЈа̂ ог 2а 2гак 0,25 0,15 ЕХ II 2 Сс Т3
РМ3.УВМ1 УепИЈа̂ ог 2а 2гак 0,25 0,15 ЕХ II 2 Сс Т3
РМ3.УВМ2 УепИЈа̂ ог 2а 2гак 0,25 0,15 ЕХ II 2 Сс Т3

8еп20г1:

б1Тга о2пака ОЕ уг51а 2абШе
РМ1.СА8.1У1 Мјјегепје п1уоја да5а ЕЕХ N3 С Ех 1а ИА Т4
РМ2.СА8.1У1 Мјјегепје п1уоја да5а ЕЕХ N3 С Ех 1а ИА Т4
РМ3.СА8.1У1 Мјјегепје п1уоја да5а ЕЕХ N3 С Ех 1а ИА Т4

^ Сабпј о̂̂  I е̂Јо̂ ! дазпод о̂ а̂

Сеуоуо  ̂ о^побпо 1ок ј̂одаза зе баз̂ ој̂  о̂  га21̂ с̂ 1̂ И дазпЈИ о̂̂ о̂ а, а̂гп̂ И 

агта!ига, 5к1а̂ б̂1а да5а I ргјргете да5а (^е^итрогјгасјја).

Ројјоргјуге^па 1̂ода5па ро51гојепја га̂ е 5̂к1јис̂ о̂ ро̂  пЈ5к1т рг11Ј5кот (̂ о 100 

т^аг).
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о̂̂ с̂ајп̂  га̂ пј па р̂гШбак је 2 5 тјјј^ага. Тгапзрог! даза г̂з̂  зе ри!ет

па р̂гШбка паз̂ аЈод о̂  а̂к1ег1ја и ^егтеп!оги I изјбпод ро р̂гШзка котргезога 

2а 1̂око̂ бк̂  то1ог за ипи̂ газпј̂ т задоге^апјет.

Сазпј уо̂  ^гтеби роје̂ п̂̂ И гегегуоага (^егтеп!ога) се зе Јгуо̂ Ш о̂  

пегдајисед се1̂ ка (пот п̂а1па е̂ г̂ па ОМ 200). РокЈорс! 1ј. кид1̂ сп̂  е̂п1̂ 1̂

ЈбрИапЈ би ргеко аиб̂ г̂ јзкод 1ј. пјетаскод и г̂игепја га о̂̂ и  ̂ даз. Сеу| I 1ок 

ј̂одаза зе јгуо е̂ за ра^от о̂  пајтапје 2% о̂ б1е е̂сед гегегуоага. СЈаупа 

1аска га јбјбауапје даза се Ш̂ Ј2 ^егтеп!ога за зројјпе б1гапе гј̂ а, која је 

о Ј̂огепа 2ар1̂ а̂сет I 1ако бјдигпа.
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Јг Ј̂асепЈе даза га СНР Је^јпјси г̂з̂  зе па о^игјтпој 1аск̂  е̂гтеп1сга.

Сеу бе уо̂ ј иг ргета Ии  ̂зриз̂ а зе и гетјји. РгеЈаг за пегбајисед се1̂ ка

па РВНО -се  ̂изроб а̂ујја зе 1ек и гетпот е̂Ји. Ро^гетп! дазпј о̂̂  1акобе 

се геајјгоуапј за тјпјтајпјт ра^от о̂  2% ргета коп^епгаојјбкот баИ1и. 

Сазпј о̂̂  бе роб1а̂ 1ја за 5ге̂ б1̂ от га 2аб1̂1и о̂  тгага. Сазпј уо о̂у! зе 

о^е1ега^аји 2и1̂ т б1ге1̂ сата за па1р б̂от „̂ о̂даз".

Сазпј е̂Јоуј ј̂одазпод роз̂ гојепја зи о1рогп1 па зројјпе иИоаје I когогјји I !ге̂ а 

а̂ бе г̂̂ о̂ е за 2аб1̂1о т о̂  теИап^скод 051есепја.

^ баИ1 2а ксп^еп2

2а о^уајапје па51а!од коп^епга1а и оеуј, ргауј 5е га у̂огеп баИ! га 

коп^епгаојји. баИ1 га коп е̂пгас ј̂и се 5е паЈагШ роге  ̂^егтеп!ога, и и̂̂ јпј о̂  

3 т  I јта б̂ г̂ пе о̂  1,5 т. 81иг̂  га о^уајапје коп^епг уо^е и да5пот 1оки 

о^по5по сеуоуо^и о̂  ^егтеп!ога о̂ СНР- је ј̂пјсе. Зуе ј̂ода п̂е сеу| 5и 

Ј2Уе^епе 5а падј^от о̂  2% ргета баИ1и га коп^епг.  ̂ баИ1и 5е па1аг̂  

ро5и а̂ 5а ро^Јодот уо е̂ (5а га^уогпот 1е6по5си) кој! рокагије п1уо 1еспо51̂  

о6 35 ст. 8а Т-5ројкот 5е обуаја копбепг Ј2 дјаупод да^оуоба I 1есе 

(ргЈ1Ј5ка) ргеко 5Ј̂ опа 5а 35ст уЈ5Јпе па ро5и6и 5а робЈодот копбеп а̂. 

Коп6еп2 јата је 2̂ е̂6епа 1еИп̂ ск̂  2арИуепа I оргетјјепа 5а об2гаспот сеу| 

(ОМ 150). 8а рге!ро51аукот габпод Иака о6 3,5 тбаг, бапа је 10-ри!а е̂са 

5Јдито51, ргоИу дибИка 61ода5а 2̂ 5аИ1а 2а коп6еп2.

Џ јатј 5е паЈа2Ј ро!орпа ритра, која је иуек Ј5ро6 пјуоа уобе, I која 5е 

иргаујја 5а тегепјет пјуоа (Ир : Вп6ге55 & Наи5ег), акИуЈга 5е пакоп 

ро51Ј2апја ипаргеб обабгапод догпјед пјуоа рипјепја I беакИуЈга пакоп раба 

пјуоа па бопји ипаргеб обабгапи јјпјји рипјепја.
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Тако тоге а̂ зе о̂ ег̂ е̂ ,̂ а̂ зе ритра за игапјајис т̂ то1огот п̂ ка̂ а пе 

пајагј и ЕХ - гоп̂  и ик1јисепот б1апји. Коп^епга! зе ^зритрауа и о̂гјгпи 

јати. ОЈгек̂ по јзрге̂  иЈага и коп!ејпег је ј̂пјсе СНР1 I СНР2 зе ЈП51а!1га 

дја^п! гарогп! е̂пИЈ (дазпј уепИЈ) и ^јтепгјјј ОМ 150, како зе тодао 

Ј̂окЈгаИ о̂уо̂  даза зројја, и коп!ејпег.

ДдгедаИ:

Ро1гобпја и
Е1. 5пада родопи

81̂ га О2пака [кОТе!] [к̂ е!] Г̂51а 2абШе □гидо
СА8.С8.РЏ1 Ро1орпа ритра 0,7 0,7
СА8.С8.РЏ2 Ро!орпа ритра 0,7 0,7

8еп20г1:

бј̂ га О2пака О2пака ЕМ
СА8.С81.1У1 Мјегас пјуоја ЈеуеЈ теа5игетеп!
СА8.С81.1У2 Мјегас пјуоја ЈеуеЈ теа5игетеп!

^ Мадпе1п! е̂пИЈ:

Мадпе1п1 уепИЈ зе пајагј јзрге̂  коп!ејпега Ј̂окоузке 1ор!апе о^позпо СНР1 I 

СНР2- је ј̂пјсе I дазпе а̂к1је. Оп б1и2̂  а̂ зе 051о̂ о̂  ̂ ри! да5а о̂ Ј̂окоУ5ке 

је ј̂пјсе  ̂5та!га 5е е̂г е̂ п̂о5п т̂ теИап^гтот. Риб1апје да5а о̂ ујја 5е ргеко 

8Р8-иргауЈјапја I 5ато оп^а ка а̂ Ј̂окоУ5ка 1ор!апа 1та ро!ге и̂ га ј̂ода^от. 

УепИЈ 5е 2а!уага ка а̂ и коп!ејпеги Ј̂окоУ5ке 1ор!апе Ј51екпе 1̂ода5, роб1о 5е 

1ато П̂51а1̂ гаји ^̂ а игебаја га ирогогепје, како и 51исаји ргори51а Ј5к1јис̂ 1̂  

5̂ е е1ек1г̂ спе рг̂ к1јиске, с^те 5е о^таИ ргек̂ а̂ о̂̂ о̂  да5а и рго5!ог 

Ј̂окоУ5ке је ј̂пјсе.
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^ Кстргебог га ј̂одае:

Котргезог га ј̂одаз ро е̂са а̂ рг̂ ^̂ зак ^̂ одаза па око 130 тјјј^ага, како 

о е̂г е̂ ј̂о о^до^агајисе задогеуапје и СНР - је̂ јпјсј. Мо!ог котргезога га 

ј̂одаз се зе иргауЈјаИ ргеко г̂екуепсјје, како зе гедиЈЈ5а1а ко1̂ с̂ па даза I 

ргЈИбак даза. 1гтеби доге пауе е̂пЈИ 1асака топ1̂ га зе пеко1̂ ко ^а^аса 

1етрега!иге I ргЈИбка, како зе о̂ иИ̂ а1̂ 1̂  роје̂ п̂асп̂  ргосез̂   ̂ гедијјбајј 

ргеко бРб-а. Ргета оу1т идга^пјт ^ејоујта ј̂одаз јоб 51гиј̂  кгог гедиЈаИупЈ 

Ј̂оск игебај о̂  о̂̂ а̂ 1јаса СНР-је 1̂п1се пакоп којед 5е 1̂ода5 5раЈјије и 

то!оги. бу| уо о̂у! и коп!ејпеги Ј̂окоУ5ке 1ор!апе јгуо е̂ 5е о̂  пегдајисед 

се1̂ ка (та1ег̂ |а1 пегдајис  ̂ се1̂ к). 1г̂ ог та1ег̂ ја1а  ̂ топ1ага да5п1И уо^оуа I 

пјЈИоуЈИ 5а51ауп1И е̂1о̂ а г̂б̂  5е и 5к1а̂ и 5а гакоп^кјт ргорЈ5Јта I 5тегп1сата 

(аи51г1ј5ка погта, аи51г1ј5ко и г̂игепје га да5 I уо̂ и).

^ □ебитрогЈгасЈЈа

□е5итрогЈ2асЈоп1 уо̂  5Ји2̂  а̂ 5е 5тапј  ̂рго̂ г̂ е̂ еп̂  и е̂о 5итрога и 1̂ода5и, 

ротоси и̂ ас̂ а̂пја а̂г̂ иИа. Ротоси котрге50га 5е и^асије уаг^иИ ргеко 

уо а̂ о̂  РЕ - се̂  ̂ и 5к1а̂ б̂1е да5а. ^акоп и̂̂ а1јк̂  рге̂ ^̂ ба 5е ро̂ га!п̂  е̂п!̂ 1 

(̂ 0̂51гика е̂г̂ е̂ по51) а̂ 5е 5ргес̂ 1о 5̂1̂ сапје да5а (роуга1п1 1ок). Оа 5е 

о̂̂ 1̂а рга̂ 1̂па ^ога а̂г̂ иИа, и̂̂ а1јке 5е геди1̂ 5и ротоси рге1 а̂гаса 

г̂екуепсјје I 5 г̂иде 5!гапе иг ротос а̂1ап5 т̂од е̂п!̂ 1а (тегаса рго1ока). 

Арага!от га апајјги да5а тег! 5е 5а51ау да5а па г̂теп с̂по и 5Уа 5к1а̂ 5̂1а 

(^егтеп!ога I ро ^егтеп!ога). Џ 2ауЈ5по511 о̂  1ода која је Н2б-1ј. О2 ргјкагапа 

ргјјјкот тегепја, рге1̂ агас г̂ек̂ епсе геди1̂ 5е 5е па доге III па о̂1е. Оуај 

ргосе5 5е и ро1рипо51̂  геди1̂ 5е ргеко 8Р8-а.

Јп8{а11гап
а

е1. 8пада 
[к^е!]

Ро1гобпја и
81Тга ОрЈ8 родопи А ТЕХ  2а8{̂ 1а

[к^е!]

САб.0Еб1.РАМ1 Рап 1"ог ̂ 85и1рћигЈ2а11оп 4 3,5 1Р 55

САб.0Еб1.У1У1
Мадпе1уа1уе - 
8̂5иIрћи̂ 2̂а̂ о̂п 0,1 0,1 1Р 65
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^ Ротоспа даапа а̂кЈЈа

^дгабије зе дазпа а̂кјја за рго1окст о̂  1.200 т3/И. О о̂ је зато ротоспа 

дазпа а̂к1ја. Вак1ја тоге а̂ зе рокгесе тапие1по III зе ра11 аи1ота1бк1, ргеко 

па р̂гШбка даза, а̂ 1̂одаб пе 1̂ тодао а̂ 1б1екпе а а̂ пе бадог!. МопИга зе и 

1̂121п1 коп!ејпега СНР је̂ 1п1ое.

81ап^аг^па оргета:

 ̂ МеИап1гат га о^ег^ебепје г̂асапја р1атепа 

 ̂ МеИап1ск1 дазп! кНгас га 1̂ока̂ и 

 ̂ Кид1аб11 уепШ га 15риб1апје 

 ̂ г̂ебај 2а га^егапје 

 ̂ Аи1ота1бк1 игебај га ра1јепје

(1апб о̂гта1ог5ко ра1јепје, е1ек!го̂ е га ра1јепје), па г̂ог р1атепа 

 ̂ Котап^п! огтаг

□ЈтепгЈЈе:

 ̂ у|51па 7,48 т  

 ̂ рготјег 60 ст

^ арагаИ га ирогогепЈе

АрагаИ га ирогогепје и коп!ејпеги СНР 51иге, а̂ 5е е̂ еп1иа1по е̂1ек!ије 

па51апак те!апа (^еота та1а ко11с1па). РгИот 5е топИга да5п1 5епгог 15ро̂  

р1а̂ опа I г̂ид! па п̂и, а̂ 1̂ 5е иос1о 121агак да5а. Оу1 5епгог1 роуегап! 5и 5а 

арага!от га ирогогепје, с1ј1 рг151ир ро51ој1 ргеко ирга̂ 1јаске 1еИп1ке. Ако 5е 

|2тег1 да5па теба^1па (20 % ^ВС), оп^а 5е ик1јисије е̂пШа̂ ог ргеко 8Р8- 

иргау|јапја I рго5!ог 5е уепИНга, о̂ уо̂ ! 5е о!ра̂ п1 уаг и̂И. Ако 5те5а да5а I 

а̂1је га5!е (40 % ВЏС), оп а̂ 5е о̂ а̂!по 1̂ок1га да5п1 тадпе!п1 уепИ! о̂ 

коп!ејпега СНР је̂ 1п1се1 I 2 о̂ и51ау|ја га̂ .
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^ арага! га апајјги дааа

2а апајјги ргојгуе^епод даза когЈбИ зе арага! га апајјги даза. Оп тег̂  за г̂гај 

СН4, СО2 I Н2б и дази. 0̂  ̂ ро̂ ас̂  з1и2е га ор̂ т̂̂ гас̂ ји ргосеза ор1егесепја  ̂ га 

^ебитрогјгасјји. Арага! га апајјги даза П̂51а1̂ га зе и сеп1га1пот ритрпот баИ1и.

б̂1га Огпака Огпака ЕМ
САб.АМА1У1 игеЗај 2а апајјги ћјода̂ а да5 апаЈу5Ј5

6.10 КодепегаоЈЈбка Је^јпјса СНР1; ћ!окто1ог 8а депега!огот и коп1ејпеги

В1око̂ 5ка 1ор1апа идгабије 5е и коп1ејпег и̂г̂ пе о̂  око 12 т   ̂ б̂ г̂ пе о̂  3,0 т   ̂

уЈ5Јпе о̂  2,6 т. ЈеИпЈка иргаујјапја СНР је ј̂пјсе 5теб1епа је и 5ор51уепот 

рго51огпот е̂Ји и коп!ејпеги.

ВЈокоУ5ка СНР је ј̂пјса Јеп^асИег, Ир ЈМС 320 5а 1.063 к^ е1ек1г̂ спе 5паде ^

1.026 к^ 1егт с̂ке 5паде, икирап 51ереп е̂ 1ка5по511 око 85%.

СНР је ј̂пјса га5ро1аге 5ор5! е̂п т̂ 5па^^е^апјет 5^егед то1огпод и1ја, које 

рго^ига а̂ п̂1ег̂ а1 гатјепе и1ја.  ̂ коп1ејпеги 5е па1аг̂  ритрпа 51ап̂ са га 5 е̂ге  ̂

51аго и1је, која је ро^егапа 5а ипи̂ габпј̂ т гегег^оагот га си а̂пје и1ја 2 х 300 ЈИ. 

Регег^оаг га и1је ро51а̂ 1јеп је г̂па̂  ка е̂ 5а и1јет, која т̂а гаргет^пи га си а̂пје 

и1ја тах. 600 ЈИага.

Коп!ејпег је оргет1јеп о^до^агајисот г^испот 2̂о1ас̂ јот (65 ^ВА / 10 т) I 

о д̂о а̂гајис т̂ е̂п1̂ 1а1ог̂ та.

б1гапа 33 00



А1ТЕР
В10515ТЕМ1 ТЕН̂ 1СК1 ОР18 МОУА СРМЈА

6.11 О^Јек! га срегаИ^и I ирга Ј̂ЈапЈе

Оу8 ргоб̂ сгјја бе пајагј па роз̂ гојепји, а и пјој зе па1аг̂  51е̂ есе:

^ Капсејагјјбкј о ј̂ека! за ујгиајјгасјјот

(р̂ басј б1о ба гасипагот га па̂ г̂ гапје 5̂ б1ета)

^ бапИагпе рго51ог1је

(^С, Тиб, 5̂ 1ас̂ опа, 1а̂ ога1ог̂ ја)

6.12 Коп1го!па I е1ек1го1еИп с̂ка рго81ог̂ |а:

^ Оо^о  ̂Ј2 е!ек1го !̂81г!ћис!Је

Ро5!гојепје 5е параја ргеко уЈа̂ Ше !га̂ о 51ап1се. Џ уег! 5а Ит 

е!ек1го̂ ј51гј̂ ис1ја а̂је ро а̂!ке.

^ ТеИпЈка тегепЈа-ирга^!ЈапЈа-геди!Ј8апЈа (М8К)

СеЈокирпо ј̂ода п̂о ро51гојепје ирга̂ 1ја 5е  ̂ геди1̂ 5е ргеко 8Р8- иргаујјапја и 

е1ек1го1еИп̂ ској рго51ог̂ ј̂ .

буј идга п̂ј е̂1о̂  ̂кој̂  5е па1аге и гопата 2а51̂ сеп̂ т о̂  ек5р1о2̂ је г̂̂ о̂ е 5е и 

5кЈа̂ и 5а о^ге^^ата о газИИ  о̂  ек5р1о2̂ је (О^В). То гпас̂  : о̂ до̂ агајис̂  

адгеда!  ̂ оргетаји 8е то1ог^та 8а 2аб1̂ 1о т  о  ̂ ек8р1о2 |̂е 1ј. 5̂  ̂ а̂̂ ас̂  

тегепја кој! 5е паЈаге и 1от е̂1и, г̂̂ о̂ е 5е 5а 2а51̂ 1от о̂  ек5р1о2̂ је.

буј адгеда!̂ , то1ог̂ , о̂̂ о̂  ̂  ̂ а̂̂ ас̂  тегепја топИгаји 5е I ро51аујјаји и 5кЈа̂ и 

5а ^агес т̂ аи51г̂ ј5к̂ т погтата. Ро51гојепје 5е рг̂ кагије дга̂ с̂к̂ , ргеко 

гасипага, 5а ^̂2иа1̂2ас ј̂от  ̂пј т̂е 5е тоге ирга̂ 1ја1̂  се1окирп т̂ 5^51етот.

2а роје̂ п̂е то1оге, адгеда!е, а̂ а̂се тегепја тоди а̂ 5е гатепе роје̂ јпј 

рагате1г! о^по8по каЈЈћгасЈЈе. Такобе, п̂1едг̂ 5апо је котр1е!по ког^бсепје 

1ор!о1е СНР Је Ј̂пЈсе.

Раг̂ о̂ п̂  огтаг  ̂ г̂габији 5е и 5к1а̂ и 5а ЕМ 60204-1 + ЕМ 60439-1.
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^ Е!ек1го1еИп!ка

2а ј̂одабпо роз̂ гојепје рга̂  ̂ зе д1а̂ п̂  га2 ј̂е1ј̂ а̂с а̂ зе 5у| адгедаИ 1ј. 

гагуо^пј огтаг! парајајј епегдјјот. Џ 1от дјаупот га2^е1ј̂ а̂си зтез^епа је 

котр!е1па ор§1а е1ек!г̂ ка као §1о је 8^еИо, и1̂ сп̂ се \ ргек̂ а̂с.

I оу е̂ бе јбрипјауаји зуе ^агесе аи81г̂ ј8ке погте (О^Е / аиб̂ г̂ јзка погта Е 

8001-6-61).

6.13 ЕЕЕКТКО ЕМЕКСЕТбК! ОЕО

РК1К^Ј^ССХ ^А  Х^РКАбТК^КТ^К^:

Рг^кЈјисак па е1ек1го тгеги МакзЈшаЈпа 8па§а е1ек1гапе ргШкош ргедаје 
е1ек1г с̂пе епег§1је и ^8ЕЕ је 999 к ^ .
Об1а1а ро1го8пја е1ек1гапе ђ^се ођегђеЛепа 'и. 
по^о^2§гаЛепо§ 0,4к^ рг^кјјиска, так8^та1пе 
8па§е 120к^.

ТеИпЈскЈ орЈ5 р1апЈгапЈИ ј розЈојесЈИ розјгојепја ј оћјека!а 

Розјојесе зјапје

Ма ка1аз1газкој рагсејј 2906/4 к.о. Моуа Сгпја роз1ој1 !газа 8а!екоуо8а 20кУ кој! је и 

!̂азп1з1̂ и Орега!ога 1̂з1г1Ри11̂ под 81з1ета. ^окасјја Ри8ис1И оРјека!а еЈек̂ гапе пе 

идгога^а роз1ојес1 8а!еко^о8, за з1апо̂ 131а РегРе^позИ I пезте!апе екзр!оа1ас1је. 

Р1апјгапј поуј оћјекИ

2а ро1геРе јгдга^пје е!ек1гапе рге8̂ 18ја зе јгдга^пја з!е8ес1И оРјека!а / сејјпа

Тга о̂з п̂Јса (з1ер ^гапз^огтасЈЈа МВТб-0) ргепозпод о8поза 0,4/20кУ, даРагИпЈИ 

^јтепгјја 5,06т х 4,3т х 3,3т Р1се јг^е^епа као топ^агпо-Ре^опзка Ирзка 

1га̂ оз1апЈса Ира МВТ8 ЕУ 41А -  ргојг^оааса »8отРоге!ек1го«. Тга̂ оз1ап1са је 

ргојек!оуапа га идга^пји 8уа ЕТ-а 1пз1а11запе зпаде 1250кУА. Џ оРјека! МВТ8-0 

зе зтез1а зЈе^еса оргета:

- 0,4кУ гагуо8по роз!гојепје,

- 20кУ газкЈорпо роз!гојепје,

- ЕТ 20/0,4кУ 2х1250кУА

8^е догепа^е^епј објекИ 5а ргјра^ајисот ор гетот се 6111 е̂ а̂јјпо е̂Г1п15ап1 

ргоЈек1от га дга^ЈеуЈпзки ^ог^оЈи.
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Јгтеби газк1орпод роз1гојепја ^̂ зокод \ газк1орпод ћ1ока п̂ зкод паропа оћегћебеп је 

тап̂ ри1а1̂ п̂̂  ргоз!ог з̂ г̂ пе 1200тт, како ћ̂ о з̂роз1о̂ ап гаИ̂ е̂  '\2. С1апа 36 "Рга̂ 1̂п̂ ка о 

1еИп̂ ск̂ т погта1̂ ^ т̂а га е1ек!гоепегде1зка роз1гојепја паг̂ п̂од паропа г̂па̂  1000 "̂, 

8!.!1з1 8РРЈ ћг.4/74). Ргоз1ог га тапјријасјји о^ејјеп је о̂  ргоз!ога га епегде1зкј 

1гапз^огта!ог газкЈорпЈт ћЈокот пјзкод паропа. Оо 1гапз^огта!огзкод ргоз!ога пајагј зе 

газкјорпј ћЈок пјзкод паропа, а пазирго! пјети газкЈорпо роз!гојепје ујзокод паропа.

Јзро  ̂ро^пе р1осе па1аг̂  зе з1оћо а̂п ргоз!ог кој̂  з1иг̂  га ро1адапје каћ1о̂ а ^̂ зокод  ̂п̂ зкод 

паропа. Ве!опзке р1осе, ро1огепе па з1оји 31јипка е̂ћ1ј̂ пе 10ст з̂ро̂  о о̂д каћ1о з̂код 

ргоз!ога, зргеса^аји роја̂ и газ!а ћ̂ 1јака и каћ1о^зкот ргоз!оги. 0!̂ ог̂  па ро^п т̂ р1осата 

зе пакоп роз1аујјапја каћЈоуа ргекгјуаји гећгазИт јјтот.

 ̂ ^ео ргоз!ога газк1орпод роз1гојепја зе рг̂ з!ира кгог је̂ покг̂ 1па г̂а!а па ^игој а̂за̂  ̂

оћјек!а. ^га!а зе г̂габији о̂  е1окз̂ гапод а1ит п̂ ј̂ита за кг̂ 1от о̂  а1̂ т̂ п̂ јитзкод 1̂ та  ̂

оргетаји зе 1 р̂зкот ћга^от га 2ак1јиса а̂пје. Ргоз!ог з̂ро̂  1гапз^огта!ога је о̂ е1јеп о̂  

ргоз!ога га роЈадапје каћЈоуа ће1опзк1т гј^от (ргедга^от) и којој је оз1аујјеп о!уог га 

рго1аг 20к^ каће1а га ^еги рг^тага 1гапз^огта!ога за 20к^ се1̂ јот као  ̂ з̂ дпа1по- 

котап^пЈИ каћЈоуа.

^^обепје каћ1о̂ а и 1га̂ оз1ап̂ си г̂З̂  зе кгог каћ1о̂ с̂е које зе роз1а̂ 1јаји, ргета 1окас̂ опој 

ро1гећ1 за је^пе III у̂е з!гапе оћјек!а, па и̂ћ1п1 0.8т.

Оћјека! 1га̂ оз1ап̂ се зе оргета ор31̂ т е1ек1гоепегде!зк т̂ п̂з1а1ас̂ јата ро̂  кој^та зе 

ро^гагите^а з^з!ет и2ет1јепја, дготоћгапзка п̂з1а1ас̂ ја  ̂ п̂з1а1ас̂ ја ипи1гаЗпјед 

оз^еИјепја. Око 1га̂ оз1ап̂ се г̂габеп је 1го1оаг о̂  ће1опзк̂ И р1оса е̂ћ1ј̂ пе 8ст, а 

тебиргоз̂ ог̂  зи 2а1̂ е̂п̂  ћ^1итепот.

ОРКЕМА ТКЛРОбТЛ^ХСЕ

Џ оуот е̂!и је а̂! ор1з е1ек!гоепегде1зке оргете кој1 и1аге и заз!ау 1га̂ оз1ап1се:

- епегде!зк1 1гапз̂ огта!ог1,

- газк1орпо роз!гојепје у1зокод паропа,

- газк!орп1 ћ!ок п1зкод паропа

- заћ т̂̂ ске ^еге,

Рго1г^оДпја 1 оз1а1а ро1го§пја е1ек1г1спе епег§1је 

РгоЈгуоДпја
Р1ап1га зе Гагпа ^гдгадпја е1ек1гапе га рго^г^одпји е1ек1г с̂пе епег§1је §де зе и ргуој Гаг̂  

п̂81а1̂ гао §епега!ог 8пе§е 999к^. ^  дги§ој Гаг̂  8е р1ап̂ га ^гдгадпја јо8 једпо §епега!ога 8̂1̂ ћ
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кага1ег̂ 81̂ ка, 1е је \ћ 1̂ ћ га21о§а ^гаћгапа 1гаГо81ап̂ са 8а §агЛе^^п8к^т де1от 2а то§испо81 

идгадпје дуа епег§18ка 1гап8Гогша1ога од 1250кУЛ

Р1ап̂ га 8е да 8е 8^а рго̂ 2^едпе е1ек!г с̂па епег§1ја р1а8̂ га и е1ек1год̂ 1г̂ ћи1̂ п̂и тгеги па 

20кУ паропи, ри1еш једпо§ тегпод те81а 2а ргуи Га2и. ^  дги§ој Га2  ̂ (̂ 2§гадпја јо8 једпо§ 

§епега!ога 8па§е 999к^) рго̂ 2^едепа е1ек1г с̂па епег§1ја се 8е р1а8̂ га1̂  ргеко 2а8ећпо§ 

тепод те81а. ^акоп 2а^г§епе 2̂§агдпје дги§е Га̂ е, та1а е1ек1апа се ^та!  ̂ д^а 2а8ећпа 

тегпа те81а 2а ргедаји е1ек1г с̂пе епег§1је \ једпо тегпо те81о 2а парјапје 081а1е ро1го8пје 

е1ек1гапе.

^еорћодпо је 2̂§гад 1̂  ̂ 8^  ро81гојпје тоди1агпо§ 8а то§испо88си рго8^гепја 2а ро1геће 

дги§е Га2е и оћјек!и кој̂  је 8а18а̂ п̂  део рг^кЏиска \ и пад1е2П081  ̂је 0^8-а.

2ћо§ рои2дапо811 р1а81гапја рго12уедепе епег1је 1 8тапјепја ће2пароп8к1ћ 81апја, ро1гећпо је 

рг^кЏисак 2̂^е81  ̂ро рг̂ пс̂ ри и1а2-121а2 .

Ро1гећпо је 12§гад111 8гедпјепаро8пк1 каћ1оу8к1 уод 20кУ од МБТ8 (81ер 1геп8Гогтас1је) до 

ћидисе§ га2^одпо§ ро81гојепја 2а рг^торгедаји е1ек1г с̂пе епег§1је које 8е па1а2  ̂ па 

ге§и1ас1опој ћп1ј1 ка1а81га8ке рагсе1е 2906/4. ^окас1ја ћићисе§ оћјека! 2а рг^торгећаји 

е1ек1г с̂пе епег§1је као \ копГ §̂игас1ја 8гећпјепароп8ко§ га8к1орпо§ ро81гојепја, које је и 

паћ1е2по81  ̂0^8-а.

Кас^п рг^кЏисепја е1ек1гапе па е1ек1гоћ̂ 81г̂ ћи1̂ п̂и тге2и ћ^се 2̂^ећепе па 08по^и ^81о^а 2а 

ргојек1о^апје \ рг^кЦисепје кој̂  8е 2̂ћаји оћ 81гапе паћ1е2по§ 0^8-а.

081а1а ро1го§пја е1ек!гјспе епегдјје

2а парајапја ро1го8аса 081а1е ро1го8пје е1ек1гапе 2̂§гаћ^се 8е по̂  ̂ п^8копаро8пк  ̂ рг^кЏисак 

оћоћгепе 8па§е 120к^.

Ргећ1о§ 1пуе81ога је ћа оћјека! 2а рг^торгећаји е1ек1г с̂пе епег§1је кој̂  је 8а81ап̂  ћео 

рг^кЏиска, оргет^ као ћ̂ 81г̂ ћи1̂ а̂ 1гаГо81ап̂ са, ^2 које ћ̂  8е геа1 2̂0^ао по̂  ̂ п^8копаро8пк  ̂

рг^кЏисак оћоћгепе 8па§е 120к^.

6.14 Сгото^гап I игетЈЈепЈе

Ма 1егтеп!оги идгабеп је игебај̂  га газШи дгота.

О̂ јек!̂  за^гге б1ете, кго̂  \ дге е̂паб1е о̂̂ о̂ е као 2аб1̂ 1пе ро̂ гз̂ пе. Ргеко дЈаупЈИ 

уо^оуа I берагаоЈопЈИ е̂1о̂ а и5роб1а̂ 1ја зе ^ега за игебајет га и2е т 1јепје. 

Ра̂ о̂ ,̂ та1ег̂ ја1̂  \ 5̂р̂ 1̂ а̂пја рга̂ е 5е \ 5рго о̂ е̂ 5е и 5к1а̂ и 5а о^ге^^ата О^Е-Е
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8049-1 : 2001. 2а гегегуоаге за розЈауЦепЈт давпјт 8к1а ј̂з1ет ј тазјпзки Иа1и 

Ј2У0 ј̂ зе к1ава газЈЛе I, га СНР |е̂ 1п1си к1ава газЈЛе II.

7. 2а81̂ 1пе гопе, ^ег^е^позп^ гагтас^ \ игебај̂

7.1. 2ав1̂ 1пе гспе ргИ огеп  ргојека^ и  ^ег  ̂ з а  г а з Ш о т  о б  ек8р1огје )

^  2спа 0: Ргоб1ог и кој т̂а тоге а̂ зе роја̂  ̂ б1а1по 1̂̂ ^идогоспо 1̂̂ себ1о

дабпа а т̂оз е̂га за гјгјкот о̂  екзрјогјје

^ 2спа 1: Ргоз̂ ог и којој зе гасипа а̂ зе дазпа а т̂оз е̂га за гјгјкот о̂

екзрјогјје ројаујјије рг1 погтаЈпот га̂ и роугетепо.

□еЛпЈсЈја 2спе 1:

1 т  око 5ро1ја5пј̂ И ^̂ с̂а о!̂ ога

^ 2спа 2: Рго5!ог и којој 5е и погта1пот га̂ и пе гасипа па да п̂и а!то5^еги

5а гјгјкот о̂  ек р̂јогјје. Ако 5е ројауј, оп а̂ 5ато па кга!ко.

□еИпЈсЈја 2спе 2:

(2 т  око 5к1а̂ б̂1а да5а) 3 т  око 5ро1ја5пј̂ И ^̂ с̂а о!̂ ога

Џ рго51ог1та 5а ора5по5си о̂  ек5р1о2̂ је рга̂ е 5е е1ек1г̂ сп̂  игебај̂  О^Е ЕХ 65. 

Могте које 5и иге1е и о г̂јг : аи51г1ј5ке погте ЕМ 1127-1 : 1997
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7.2 Вегће^побп! гагтаој, огпаке, е̂пИЈасЈЈа

Регтеп1ог1 за зуојјт дазпјт бкЈа̂ б̂̂ т̂а !ге̂ а а̂ јтаји е̂г е̂ п̂обп! гагтак о̂  

гдга^а  ̂пај̂ 1̂ 2̂ И о ј̂ека!а (оз т̂ ако о ј̂ека! п̂ је борз̂ е̂п̂  розе )̂ о̂  пајтапје 15 т  

 ̂ 1аски и е̂г̂  за гопата габ̂ с̂еп̂ т о̂  ек5р1о2̂ је). СеЈокирпо ј̂одазпо 

ро51гојепје одгабије 5е одга^от.

2аб1̂ 1пе гопе огпаса^аји 5е 1ако б1о па огпаката р̂ бе а̂ пео 1̂а5сепа 1̂ са петаји 

ргЈ51ир.

Рг̂ 51ир̂  и 1еИп̂ ск̂ т рго51ог̂ јата оргетаји 5е г̂а!̂ та (Т30), кг̂ 1̂ та г̂а!а 5а 5ро1јпе 

5!гапе (5тег еуакиаојје). Ма иЈаги и коп!ејпег СНР- је ј̂пјсе, ро51а̂ 1ја 5е пигп̂  

ргек̂ а̂с, кој̂  СНР је ј̂пјсе 2аи51аујја. Оп је оргет1јеп огпакот „пигпо 

5̂к1јис̂ а̂пје да5под то1ога“.

Ј5рге̂  коп!ејпега СНР је ј̂пјсе 1 I 2 топ1̂ га 5е по5ес̂  арага! га да5епје рогага (1 

кот. Воса га да5епје рогага ргаИот Р12).

^ Е1ек1г̂ спа га81̂ 1па оргета

 ̂ Ргек̂ а̂с га ро̂ рг̂ 1̂ 5ак 5а ^̂ д̂ 1а1п̂ т рокаг^^асет -2 о̂ +2 тјјј^ага, ОС,

 ̂ и̂гп̂  ргек̂ а̂с па гаг^о^пот огтапи  ̂ ко̂  и1агп̂ И г̂а!а о̂ 

е1ек1го1еИп̂ ске рго51ог̂ је (пигпо 5̂к1јис̂ а̂пје 1̂око̂ 5ке 1ор1апе)

 ̂ Ко  ̂ ритрј, теИапЈгта га те5апје о^по5по П 2а51̂ 1п̂  ргек̂ а̂с (30 тА, 

5!гија куага)

 ̂ Ко  ̂ритрј, теИапЈгата га те5апје, о̂̂ а1п̂  1егто па г̂ог  ̂па^гог п̂ о̂а 

и1ја (1етрега!ига I п1уо и1ја)

 ̂ Ко  ̂ СНР је ј̂пјсе 1 I 2 : ро̂ - I па^пароп, ро -̂ I па̂ г̂екуепоа, роуга!па 

5пада, ргеор1егесепје, кга!ак 5рој, 5рој 5а гет1јот, ргекотегпа 

1етрега!ига, п̂ о̂ и1ја !̂̂ . (̂ 5к1јис̂ а̂пје ко̂  0̂51̂ 2апја дгап̂ сп̂ И г̂е̂ по5!̂ ).

8. Обо^јје 2а иргаујјапје I па^гог па  ̂е!ек1гапот
Орега!ег ј̂ода п̂од ро5!гојепја апдагије о^исепо 050̂ 1је које се па̂ гЈгаИ ро!рипо 

аи1ота1Ј2Јгап га̂  ро5!гојепја, којјт 5е иргаујја ргеко гасипага. О о̂ о^исепо
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обс ј̂је Ј2У0 ј̂ I буако^пеупе розЈоуе па^о^ауапја зјгоујпе као I зегујбпе I коп1го!пе 

робЈоуе па роз̂ гојепји.

8!гапа 41 00



А1ТЕР
В10515ТЕМ1 ТЕН̂ 1СК1 ОР18 МОУА СРМЈА

9. Р1ап рс81ирапја за о1ра^ст
Рсге  ̂ ^егсрабпЈИ роЈјоргЈуге̂ пЈИ зјгоујпа које зе когјз̂ е га е̂гтеп1ас1ји, паз̂ аји 

1акобе бје е̂сј о̂ ра̂ п! та1егјја!1 1окот га о̂уа I о г̂га а̂пја родопа:

^ 81аго и1је (то1огпо I родоп8ко и1је)

^ та811 2а ро^тагј^апје 

^ те!а1па атРа1ага 

^ каг1оп!

^ гејјегп! о!ра^

^ г̂̂ еп! о!ра^

^ 81аге к18е11пе Ј2 Ра1ег!ја

бау о!ра  ̂ кој! паз̂ аје га угете га̂ а I ко̂  га̂ о̂ а о г̂га а̂пја, ^̂ се ргеко јаупод 

о^уога о!ра а̂, гесјкјјгапја I о^уога оразпЈИ та1ег1ја , о^таИ г̂ гјпи!.
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1.3.1 РР1КА7 Р0УРб1МА-РЕРМЕМТ0Р 3̂2
1.3.2 РР1КА7 Р0УРб1МА-СНР

1.3.3 РР1КА7 Р0УРб1МА-^РРАУ^ЈАСК1 0ВЈЕКАТ

1.3.4 РР1КА7 Р0УРб1МА-МЕбМА ЈАМА I  ̂11

1.3.5 РР1КА7 Р0УРб1МА-Р^МРМА бТАМ1СА

1.3.6 РР1КА7 Р0УРб1МА-^А0^МА

1.3.7 РР1КА7 Р0УРб1МА-МВТб

ОВАПСКА ^0 К^МЕ^ТАС1ЈА
1.4.1 б1РА б1Т^АС1ЈА

1.4.2 б1Т^АС1ЈА

РЕВМЕ^Т0 В ^32

1.4.3.1 0бМ0УЕ
1.4.3.2 РРЕбЕС!

1.4.3.3 170̂ Е̂ 1

СНР

1.4.4.1 0бМ0УЕ I РРЕбЕС!

^РВА^1ЈАСК1 0ВЈЕКАТ

1.4.5.1 0бМ0УЕ

1.4.5.2 РРЕбЕС!

1.4.5.3 170̂ Е̂ 1

К0МР1ЕТ^Л РКОЈЕКТ^О ТЕН^ЈСКД □ОК^МЕ^ТАСЈЈА РКЕОбТА^1ЈА А^ТОКбКО РКА^О КОМРА̂ ЈЈЕ А1ТЕК В!0б!бТЕМ! 000 I КА0 
ТАК^А бЕ ^Е М0ГЕ ОАиЕ ^М^02А^АТ!, аЕиТ! III ^А В!10 К0Ј! □К^С! ^АС|^ К0К!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТН00^Е Р!бМЕ^Е бА01Аб^0бТ!. 1̂ В 03/17
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А1ТЕР ВЈОбЈбТЕМ!
Кга1ја Ре1га ! 2 2|̂пјап̂п 
Р!В 108 338 013 
^̂ .̂аИег.гб

Јп^ез^Иог А^ТЕК В!ОСАб !!

Гага ргојек^а !^ЕЈ^О  КЕбЕ^ЈЕ 

пагј^ ргојек^а А^ТЕК В!ОСАб !! 1М ^

1.2.2 ТЕН^1СК! 0Р13-СНР

Р^^КС!ЈА
КотрЈе! коп̂ ејпегбкј зтеб^еп адгеда! га г̂апб̂ о̂гтасјји ђјодаза и еЈек̂ гЈспи I 

1ор!о1пи епегдјји задогеуапјет и б^б то^оги па ђјодаз. Ојтепгјје коп̂ ејпега би 12 

X 3т.

КО^бТК^КСЈА
Ођјека! је 1"ипЈЈгап па агтјгапо ђе^опзкјт 1ете 1ј1та. 21Јоу1 коп̂ ејпега ргеЈуЈбепЈ зи 
оЈ 1гарегпод јјта кој! је роб̂ аујјеп па ое!1спи копб г̂иксЈји.Кгоу ођјек̂ а с1пе се!1сп1 
побасј па које бе роб̂ аујја оргета.

КОМР^ЕТ^А РКОЈЕКТ^О ТЕН^ЈСКА аОК^МЕ^ТАСЈЈА РКЕОбТА^^ЈА А^ТОКбКО РКА^О КОМРА̂ ЈЈЕ А^ТЕК В!Об!бТЕМ! ООО ! КАО 
ТАК^А бЕ ^Е МО2Е ОА^ЈЕ ^М^ОГА^АТ!, 0Е !̂Т! ! !̂ ^А В!^О КОЈ! ОК^С! ^АС!^ КОК!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТНОО^Е Р!бМЕ^Е бАС^Аб^ОбТ!. !ОК 03/17



А̂ ТЕР ВЈОбЈбТЕМ!
Кга1ја Ре1га ! 2 2|̂пјап̂п 
Р!В 108 338 013 
^̂ .̂аИег.гб

1.2.3 ТЕН^1СК! 0Р1б-^РКА^^ЈАСК! ОВЈЕКАТ

Јп^ез4Иог Д1ТЕК В!ОСДб !!

Гага ргојек4а !ОЕЈ^О КЕЗЕ^ЈЕ 

пагј^ ргојек4а Д1ТЕК В!ОСДб !! 1М ^

Р^^КС!ЈА
21Јап1 ођјека! ба котапЈпот ргоб о̂гјјот га иргаујјапје I паЈгог паЈ гаЈот 

роб̂ гојепја. ^јтепгјје ођјек̂ а би 13 х 6т.

КО^бТВ^КС!ЈА
^ргаујјаскј ођјека! је гЈЈапЈ ођјека! оЈ сугб̂ од та е̂гјјаја. Ођјека! је 1"ипЈЈгап па 
агтјгапо ђе^опзкјт г̂аказИт 1ете 1ј1та. Кгоу је коб, јеЈпоуоЈп! рокгјуеп кгоупјт
рапеЈЈта. ^адјђ кгоуа је 5°.

КОМР1ЕТ^Л РКОЈЕКТ^О ТЕН^ЈСКД □ОК^МЕ^ТАСЈЈА РКЕОбТА^1ЈА А^ТОКбКО РКА^О КОМРА̂ ЈЈЕ А1ТЕК В!Об!бТЕМ! ООО ! КАО 
ТАК^А бЕ ^Е М02Е аА1ЈЕ ^М^ОГА^АТ!, ОЕиТ! !1! ^А В!1О КОЈ! ОК^С! ^АС!^ КОК!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТНОО^Е Р!бМЕ^Е бАСЕАб^ОбТ!. !^В 03/17
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А̂ ТЕР ВЈОбЈбТЕМ!
Кга1ја Рб1га ! 2 2|^пјап̂ п 
Р!В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

Јп̂ ез̂ Иог Л1ТЕК В!ОСЛб !!

Гага ргојек̂ а !ОЕЈ^О КЕбЕ^ЈЕ 

пагј  ̂ргојек̂ а Л1ТЕК В!ОСЛб !! 1М^

1.2.5 ТЕН^1СК! 0Р!б-Р^МР^А бТА^!СА

Р^^КС!ЈА
Ритрпа б̂ апјса је ђе̂ опзкј роЈиикорапЈ ођјека! Лтепгјје 10х10т, с1ја Јуа 

пазргатпа гЈЈа с1пе ЈеЈоуј гЈЈа тезпе јате. Ритрпа б̂ апјса је оргетејјепа ба 

ритрата I пјепа патепа је Ја ргеритра тази Ј2 тебпЈИ јата и 1"егтеп1ог Р1.

КО^бТВ^КС!ЈА
Ритрпа б̂ апјса је икорапа 2 т ЈзроЈ пјуоа роугзЈпе. 21Јоу1 зи ргеЈуЈбепЈ оЈ 
агтјгапод ђе1опа ба бЈојет 1егто12о!ас1је. Мезпа јата је рокгјуепа агтјгапо 
ђе^опбкот рјосот Јеђјјјпе Ј=30ст која је 1егто I ИЈЈго ЈгоЈоуапа.

КОМР1ЕТ^Л РКОЈЕКТ^О ТЕН^ЈСКД □ОК^МЕ^ТАСЈЈА РКЕОбТА^1ЈА А^ТОКбКО РКА^О КОМРА̂ ЈЈЕ А1ТЕК В!Об!бТЕМ! ООО ! КАО 
ТАК^А бЕ ^Е М02Е аА1ЈЕ ^М^ОГА^АТ!, ОЕиТ! !1! ^А В!1О КОЈ! ОК^С! ^АС!^ КОК!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТНОО^Е Р!бМЕ^Е бАСЕАб^ОбТ!. !^В 03/17



А̂ ТЕР В10б1бТЕМ1
Кга1ја Рб1га I 2 2|^пјап̂ п 
Р1В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

Јп̂ ез̂ Иог Л1ТЕК В10СЛб 11

Гага ргојек̂ а 1^ЕЈ^0 КЕбЕ^ЈЕ 

пагј  ̂ргојек̂ а Л1ТЕК В10СЛб 11 1М^

1.2.6 ТЕН^1СК! 0Р!б-^АС^^А

рџ^ксиА
а̂дипа је 2ет1јап̂  б̂кор ба о̂̂ опергоризпот Р С̂ !о1̂ јот габ̂ с̂еп  ̂ о̂ ег̂ ебеп за габ̂ ^̂ пот 

одга̂ от. ^̂ тет̂ је 1адипе би 68х96т.

К0МР1ЕТ^Л РКОЈЕКТ^О ТЕН^ЈСКД □ОК^МЕ^ТАСЈЈА РКЕОбТА^1ЈА А^ТОКбКО РКА^О КОМРА̂ ЈЈЕ А1ТЕК В!0б!бТЕМ! 000 I КА0 
ТАК^А бЕ ^Е М0ГЕ ОАиЕ ^М^02А^АТ!, аЕиТ! III ^А В!10 К0Ј! □К^С! ^АС|^ К0К!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТН00^Е Р!бМЕ^Е бА01Аб^0бТ!. 10В 03/17



А̂ ТЕР ВЈОбЈбТЕМ!
Кга1ја Ре1га ! 2 2|^пјап̂ п 
Р!В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

Јп̂ ез̂ Иог Л1ТЕК В!ОСЛб !!

Гага ргојек̂ а !ОЕЈ^О КЕбЕ^ЈЕ 

пагј  ̂ргојек̂ а Л1ТЕК В!ОСЛб !! 1М^

1.2.7 ТЕН^1СК! 0Р!б -МВТб

МВТб-0 је топ1а2по-ће1опзка 1га̂ об1ап1са Ира Е -̂41Д 20/0,4к̂  2х1250к Д̂.

Огабеујпбкј оћјека! је Ирбк! ргјгетпј б!оћо̂ поб1ојес1 о̂  рге̂ аћгЈкоуапЈО агтјгапо- 

ће1опбкЈ0 е!етепа1а I баб1ој1 бе \т. је̂ пе ргоб1ог1је. броЈјабпје ј̂тепгјје обпо̂ е оћјек!а 

јгпобе 5,06т х 4,3т (̂ игјпа х бЈгЈпа). Мо1а2по ће1опбк1 е!етпе1п1 би јггабепј о̂  

агтјгапод ће!опа МВ-30 и се!1спој д!а1кој орЈаИ, тебибоћпо бројеп! се11сп1т ујјсјта.  ̂

бкЈа̂ и ба Ит гаО̂ еуЈта дгабеу1пбко-аг011ек1опбк1т гебепјет је рге̂ ујбепо а̂ бе оћјека! 

баб1ој1 о̂  је̂ пе ргоб1ог1је ћег ргедга̂ под гј̂ а д̂ е бе и је^пот е̂Ји рге̂ ујба идга̂ пја 

епегде!бкод 1гапб̂ огта1ога, а и ^гидот идга̂ пја габкЈорпод роб1гојепја. Такобе бе 

рге̂ ујба а̂ бе Јбро̂  ро̂ пе р1осе јгугб! ргекгјуапје Иа јгтеби капаЈа ће1опбк1т рјосата, 

ргоб1ог Јбро̂  ро̂ пе р1осе је робећпо уепИЈЈгап кгог о1̂ оге па 1ете!јп1т дге^ата.

е̂о ргоб1ога, патепјеп га бте§1ај епегде1бк10 1гапб̂ огта1ога, ипи1габпј10 ј̂тепгјја 

4.00x2.40 т  (̂ и2Јпахб1г1па) отодисије бте§1ај бу10 епегде1бк10 1гапб̂ огта1ога 

такбЈтаЈпе бпаде о̂ 1250к Д̂ ЈггабепЈО ро бКРб-и.  ̂ а̂ба̂ ! оћјек!а идгабепа би у̂оје 

у̂окгјјпа уга1а, га ро1геће ипобепја 1гапб̂ огта1ога. г̂а1а бе јггабији о̂  еЈокбЈгапод 

ајитјпјјита I Јтаји гаЈигЈпе га уепИЈасЈји. г̂а1а би оргетјјепа Ирбкот ћга^от га 

гакјјисауапје. е̂п111ас1оп1 о1уог1 бе ба ипи!га§пје б!гапе ргекгјуаји гјбапјт тгегјсата. 

^јтепгјје о1̂ ога га уепИЈасЈји I рго̂ 1! гаЈигЈпа о̂ до̂ ага ро1гећата га ОЈабепјет 

епегде!бкод 1гапб̂ огта1ога. б̂ е гаЈигЈпе га ргјго̂ по ОЈабепје епегде!бкод 1гапб̂ огта1ога 

као I ЈгЈагпЈ о!уог Јбро̂  ће!опбкод кго̂ а б1ап1се, габИсепе би 6е11спот тгегот.

!бро6 робпе р1осе, и беЈи ргоб1ога га бтеб1ај епегде1бк10 1гапб̂ огта1ога идгабије бе 

6е!опбка каба га ргЈОуа! еуеп1иа!по ЈбсигеЈод и1ја и и̂пксјј! габШе окоЈЈпе. Епегде1бк1 

1гапб̂ огта1ог1 бе идгабији па те1а!пе бЈпе које бЈиге као побас! као I га 0огЈ2оп1а!п1 

1гапброг1. 2аргесауапје иЈабка и 1га̂ о-6окб пакоп о1̂ агапја уга1а уг§1 бе бгуепот 

ргесадот, роб1аујјепој па у1б1п1 1.2т о6 роба I обојепој сгуепо-2и1от бојот која бЈигЈ 

као као рб̂ 0оIо§ка I 1̂21ска ргергека. Ро1о2ај епегде!бк10 1гапб̂ огта1ога је 1акау 6а је 

тодисе у|2ие1по коп1го11ба11 п1уо и1ја па п1уоте!ги, Ви0о1с ге1еј I коп1ак!п1 1егтоте1аг 

о у̂агапјет је6п10 о6 уга1а, а бег и1абка и 1га̂ о-6окб.

 ̂ 6е1и ргоб1ога га бтеб1ај епегде!бкод 1гапб о̂гта1ога ргебу1бепо је роб1ау|јапје 

216под побаса ка61оубк10 гаугбпјса 20к̂ . г̂ид! бео ргоб1ога бјтепгјја 4.00x2.33 т  

(6и2 п̂аx§̂ ^̂ па) патепјеп је га бтеб1ај габк1орпод роб1гојепја ујбокод I габк1орпод 61ока 

пјбкод паропа.

КОМР1ЕТ^Л РКОЈЕКГ^О ТЕН^ЈСКД □ОК^МЕ^ТАСЈЈА РКЕОбТА^1ЈА А^ТОКбКО РКА^О КОМРА̂ ЈЈЕ А1ТЕК В!Об!бТЕМ! ООО ! КАО 
ТАК^А бЕ ^Е М02Е аА1ЈЕ ^М^ОГА^АТ!, ОЕиТ! !1! ^А В!1О КОЈ! ОК^С! ^АС!^ КОК!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТНОО^Е Р!бМЕ^Е бАСЕАб^ОбТ!. !^В 03/17
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А̂ ТЕР В10б1бТЕМ1
Кга1ја Ре1га I 2 2|^пјап̂ п 
Р1В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

Јп̂ ез̂ Иог Л1ТЕК В10СЛб 11

Гага ргојек̂ а 1^ЕЈ^0 КЕбЕ^ЈЕ 

пагј  ̂ргојек̂ а Л1ТЕК В10СЛб 11 1М^

1.3.1 РК1КАЕ Р0^Кб!^А-РЕКМЕ^Т0К 3̂2

ВК^ТО Р0^Кб1^Е
Е1ага Каједогјја Ро̂ гб̂ па
РгЈ2ет1је

РЕВМЕ^ТОВ 850,12

850,12 т 2

^ЕТО Р0^Кб1^Е
Е1ага ^атепа Ро̂ гб̂ па
РгЈгет1је

РЕВМЕ^ТОВ 804,25

804,25 т 2

ВКОЈ Р^^КС10^А^^1Н ЈЕ^1^1СА: Оћјека! је е1етеп1 зко1ора ћ̂ одазпод ро51гојепја

К0МР1ЕТ^Л РКОЈЕКТ^О ТЕН^ЈСКД □ОК^МЕ^ТАСЈЈА РКЕОбТА^1ЈА А^ТОКбКО РКА^О КОМРА̂ ЈЈЕ А1ТЕК В!0б!бТЕМ! 000 I КА0 
ТАК^А бЕ ^Е М0ГЕ ОАиЕ ^М^02А^АТ!, аЕиТ! III ^А В!10 К0Ј! □К^С! ^АС|^ К0К!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТН00^Е Р!бМЕ^Е бА01Аб^0бТ!. 10В 03/17



А̂ ТЕР В10б1бТЕМ1
Кга1ја Ре1га I 2 2|^пјап̂ п 
Р1В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

1.3.2 РК!КАг РО^Кб!^А-СНР

Јп̂ ез4Иог Д1ТЕК В10СДб 11

Гага ргојек4а 1^ЕЈ^0 КЕЗЕ^ЈЕ 

пагј  ̂ргојек4а Д1ТЕК В10СДб 11 1М^

ВК^ТО РО^Кб1^Е
Е1ага Каједогјја Ро̂ гб̂ па
РгЈ2ет1је

СНР 35,85
Зб.̂ бт2

МЕТ0 Р0^Рб1МЕ
Е1а2а Матепа РоугбЈпа
РгЈ2ет1је

СНР 34,34
34,34т2

ВК0Ј Р̂ МКС10МА^М1Н ЈЕ01М1СА: 0̂ јека1 је е1етеп! 5к1ора-ћ̂ ода5под ро51гојепја

К0МР1ЕТ^Л РК0ЈЕКГ^0 ТЕН^ЈСКД □0К^МЕ^ТАС!ЈА РКЕОбТАУЕЈА А^Т0КбК0 РКАУ0 К0МРА^!ЈЕ А1ТЕК В!0б!бТЕМ! 000 I КА0 
ТАКУА бЕ ^Е М0ГЕ ОА1ЈЕ ^М^02АУАТ!, ОЕиТ! И! ^А В!10 К0Ј! ОК^О! ^АС^^ К0К!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТН00^Е Р!бМЕ^Е бА01Аб^0бТ!. I^Р 03/17



А̂ ТЕР ВЈОбЈбТЕМ!
Кга1ја Ре1га ! 2 2|^пјап1п 
Р!В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

п̂̂ ез1̂ 1ог Л1ТЕК В!ОСЛб !!

Гага ргојек̂ а !ОЕЈ^О КЕбЕ^ЈЕ 

паг̂  ̂ргојек̂ а Л1ТЕК В!ОСЛб !! 1М^

1.3.3 РК!КАг Р0^Кб1^А-^РКА^^ЈАСК! ОВЈЕКАТ

ВР^ТО РО^Рб!МЕ
Е1ага КаЈедогЈја РоугзЈпа
Рг̂ гетЈје
ЏРРАУиАСК! ОВЈЕКАТ 82,67

82,67т2

ВР^ТО РО^Рб!МЕ
Е1ага Матепа Роугб̂ па
Рг̂ гетЈје
1. Саг е̂го а̂ 18,24
2. Но̂ п̂ к 3,90
3. КапсеЈаг̂ ја 6,30
4. бап̂ 1ат̂  с у о г 6,00
5. Котап^па рго5!ог̂ ја 26,30
6. Е!ек1го рго5!ог̂ ја 5,00

65,74т

ВКОЈ РиМКС!ОМА^М!М ЈЕ !̂М!СА: О̂ јека! је е1етеп! 5к1ора-̂ 1ода5под ро51гојепја

КОМР1ЕТ^Л РКОЈЕКТ^О ТЕН^ЈСКА □ОКиМЕ^ТАСЈЈА РКЕОбТАУЕЈА АиТОКбКО РКАУО КОМРА̂ ЈЈЕ А1ТЕК В!Об!бТЕМ! ООО ! КАО 
ТАКУА бЕ ^Е МО2Е ОАиЕ иМ^ОГАУАТ!, ОЕиТ! !1! ^А В!1О КОЈ! ОКиб! ^АС!^ КОК!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТНОО^Е Р!бМЕ^Е бА61Аб^ОбТ!. !^Р 03/17



А̂ ТЕР В10б1бТЕМ1
Кга1ја Рб1га I 2 2|^пјап̂ п 
Р1В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

1.3.4 Р^!КА2 РО^^§!^А-МЕ§^А ЈАМА I \ II

1п̂ ез4Иог Д1ТЕК В10СДб 11

Гага ргојек4а 1^ЕЈ^0 КЕЗЕ^ЈЕ 

пагј  ̂ргојек4а Д1ТЕК В10СДб 11 1М^

ВК^ТО РОУКб!^Е
Е1ага Каједогјја Ро̂ гб̂ па
РгЈ2ет1је

МЕб^А ЈАМА I 111,22

111,22 т 2

^ЕТО РОУКб!^Е
Е1ага ^атепа Ро̂ гб̂ па
РгЈгет1је

М Еб^АЈАМ АI 95,03

95,03 т 2

ВК0Ј Р^МКС10МА̂ М1Н ЈЕ01М1СА: О̂ јека! је е1етеп! 5к1ора-ћ̂ ода5под ро51гојепја

ВК^ТО РОУКб!^Е
Е1ага Каједогјја Ро̂ гб̂ па
РгЈ2ет1је

МЕб^А ЈАМА II 111,22

111,22 т 2

МЕТО Р0^Рб1МЕ
Е1ага Матепа Роуг5Јпа
РгЈгетЈје

МЕбМА ЈАМА 11 95,03
95,03 т̂

ВК0Ј Р^МКС10МА̂ М1Н ЈЕ01М1СА: 0̂ јека1 је е1етеп! 5к1ора-ћ̂ ода5под ро51гојепја

К0МР1ЕТ^Л РК0ЈЕКГ^0 ТЕН^ЈСКД □0К^МЕ^ТАС1ЈА РКЕОбТАУЕЈА А^Т0КбК0 РКАУ0 К0МРА^!ЈЕ А1ТЕК В!0б!бТЕМ! 000 I КА0 
ТАКУА бЕ ^Е М0ГЕ ОА1ЈЕ ^М^02АУАТ!, ОЕиТ! III ^А В!10 К0Ј! ОК^О! ^АС|^ К0К!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТН00^Е Р!бМЕ^Е бА01Аб^0бТ!. 10Р 03/17



А̂ ТЕР В10б1бТЕМ1
КгаЈја Рб1га I 2 2|^пјап1п 
Р1В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

п̂̂ ез1̂ 1ог Л1ТЕК В10СЛб 11 

Гага ргојек̂ а 1^ЕЈМ0 КЕбЕМЈЕ 

паг̂  ̂ргојек̂ а Л1ТЕК В10СЛб 11 1М^

1.3.5 РК!КАг РО^Кб!^А-Р^МР^А бТА^!СА

ВР^ТО Р0^Рб1^Е
Е1ага КаЈедогЈја РоугзЈпа
Рг̂ 2ет1]е

Р^ М Р^ А бТА^1СА 71,79
71,79т2

^ЕТ0 Р0^Рб1^Е
Е1ага ^атепа Роугб̂ па
РгЈ2ет1је

Р^ М Р^ А бТА^1СА 66,09
66,09т2

ВК0Ј РЏМКС10МА^М1Н ЈЕ01М1СА: 0̂ јека1 је еЈетеп! бкЈора-ћЈодабпод роз1гојепја

К0МР1ЕТМЛ РК0ЈЕКГМ0 ТЕНМЈСКД □0КиМЕМТАС!ЈА РКЕОбТАУ1ЈА АиТ0КбК0 РКАУ0 К0МРАМ1ЈЕ А1ТЕК В!0б!бТЕМ! 000 I КА0 
ТАКУА бЕ МЕ М0ГЕ ОАиЕ иММ02АУАТ!, аЕиТ! III МА В!10 К0Ј! □КиС! МАС|М К0К!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТН00МЕ Р!бМЕМЕ бА01АбМ0бТ!. 10Р 03/17



А̂ ТЕР В10б1бТЕМ1
Кга1ја Ре1га I 2 2|^пјап̂ п 
Р1В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

1.3.6 РК!КАг РО^Кб!^А-^АС^^А

Јп̂ ез4Иог Д1ТЕК В10СДб 11

Гага ргојек4а 1^ЕЈ^0 КЕЗЕ^ЈЕ 

пагј  ̂ргојек4а Д1ТЕК В10СДб 11 1М^

ВК^ТО РО^Кб1^Е
Е1ага Каједогјја
РгЈ2ет1је

Ро̂ гб̂ па

6.249,88

6.249,88 т 2

^ЕТО РО^Кб1^Е
Е1ага ^атепа Ро̂ гб̂ па
РгЈгет1је

3.829,01

3.829,01 т 2

ВКОЈ Р^^КС10^А^^1Н ЈЕ^1^1СА: Оћјека! је е1етеп1 зко1ора ћ̂ одазпод ро51гојепја

К0МР1ЕТ^Л РКОЈЕКТ^О ТЕН^ЈСКД □ОК^МЕ^ТАСЈЈА РКЕОбТА^1ЈА А^ТОКбКО РКА^О КОМРА̂ ЈЈЕ А1ТЕК В!0б!бТЕМ! 000 I КА0 
ТАК^А бЕ ^Е М0ГЕ ОАиЕ ^М^02А^АТ!, аЕиТ! III ^А В!10 К0Ј! □К^С! ^АС|^ К0К!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТН00^Е Р!бМЕ^Е бА01Аб^0бТ!. 10В 03/17



А̂ ТЕР В10б1бТЕМ1
КгаЈја Ре1га I 2 2|^пјап1п 
Р1В 108 338 013 
^^^.аИег.гб

1.3.7 РК!КАг РО^Кб!^А-МВТб

п̂̂ ез4̂ 4ог Д1ТЕК В10СДб 11 

Гага ргојек4а 1^ЕЈ^0 КЕЗЕ^ЈЕ 

паг̂  ̂ргојек4а Д1ТЕК В10СДб 11 1М^

ВР^ТО Р0^Рб1МЕ
Е1ага КаЈедогЈја РоугзЈпа
Рг̂ 2ет1је

МВТб 21,76
21,76 т 2

МЕТ0 Р0^Рб1МЕ
Е1а2а Матепа Роугб̂ па
РгЈ2ет1је

МВТб 19,04
19,04т2

ВК0Ј РЏМКС10МА^М1Н ЈЕ01М1СА: 0̂ јека1 је еЈетеп! бкЈора-ћЈодабпод роз1гојепја

К0МР1ЕТ^Л РК0ЈЕКГ^0 ТЕН^ЈСКД □0КиМЕ^ТАС1ЈА РКЕОбТАУ1ЈА АСТ0КбК0 РКАУ0 К0МРА^!ЈЕ А1ТЕК В!0б!бТЕМ! 000 I КА0 
ТАКУА бЕ ^Е М0ГЕ ОАиЕ иМ^02АУАТ!, аЕиТ! III ^А В!10 К0Ј! □КиС! ^АС|^ К0К!бТ!Т! ВЕ2 РКЕТН00^Е Р!бМЕ^Е бА01Аб^0бТ!. 10Р 03/17



А^ТЕР В1081бТЕМ1

ЗГОЈ

Кга1ја Ре1га 12 ̂ гепјапјп 
Р1В 108338013 
\ллллл/.а11ег.пз

РР0ЈЕКТА1'
зс1доуогпј с1Ја МЈ1акоуЈс Ме1зојба

згојек1ап1

ЈТ

|јсепсе 300

Ј|\ЈУЕЗТ1ТОР<
агју/јте

1ТЕКВ10СА8 II,

ес1Ј§1е/рге1оЈуа1Ј§1е 

агабогбеу Тгд бб Х/ојуоба б!ера

Рг<ОЈЕКА\Т
323 ргојек1з 10ЕЈМ0 РЕбЕМЈЕ 

321У ргојек̂ з АЕТЕР В10САЗ II 

1МУУ

0РТГР7
пат.\̂  б1РА б1Т^АСиД 

Јз1ит 20. зерГетћаг 2017
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А^ТЕР В10б1бТЕМ1
Кга1ја Ре1га I 2 ̂ гепјап̂ п 
Р1В 108 338 013 
^̂ ^̂ .аИег.гв

РИОЈЕКТД1
о̂ до̂ огпј 1̂а МЈ1акоуЈс Ме̂ ојба
згојек̂ ап!

згој 1Јсепсе 300

Т

10УЕЗ^̂ ГГОН
пагј̂ /јте

М ТЕК ВЈОСД8 II,

е̂ 1б1е/рге̂ 1̂ а11б1е 

Кагабогбе̂  Тгд бб Уој̂ оба б!ера

Р Н О ЈЕ КА Т
Гага ргојек1а 1^ЕЈМО РЕ б Е М ЈЕ  

пагју ргојек̂ а Д ГТЕК  В1ОСДб II 

1М ^

0 Н Т Е 7
пагју

ба1ит 20. 8ер1ет̂ аг 2017



2арас1пј 12д1ес1 1:200

■14,00

1б1оспЈ 12д1ес1 1:200



+14,00

+14,00

Јигпј 12д1ес1

беуегпј 12д1ес1

1:200

1:200

В10б1бТЕМ1
Кга1ја Ре1га 12 ̂ гепјапјп 
Р1В108338013 
\ллллл/.а11ег.гз

РНОЈпКТА|\ЈТ
осјдоуотј с1Ја МЈ1акоуЈс Ме1зојба

ргојек1ап1

)̂гој ЈЈсепсе 300 К

ЈНУЕЗТЈТОН
тагју/јте

МТЕКВ10СА8 II,

ес1Јб1е/рге1оЈуа1Јб1е 

<агабогбеу Тгд Њ  \/ојуос1а 81ера

РИОЈпКАТГ
Гага ргојекГа ЈОЕЈМО РЕбЕМЈЕ 
пагју ргојекГа АЕТЕР ВЈОСАб II 

1М^У

0 И Т п 2
пат.\у Ј2С1Е0! 

бахит 20 . б е р 1 е т1 Ја г  2 0 1 7



240 1660

Роргесп^ ргебвк

СНР

Обпо^а

Ро^игп  ̂ргебвк

А^ТЕР В10б1бТЕМ1
Кга1ја Ре1га I 2 ̂ гепјап̂ п 
Р1В 108 338 013 
^̂ ^̂ .аИег.гв

РИОЈЕКТД1
о̂ до̂ огпј 1̂3 МЈ1акоуЈс Ме̂ ојба
згојек̂ ап!

згој 1Јсепсе 300

Т

10УЕЗ^̂ ГГОН
пагј̂ /јте

М ТЕР  ВЈОСД8 II,

е̂ 1б1е/рге̂ 1̂ а11б1е 

Кагабогбе  ̂Тгд бб Уој̂ оба б!ера

Р Н О ЈЕ КЛ Т
Гага рго]ек1а 1^ЕЈМО РЕ б Е М ЈЕ  

пагју ргоЈек̂ а Д ГТЕК  В1ОСДб II 

1М ^

0 Н Т Е 7
пагју ОбМОУЕ I РНЕбЕС  ̂

ба1ит 20. 8ер1ет̂ аг 2017

в



^РРА^^ЈАСК1 ОВЈЕКАТ

---------м5*-

Обпо^а рг^2ет1ја Р=1:200 Обпоуз 1ете1ја Р=1:200

Обпоуз кгоуа Р=1:200

А^ТЕР ВЈОбЈбТЕМ!
Кга1ја Ре1га ! 2 ̂ гепјап̂ п 
Р!В 108 338 013 
^̂ ^̂ .аИег.гв

РРОЈЕКТД1
о̂ до̂ огпј 1̂3 МЈ1акоуЈс Ме̂ ојба
згојек̂ ап!

згој 1Јсепсе 300

Т

!НУЕЗТ !̂ТОН
пагј̂ /јте

А^ТЕК В!ОСА8 !!,

е̂ 1б1е/рге̂ 1̂ а11б1е 

Кагабогбе  ̂Тгд бб Уој̂ оба б!ера

Р Н О ЈЕ КА Т
Гага рго]ек1а !^ЕЈМО РЕ б Е М ЈЕ  

пагју ргоЈек̂ а А^ ТЕР В !О САб !! 

1М ^

0 Н Т Е 7
пагју ОбМО^Е

ба1ит 20. 8ер1ет̂ аг 2017

Бћ .

5“



иРКАУ1ЈАСК1 ОВЈЕКАТ

РосЈигпЈ ргезек Р=1:200

1 ■
г

||

Роргеспј ргезек Р=1:200



В10б13ТЕМ1
Кга1ја Ре̂ га 12 2гепјапЈп 
Р1В108338013 
\ллллл/.а11ег.г5

РРОЈЕКТАНТ
ос1доуогпј с1ЈЗ МЈ1зкО\/ЈС М©1оојб3

ргојек1ап1

згој Нсепсе 300

ЈУЕОТЈТОР(
пагју/јппб

МТЕКВ10САб II,
збс1Јб1б/рге1оЈуа1Ј51б 
<агабогббУ Тгд 1о1з \/ојуос1а б!ера

РНО ЈР }0 \Т
Гага ргојекГа 10ЕЈМО РЕ8ЕМЈЕ 

пат ргојекГа АСТЕР В100А8 II 

1М\Л/

С Н Т Р 2

пагј̂  РРЕЗЕС1

Јашт 20. 5ер1е т1заг 2017



^РРА^^ЈАСК1 ОВЈЕКАТ

]

г □  .
1 1 1 1

Ј + 0 ^

|2д1е̂

1гд1е̂

Р=1:200

Ј+0̂

Р=1:200

□ -1 ■ 

—II----------^

12д1е̂ Р=1:200

1гд1е̂ Р=1:200

А^ТЕР ВЈОЗЈбТЕМ!
Кга1ја Ре1га ! 2 2геп|ап1п 
Р!В 108 338 013 
^̂ ^̂ .аИег.гв

РРОЈЕКТД1
о̂ о̂̂огп̂ ^̂а М̂ 1акоу̂ с Ме̂ ојба
згојек̂ ап!

згој 1̂сепсе 300

Т

!НУЕЗТ !̂ТОН
таг̂ /̂̂ те

А^ТЕК В!ОСА8 !!,

е̂ §̂1е/рге̂ ^̂ а1̂ §1е 

Кагабогбе  ̂Тгд бб Уој̂ оба б!ера

Р Н О ЈЕ КА Т
Гага рго]ек1а !^ЕЈМО РЕ б Е М ЈЕ  

пагју ргоЈек̂ а А^ ТЕР В !О САб !! 

1М ^

0 Н Т Е 7
пагју !2СЕЕ0! 

ба1ит 20. 8ер1ет̂ аг 2017



< А 1 )—

1 I
о .со
N

1 1 
о .  со 
N

б е ^ е т ^  1гд1е^ V

Јигп^ 1гд1е^/ \

Кгоупа гзуап

б е ^ е т ^  1гд1е^ V

МЕЗ^А ЈАМА I \ 11

К=1:200

ио"' ' '

О  О

< >

и>

тзфО)
N

Јигп^ 12д1е^ Д

РгЈ2ет1је К=1:200

б е ^ е т ^  1гд1е^ V

< А 1 )—

1 I
о .со
N

Јигп^ 12д1е^ Д

Кгоупа копз1гиксЈја К=1:200

б е ^ е т ^  1гд1е^ V

1 1
о .со
N

<̂

Јигп^ 12д1е^ Д

Тете1ј Р=1:200

А^ТЕР ВЈОЗЈбТЕМ!
Кга1ја Ре1га ! 2 ̂ гепјапјп 
Р!В 108 338 013 
^̂ ^̂ .аИег.гз

РНОЈЕКТАНТ
о̂ до̂ огпј 1̂3 МЈ1акоуЈс ̂ е̂ ојба
згојек̂ ап!

згој 1Јсепсе 300 К 3'

!ОУЕЗ^̂ !̂ ^ОН
пагј̂ /јте

А1ТЕК В!ОСА8 !!,

е̂ 1§1е/рге̂ 1̂ а11§1е 

Кагабогбе  ̂Тгд бб Уој̂ оба б!ера

Р И О ЈЕ КА Т
Гага рго]ек1а !^ЕЈ^О Р Е З Е ^ ЈЕ  

пагју ргоЈек̂ а А^ТЕК В !О САб !! 

1М ^

0 И Т Е 2
пагју Об^ОУЕ

ба1ит 20. 8ер1ет̂ аг 2017



МЕ8МА ЈАМАМ II

В1

А1



=1:200

=1:200

А1ТЕК В10б1бТЕМ1
Кга1ја Ре1га 12 ̂ гепјапјп 
Р1В 108338013 
\ллллл/.а11ег.гз

РНОЈпКТАНТ
ос1доуогпј с1|а МЈ1акоуЈс Ме1зојба

згојек1ап1

згој 1Јсепсе 300 К  31

ЈГЈУпЗТГГОН
пагју/јте

МТЕКВ10СА8 II,

ес1Ј§1е/рге1оЈуа1Ј§1е 

<агабогбеу Тгд Њ  \/ојуос1а б!ера

РИО ЈЕГОАТ
Га2а ргојек1а 10ЕЈМО РЕбЕМЈЕ 

пагју ргојек̂ а АСТЕР ВЈОСАб II 

1М^У

С РТРТ
пат.\у РРЕбЕС!

Јашт 20. 8ер1ет1Јаг 2017





РЏМРМА ЗТАМ1СА

ОЗМО^А РОМРМЕ 8ТАМ1СЕ

Обпоуа К= 1:200



А^ТЕР В10б1бТЕМ1
Кга1ја Ређа 12 Тгепјапјп 
Р1В108338013 
\ллллл/.а№ег.гз

РРОЈпКТА!
ос1доуогпј с1Ја МЈ1акоуЈс Ме1зојба

ргојек1ап1

)̂гој 1Јсепсе 300 К

1Т

1УЕОТЈТОН
пагју/јппе

МТЕКВ10СА8 II,

ес1Јб1е/рге1оЈуа1Јб1е 

<агабогбеу Тгд 1о1о \/ојуос1а б!ера

РНОЈЕКАТГ
Рага ргојек1а 10ЕЈМ0 РЕбЕМЈЕ 

пагју ргојек1а АСТЕР ВЈООАб II 

1МУ^

СНТН2
пагју ОбМОУЕ

с1а1ит 20. бер1епп1заг 2017



Р^МР^А бТА^1СА

Т1 СЕ̂1СН1 РАНЕ̂ Ј-10

+2,37 (92,02 т

Ргезек К=1:200

А^ТЕР ВЈОбЈбТЕМ!
Кга1ја Ре1га ! 2 2геп|ап1п 
Р!В 108 338 013 
^̂ ^̂ .аИег.гб

РИОЈЕКТА1
о̂ о̂̂огп̂ ^̂а М̂ 1акоу̂ с ̂ е̂ ојба
згојек̂ ап!

згој 1̂сепсе 300

Т

!ОУЕбТ !̂ТОН
таг̂ /̂̂ те

А1ТЕК В!ОСАб !!,

е̂ §̂1е/рге̂ ^̂ а1̂ §1е 

Кагабогбе  ̂Тгд бб Уој̂ оба б!ера

Р Н О ЈЕ КА Т
Гага рго]ек1а !^ЕЈ^О Р Е б Е ^ ЈЕ  

пагју ргоЈек̂ а А^ТЕК В !О САб !! 

1М ^

0 Н Т Е 7
пагју РНЕбЕС!

ба1ит 20. зер1еткаг 2017



2.арабп\ 1гд1е^

V

68,00

Л
1б1осп  ̂ 1гд1е^

РгЈ2ет1је К=1:200

А^ТЕК В10б1бТЕМ1
Кга1ја Ре̂ га I 2 ̂ гепјап̂ п 
Р1В 108 338 013 
^̂ ^̂ .аИег.гб

РН0ЈЕКТДНТ
0̂до̂огп̂ ^̂а М̂ 1акоу̂ с ̂ е̂ ојба
ргојек̂ ап!

г̂ој 1̂сепсе 300

Ј̂ Е̂б^^Г^ОН
паг̂ /̂̂ те

М ТЕК  ВЈОСДб II,

е̂ §̂1е/рге̂ ^̂ а1̂ §1е 

Кагабогбе  ̂Тгд бб Уој̂ оба б!ера

Р Н О ЈЕ КА Т
Гага рго]ек1а 1^ЕЈ^0 К Е бЕ ^ ЈЕ  

пагју ргоЈек̂ а Д^ТЕК В100Дб II 

1М ^

С Н ТЕ2
пагју Об^О^Е

ба1^т 20. бер1ет̂ аг 2017
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А^ТЕР В10313ТЕМ1
Кга1ја Ре1га I 2 ̂ гепјап̂ п 
Р1В 108 338 013 
^̂ ^̂ .аИег.гз

РИОЈЕКТДНТ
о̂ до̂ огпј 1̂3 МЈ1акоуЈс Ме̂ ојба
ргојек̂ ап!

згој Нсепсе 300 К 31
\

10УЕ3Т Г̂ГОН
тагј̂ /јте

МТЕК ВЈОСДЗ II,
е̂ 1§1е/рге̂ 1̂ а11§1е 

Кагабогбе̂  Тгд бб Уој̂ оба 31ера

Р Н О ЈЕ КЛ Т
Гага рго]ек1а 1̂ ЕЈМО ВЕбЕМЈЕ 
пагју ргоЈек̂а ДЕТЕВ В1ОСД3 II 

1М̂

С Н ТЕ 2
пагју МВТ3

ба1ит 20. зер1еткаг 2017



■ ДЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2906/4 К.О. НОВА ЦРЊА

-АРУЧИЛАЦ; Општина Нова Црња, Нова Црња 
ул.ЈНАбр. 110

35РАЂИВАЧ: КЛМ Инжењерингтм ДОО 
Нови Сад, Толстојева бр.15

= ?ОЈ ЗАДАТКА: 200-13-05/17

ДИРЕКТОР: Мирослав Кричковић, дипл.инж.гео.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Данијела Маслић, дипл.инж.арх.

ОАТУМ ИЗРАДЕ: 18.05.2017.

ПОТСРДА ПРОЈЕКТА 
ИЗД/\ТА ОД ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

\111\пи 1 \ц|ц|
2 0 а -  1 3 - 0 5 '  1 V



(

)влтев за израду пројеита: 

подношења; 18.05.2017. 

{-“еаитор: Општина Нова Црња, Нова Црња 
ул.ЈНАбр. 110

задатка; Формирати две катастарске парцеле.

егго: Нова Црња
и број/потес: Уговорене земље

Г2с~арска општина: Нова Црња
к -.арцела: 2906/4

г-ов 30 парцелацију:

•зс-ову члана 65 Закона о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009- 
с̂азка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- 

УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
Зссрног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС", бр. 64/2015), а у складу са

ксалним планом насеља Нова Црња(„Сл. лист општине Нова Црња", бр.16/2013).

^ п о ј е ћ е  с т а њ е  н а  п а р ц е л и : 2906/4 Пашњак 1. класе,
Пашњак 2. класе.

11ГО)1 к М  11\1'и( 1 VIII111 

2 0 0 -  1 3 - 0 5  1 7



2.1. П РА В Н И  И  П Л А Н С К И  ОСНОВ ЗА  И З Р А Д У  И  Д О Н О Ш Е Њ Е  ПРО ЈЕНТА П А РЦ ЕЛ А Ц И ЈЕ

-̂ а основу члана 65 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009- 
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УС, 50/2013-одлука УС , 98/2013- 
адлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
'оосторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС", бр. 64/2015), а у складу са

'енералним планом насеља Нова Црња(„Сл. лист општине Нова Црња", бр.16/2013),
-ЛМ Инжењерингтм ДОО, израдиоје

Пројекат парцелације број: 200-13-05/17

2.2. П О Д А Ц И  О ЗАХТЕВУ

Еоој захтева:
Сзтум подношења:

200-13-05/17
18.05.2017.

здносилац захтева
■•.•е и презиме/назив: Општина Нова Црња
•'есто и адреса становања; Нова Црња, ул. ЈНА бр. 110

1-исзадатка пројекта ПАРЦЕЛАЦИЈЕ;
I.; постојеће к.п. бр. 2906/4 К.О. Нова Црња формирати две катастарске парцеле.

Г 3. П О Д А Ц И  О Л О К А Ц И ЈИ

' 'есто: Нова Црња
■<■43 и број/потес; Уговорене земље 

•.='зстарска општина; Нова Црња 
:сзј парцела: 2906/4

: -ј. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ И ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ ПРОЈЕКТОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
” гС4ела бр. 2906/4 К.О. Нова Црња, која је предмет израде пројекта парцелације се налази у 
;з~евинском подручју насеља Нова Црња.

2 5. ПОСТОЈЕЋЕ П АРЦ ЕЛ А

■ :-~ојећа парцела обухваћена пројектом парцелације је следећа ;
*.зг_ела 2906/4:

-површина - Обћа 57а 99т^
-води се као пашњак 1. класе и пашњак 2. класе.

С =. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
2 ~ис и објашњење решења пројекта)
гз ећа к.п. бр. 2906/4 К.О. Нова Црња се дели на два дела и на тај начин се формирају две 

3-3—зрске парцеле „КП-1" и „КП-2".

и : ■ .1 .гЧ( I и ш п
2 0 0 - !  з -ое>  1 7



2.7. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛА
=ОНА КОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА 
■ Гашариште

'ланирано постројење за пречишћавање отпадних вода 

ЕОНА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ, ТУРИЗМА И ЗЕЛЕНИЛА
-■  'анирани спортско-рекреативни садржаји и зелене повтшине / стрелиште за глинене голубове

2 8. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
. 3.3. ЗОНА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ, ТУРИЗМА И  ЗЕЛЕНИЛА

1~аот и рекреација заузимају све значајније место у функционалној структури сваког савремено 
>:-ципираног насеља, пре свега, у циљу очувања здравља и добре кондиције свих категорија 
~сновништва.

гадовољавање потреба из области спорта, рекреације и физичке културе ту су, пре свега,
■ :<тојеће површине - фудбалско игралиште са пратећим садржајима (трибине, свлачионице, 
'гссторије управе клуба и др.) ФК "Рохам" у блоку бр. 2, затим фискултурна сала и уређени 
у~€орени спортски терени у оквиру комплекса основне школе, као и игралиште са справама за 

деце у центру насеља. У склопу наведених површина могуће су интервенције - обогаћење 
су::жаја, уређење терена, изградња, реконструкција и доградња пратећих објеката и слично, у 
— , побољшања услова функционисања.

-:оедном планском периоду треба обезбедити и нове спортско-рекреативне садржаје, који ће 
^:-овништву насеља Нова Црња, (а нарочито младима) омогућити правилније и садржајније

■ о-изовање слободног времена. У том смислу, постојеће баре и ретензије, на две локације у
гу (у блоковима бр. 5 и 14), је планирано да се уреде у риболовне воде за спортски и 

I ̂ -сеативни риболов, а неуређена зелена повошина иза ваш ариш та  (у блоку бр. 14) да се
1-ени, уоеди ( т о и м  стазе , терени) и опреми споавама за игоу и рекоеацију, о у делу формира  

[^■детиште са глиненим голубовима.

'-0. зона спорта, рекреације, туризма и зеленила захвата површину од 7,41 ћа, што би уз 
-аменуте) спортско-рекреативне садржаје у зони центра (дечије игралиште, фискултурна 
- терени у склопу основне школе), свакако требало да задовољи насељске потребе за овом 

!->г-ом.

: моњи спортско-рекреативни садржаји, комерцијалног карактера (фитнес и аеробик 
теретане, куглане и сл.) се могу развијати и на осталом земљишту, у зони центра, 

:-овања и др...

5 ЗОНА ИОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА

Зг: ОЈ природи комуналне функције прожимају целокупно насељско ткиво, а у будућој 
'~:зној структури насеља Нова Црња заступљене су одређеним бројем садржаја, од којих су 
~:-:Јнији: гробље, вашариште, ГМРС, извориште и ППОВ.

■ : -ЈЈоца, иако се може третирати као комунални садржај, у Новој Црњи је предвиђена у 
зоне централних садржаја јавне намене, где просторно и функционално припада. Наиме, у

■ * е̂-̂ тру насеља је започета изградња нове пијаце са покривеним тезгама, коју треба 
■ -зовати и уредити.

кЛГ II \1ЧЦ 1Л11.П1Г 
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-'овој Црњи постоје два гробља (у блоковима бр. 6 и 14), која су у функцији, а уз планирана 
-зоширења имаће довољно простора за сахрањивање и у наредном периоду. За ову намену 
'зедвиђена је површина од укупно 6,23 ћа.

:аш ари ш те  - с то чн а  пијаиа. се задрмава у блоку бо. 14, али на новојлокацији и уз одговарајуће 
уере опремања, урећења поостооа  и з а ш т и т е  ж и в о тн е  средине, а укупна повошина 
-зедвићена за овај садожај је 0,83 ћа.

~0-регу/701{1/ох/С' С07000ЦООО гос /ГМРС/ го<2(ржооо оосо7о/гћу оотиеоу о оогожоваоу 

-3 локацији у блоку бр. 15. У склопу комплекса је и МРС.
• :а насеље Нова Црња нема уређено извориште водоснабдевања, у наредном периоду је 

г'“ -' >:едити овај комплекс у блоку бр. 17, изградити неопходне објекте и успоставити 
■ -~зсне заштите изворишта, а све у складу са Правилником о начину одређивања и 

занитарне заштите изворишта за водоснабдевање ("Службени гласник Републике 
гг; 92/2008).

‘ -зсељу предвиђа изградња канализационе мреже, пречишћавање отпадних вода ће се 
- -г планираном пречистачу (ППОВ - постројење за пречишћавање отпадних вода) 

ог̂ г , ~гг капацитета, који је лоциран у блоку бр. 14 (уз Шаргаш бару) или на зајеничком 
са насељем Александрово.

• зз̂ дори у Новој Црњи су прави и широки, те пружају довољно простора за смештај свих 
-х̂ појеће и планиране саобраћајне и друге комуналне инфраструктуре, као што су: 

ззекална и атмосферска канализација, електроенергетска, гасна и електронска 
-.-з̂ ЈОна мрежа. Нови улични коридори предвиђени су једино до планираног ППОВ-а и 

зодних садржаја...

•тасогг'.'иране катастарске парцеле „КП-1" и ..КП-2" нису у складу са Планом.

г.-грочног плана реализације Планског документа на предметном подручју, у договору са 
- -им Секретаријатом/ Управом, а у интересу Општине Нова Црња израђен је Пројекат 

■ _̂='з_ије којим су формиране две катастарске парцеле „КП-1" и „КП-2" које ће бити коришћене 
ж :*? = '.'зације Плана.

“ г.'-:сти је неопходно спровођење Планског документа и формирање потпуних грађевинских
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1 5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
-г; пројекат је основ за спровођење парцелације на терену и у јавним књигама након добијене 
■ *г-;рде од стране органа јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма, сходно 

65, став 3 Закона о планирању и изградњи(„Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-исправка, 
2310-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2012-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 

2г2 2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 
• .сбзнистичког планирања („Сл. Гласник РС", бр. 64/2015).Ради провођења пројекта парцелације 
*г-,5личкој геодетској управи, Служби за катастар непокретности Нова Црња, поднети оверени 
■ хс г-ат са елабрратом геодетсАог обележавања.

"  ̂ I -

Данијела Маслић, дипл.инж.арх. 
Одговорни урбаниста

За КЛМ Инжењерингтм

Ч'''

■ Данијела Маслић, дипл.инж.арх.
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Положај парцела у насељу 
кат. парц. бр. 2906/4К.О. Нова Црња 

Извод из Плана генералне регулације насеља Нова Црња)

. X '

Положај предметних парцела

--'.'ЕНАПОВРШИНА:

:С-А СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ, ТУРИЗМА И ЗЕЛЕНИЛА:
Планирани спортско-рекреативни садржаји и 
зелене површине

* НАЛНИ НСАДРЖАЈИ: 

Вашариште

Планирано постројење за пречишћавање
I
отпадних вода

Израдио : КЛМ Инжењер^нг ТМ доо
Датум: 18.05.2017.род./
Бр.пројекта: 200-13-05/17 /ј-

/
Одговорни урбанистра::/^
Данијела Маслић/дипл.инг.арх.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

Служба за катастар непокретности

Број: ___________________
Датум; 04.10.2017____________

Катастарска општина: Нова Црња 
Број детаљног листа: :::_________

КОПИЈА ПЛАНА
Размера: 1:500
Катастарска парцела број: 263

Копија плана је верна радном оригиналу катастарског плана

Копирао; Нада Почуча геом._________

У Нова Црња 04.10. 2017.

Руководилац

Драган Јевтић инг. геод.



Ш .ЗД10Д Ч  УРБШЗДМ ВОЈВОДННЕ*
Н 0 8 - 1  А Л

Ота11

Ра§е 1 оГ1

ЈР  2ауос1 га игђапјгат УоЈуосПпе <гауиг1}УО@дта11.сот>

Ј г т е п е  Р О Р  М о у а  С г п ј а
1 порука

ЈР  2АУОО 2А иРВАМ12АМ УОЈУ001МЕ <2ауигђуо@дтаН сот> 
Коме: а̂с1а бр1Пс1апоу <80псд1@9та11.сот>

15. децембар 2017.13:17

Роб̂ оуапа а̂Со.
и (32112га<Је пасПа 1гтепа ј сЈорипа РОР па$е1ја о̂уз Стја. ођгаШЈ $то $е ЈУР УосЈе \/ојУсх1Јпе 2а Ј2с1ауапје уосЈпЈћ 
и$1оуа.
МебиИт, опј $и па$ обауе$(Ј11 сЈа орбНпа Моуа Сгпја као побНас ЈггасЈе РОР о̂уа Сгпја, п1је зуоЈеугетепо, рге 
сЈопобепја (од р1апа
1$ћосЈоуа1а УосЈпи $ад1а$по$(, (е с1а пј$и и тодибпо$(Ј Са ЈгсЈаји УОсЈпе и$1о̂ е га 1гтепи р1апа. рге педо б(о сЈаји уосЈпи 
$ад1а$по$( па 
уа2еб1 р1ап!

М| $то рг1ргетј|ј $уе б(о (га2е га (гсЈауапје уосЈпе $ад1абпоб(1 (каг(е 1СО). Роб(о Јт зе ОрбНпа тога ођга(1(Ј га уосЈпи 
$ад1а$по$(,
ба1Јет У а т  бзсЈа 2аћ(еу га ЈгсЈзуапје УОсЈпе $зд1а$поб(Ј и \̂ огсЈи, осЈб(зтрај(е дз, гауесЈКе косЈ уаз I пекз да Огадап 
Тот1п ро(рЈбе,
ра пат да роб(от уга(Ие, а паб кипг Се гајесЈпо $а бујт рга(еС1т сЈокитеп(Јта (о осЈпеН и Ј\/Р \/осЈе УојУосЈјпе. како ђ« 
пат б(о рге
Ј2сЈа1Ј уосЈпи $ад1а$по$(. а ро(от I уосЈпе и$1оуе га 1гтепи р1апа

б роб(ОУап]ет.
Вгапј$1а7а Торгек

ЈР  2ауосЈ га игђапЈгат УојуосЈЈле
2е1егпјска 6/111 Моу1 басЈ
(е1. 021/529-444 (ах. 021/529-361
гауигђуо(@дтаЈ1,сот
га^игђуо@еипе(.г$

2аИ(еу га УосЈпи $ад1а$по8( па уагесЈ РСР Моуа СгпЈа.сЈосх



РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за привреду
Број:
Дана:

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" 
НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина бр. 25

ПРЕДМЕТ: Захтев за наинадно издавање водне сагласности 
на ПГР насеља Нова Црња

6ЕЗА: Захтев за издавање водиних услова за израду Измене и допуне Плана
генералне регулације насеља Нова Црња (наш 6р. 2501/19, од
30.11.2017. године)

Поштовани,

На основу вашег одговора на захтев за издавање водиних услова, који је упутио ЈП 
„Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у наше име (ваш број М434/2-17, од 
П .12.2017. године), обраћамо вам се са овим захтевом.

Обавештавамо вас да је општина Нова Црња донела Одлуку о изради Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Нова Црња 13.10.2017. године (»Сл. лист општине 
Нова Црња", број 23/17, у даљем тексту: Измене и допуне плана).

За потребе израде Плана генералне регулациЈе насеља Нова Црња, који је донет од 
стране Скупштине општине Нова Црња 2013. године („Сл. лист општине Нова Црња", 
број 16/13, у даљем тексту: План), од стране ЈВП „Воде Војводине" је издато Мишљење 
у поступку издавања водних услова број 1-270/4-12 од 04.09.2012. године, а од стране 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство је издато 
Решење о водним условима број 104-325-872/2012-01 од 05.11.2012. године, док 
правовремено није исходована водна сагласност, што је утврђено приликом израде 
Измене и допуне плана.

У вашем одговору на Захтев за издавање водних услова за израду Измене и допуне 
Плана, напомињете да је услов за издавање водних услова за израду Измена и допуна 
плана претходно исходовање, односно прибављање, водне сагласности на План 
генералне регулације насеља Нова Црња.

Молимо вас да нам издате водну сагласност на План генералне регулаиије насеља Нова 
Црња и у ту сврху вам достављамо:
- Текстуални и графички део Плака, као и комплетну Документациону основу Плана у 

дигиталном облику (на СО-у, у *.рсЈГ формату) и
- Комплетан графички део Плана у аналогном облику (комплет графичких приказа).

С поштовањем.

Руководилац Одељења за привреду 

Драган Томин

Прилог: као у допису (1 СО и комплет карата)



)П ,ЗАВод зд урБв:: '''V! т т ш  ■
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РаЈЈС 1 оГ2

М  ОтаН
Прин^г-: 28. 1?. 2017

Б ј-ој  ̂ : р , д-Ј Р 2ауос1 га игђапјгат Уојуосипе <гауигђуо@дта11.сот>

1

Р\л/сЈ: 1 2 У 0 8 1 а ј  г а  Р Ј 1 Ј
1 порука

Ргап1$1ауа (оргек <Ргапа(оргек@дтаИ.сот> 
Коме; гауигђуо@дтаИ.сот

10/ип/- 'ег^ог

27. децембар 2017.15:51

------- Ропл̂ агсЈег! тезбаде---------
Ргот; Мас1а 8р1пс1апоу <бопсд1@дтаЈ1.сот>
Оа1е: 2017-12-27 11:10 ОМТ+01;00
8ибЈес{; Ре; 1гуе$(ај га РЈ1Ј
То: Ргапј$1а̂ а (оргек <ђгапа(оргек@дтаН.сот>

бгапо, еуо $а1јет уат 1гуе$(ај \ 2ак1јибак $а) Рег реба(а т ј $то иуек $(ау1]а1ј реба( а уЈсЈЈт с1а оп1 п1$и ра пе гпат $(а 
је јбра п̂јје VI игтКе којј ^ ат осјдоуага, (е$ко Р1 ђНо Рег рптега робе1а $ат ја а11... рипо $(е т1 о1зк$а111 ротодП 
Ро<5а т1 је гекао с1а 7 а т  ка2ет ако то2е(е Ра 1ггабипа(е коНко је о$(а1о рагсе1е Ро ргеб1$(аба I коНка је $1гјпа рагсе1е 
пјјта ђ1 (геђа1о око 50 т,
Рогђау ра р1$г(е III гоуКе како У а т  је 1ак$е

2017-12-27 10:09 ОМТ+01;00 Мас1а 8рЈп<1апоу <$опсд1@дтаН,сот>:
Нуа1а рипо, гек1а $ат Робј пагуабе Уа$ а гек1а $ат I опо и уегг с1а(ита $!апја I ос1гга^апја $е<јпјсе котЈ$1је.

2017-12-27 9:50 ОМТ+01:00 ђгап1$1ауа (оргек <Ргапа(оргек@дтаЈ1.сот>;
а̂с1о,

еуојерпод <1ођгод, а јес1поб(аупод 1гуе$(аја о оРау1јепот гапот јаупот иу1с1и, 
бПСпод па$о) бКиасЈјЈ (пјје ђНо рптес1Р11 $идеб(1ја)...

УеееНк! рогг!

8гда6ап рогдга^.

Л/ас/а бр/пс/влои

ОрбИпа Њ уа Сгпја 
Ш А  110 
23218 Њ^а Сгпја

1е1: 023/815-0301ок.103 
Гах: 023/815-722

Згдабап роггЈга^,

Њ ба Зр1пбапоу

ОрбИпа Њ^а С т ја  
Ш .А  110 
23218 Њ^а С т ја

1в1: 023/815-0301ок. 103 
Гах: 023/815-722

3 прилога



Ра§е 2 оГ 2
(2уе$(ај.рс1!
1244К

2ак1јибак к>ег реба(а.рс1( 
426К

2ак1јибак8 реба(от.рсЈ^ 
441К



ЈАВНО  аОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНП НОВИ С Л Д

воое
Број: 1-1489/4-17 
Датум: 20 8̂
ес; дј ^

ПИБ: 102094162 _________ Г
е-шаМ: о№се@уо(ЈеуоЈ о̂(11пе.со.г$. о№се@уос1вУоЈуо(1к1#:вот ) 3.0? гсга

]’Д-

На основу члана 119 став 1 Закона о водама („Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/2016) и 
члана 136. у вези са чланом 16. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС" бр. 
18/16), поступајући по захтеву Одељењз за привреду Општинске управе Општине Нова 
Црња, ул. ЈНА бр. 110, у име наручиоца Општине Нова Црња (МБ:08013705, ПИБ:101595975), 
у управној ствари издавања водне сагласности, Јавно водопривредно предузеће Воде 
Војводине доноси:

РЕШЕЊЕ

ОДБИЈА се ззхтев Општинске управе Општине Нова Црњз ,у име наручиоца Општине Нова 
Црња, за издавање водне сагласности на План генералне регулације насељз Нова Црња. 

Неопходно ]е приказати постојеће мелиорационе канале нз графичком прилогу бр. 5 
Водопривредна инфраструктура, у размери Рг1:5000, обзиром да мелиорациони канали 
постоје на рубним подручјима обухвата Плана, и да су у тексту Плана дати услови везани за 
мелиорационе канале (део 7.2.1. Услови за уређење и изградњу водопривредне 
инфрааруктуре).

Образложење

Одењења за привреду Општинске управе Олштине Нова Црња, ул. ЈНА бр. 110, поднело је 
захтев бр. 1И-02-325-1/17 од 18.12.2017.год.. у име нзручиоца Општине Нова Црња, у 
поступку добијања водне сагласности на План генералне регулације насеља Нова Црња. 
Предмет је у писарници ЈВП Воде Војводине запримљен под бројем (-1489/1*17 од
19.12.2017.ГОД.

Уз ззхтев је доаављена следећа докумеитација:
-  Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Нова Црња, бр. 11-06-16/09-6 

од 18.12.2009.год., од аране Скупштине општине Нова Црња,
-  План генералне регулације насеља Нова Црња,
-  ИзвештаЈ 0 извршеној стручној расправи Концепта Плана генералне регулације 

насеља Нова Црња, 6р. III•02•350•1б/11-1 од 14.05.2012.год., од аране Комисије за 
планове Општине Нова Црња, којим се даје позитивно мишљење на Концепт Плана 
с тим да се све дате примедбе и сугеаије у даљој процедури уграде у Нацрт Плана,

-  Извештај о извршеној стручној расправи Нацрта Плана генерзлне регулације 
насеља Нова Црња, 6р. Ш-02-350-16/11 од 27.05.2013.год., од стране Комисије за 
плакове Општине Нова Црња, којим се даје позитивно мишљење на Нацрт Плана у 
да се може упутити у процедуру јавног увида,

-  Извештај о обављеном јавном увиду, бр. 1(1-02-350-16/11 од 05.07.2013.год., од 
аране Комисије за планове Општине Нова Црња,

-  Извештај о извршеној контроли усклађености плана генералне регулације насеља 
Нова Црња, бр. 130-06-285/2013-01 од 12.09.2013.год., од (ггране Комисије за 
контролу усклађеноаи планских докумената Покрајинског секретаријата за 
урбанизам, градитељаво и заштиту животне средине.
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~ ИзвештаЈ након извршене комтроле усклађености планског документа, бр. 
111-02-350-16/11 од 25.09.2013.ГОД., од стране КомисиЈе за планове Општине Нова 
Црња, којим се, након поступан̂ а у складу са извештајем, Нацрт Плана генералне 
рсгулације упућује на усвајање.

-  Одлука о доношењу Плана генералне регулације Нова Црња („Сл. лист општине 
Нова Црња̂  бр. 16/2013).

У поступку ]е прибављено Мишљење ВПД „Средњи Банат" д.о.о. Зрењанин, бр. 04-7/10-18 
од 11.01.2018.ГОД. и Стручних служби ЈВЛ Воде Војводине • Службе за заштиту од 
унутрашњих водз -  одводњавање од 18.01.2018.год.
За израду Плана генералне регулације (ПГР) насел»а Нова Црња, од стране Покрајинског 
секретаријата за полопривреду, водопривреду и шумарство, издато је Решење о водним 
условима бр. 104-325-872/2012-01 од 05.11.2012.год., а од стране овог Предузећа је издато 
Мишљење у поступку издавање водних услова бр. 1-270/4-12 од 04.09.2012.год., у чијем 
прилогу ]е ситуација са приказом постојећих мелиорационих канала на предметном 
простору. На Нацрт Плана ни]е исходована водна сагласност од стране Покрајикског 
секретаријата за по/бопривреду, водоприбрсду и шумарство, сходно Закону о водама („Сл. 
гласник РС", бр. 30/10 и 93/12).
Разматрањем поднетог захтева и приложене документације констатовано је следеће:

Насе/ве Нова Црња је банатско насеље, центар по/г>опривредне општинс. По/ђопривреда је 
основна привредна грана општине и носилац развоја и самог насел>а. Планом генералне 
насе/ђз Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња", бр. 16/13), обухваћен је простор 
површине 316,48ћа, од чега ]е 308,72ћа планирано грађевинско лодручје насеља. Циљ 
израде Плана генералне регулације насеља Нова Црња ]е био да се изврши анализа 
просторних и Аругих могућности ради обезбеђења услова за даљи развој и лросторно 
уређење насеља, а у складу са Просторним планом општине Нова Црња.
Највећи део површине насеља Нова Црња (око 80%) ззузима становање породичног типа, и 
то углавном на великим, правилним парцелама. Зона радних садржаја ]е лланирана на 
укупно б1,45ћа, од чега већи део (око 43,71ћа) чине планирани радни садржаји за изградњу 
производних и складишних капацитетз у функцији пољопривреде. Највећи постојећи радни 
садржаји су у Јужном (фабрика уља „Банат" АД) и западном периферном делу насеља. Како 
насеље Нова Црња нема организован систем водоснабдевања, планирано ]е формирање 
изворишта насеља, у јужном периферном делу насеља, као и изградња насељске 
водоводне мреже. Насеље нема изграђену канализацију за прихват отпадних вода, већ се 
то решава неадекватним септичким јамама. Планирана ]е изградња каиализационе мреже и 
изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), на планираном простору на 
крајњем североисточном делу насеља. Као реципијент за прихват пречишћеких отпадких 
вода ]е планиран мелиорациони канал 17/3, система за одводњавање „Итебеј -  Црња". 
Планирано је да се атмосферске воде из насеља, путем система отворених канала 
атмосферске канализације, одводе у постојеће мелиорационе канале на рубним 
подручјима обухвата Планом.
На подручју обухваћеном Планом се налазе следећи водни објекти:
а) Мелиорациони канали система за одводњавање „Карађорђево ~ Молин", чији ]е 

реципијент водоток Стари Беге]; канзл 111-31, деоница кт 3ч-235 -  кт (к.п. 6р. 2995 
К.О. Нова Црња) и канал Ш-32, деоница кт От̂ ООО кт 0̂ 625 (к.п. бр. 2997 К.О. Нова 
Црња)

б) Мелиорациони канали система за одводњавање „Итебеј -  Црња", чији је реципијент 
водоток Стари БегеЈ: канал 17/1, деоница кт 1+965 -  кт 2+820 (к.п. бр. 2988 К.О. Нова 
Црња); канал 17/1-4, деоница кт 0+935 -  кт 1+805; канал 17/1-4-1, деоница кт 0+000 - 
кт 0+580; канал 17/1-4-1-1, деоница кт 0+000 -  кт 0+290; канал 17/1-5, деоница 
кт 0+000 -  кт 0+635; канал Уљзрски (између канала 17/1-4 и 17/1-5), деоница кт 0+000 -
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кт 0+680; канал 1\//1-б, деоница кт 0+000 -  кт 1+110; канал 17/1-63, деоница кт 
0+000 -  кт 0+085; канал 17/1-7 (к.п. бр. 3000 К.О. Нова Црња); канал 17/3-а, деоница кт 
0+645-к т  0+745.

в) Канал за наводњавање §-3 (к.п. бр. 2989 К.О. Нооа Црња) -  реконструисан део трасе 
канала за одводњавање 17/3 система „Итебеј -  Црња", чији је водозахват на каналу 
Шећерански (ЦС „Нова Црња"), припада систему за снабдевање водом $-3 који чини део 
регионалног подсистема Нова Црња за наводњавање.

Разматрањем поднетог захтева са прилогом установили смо да у графичким прилозима 
приложене планске документације нису приказзни поаојећи мелиорациони канали (на 
графичком прилогу бр. 5 Водопривредна инфрааруктура, у размери Р=1:5000), који поаоје 
на рубним подручјима обухвата Плана, а да су у тексту Плана дати услови везани за 
мелиорационе канале (под 7.2.1. Услови за уређење и изградњу водопривредне 
инфрааруктуре дати су услови уређења канала, услови градње поред њих као и услови 
упуштања атмосферских и других пречишћсних вода у мелиорационе канале), те је донето 
Рсшење дато у дислозитиву.

Ово решење издаје се на основу члана 119., а премз члану 117. аав 1. тачка 20 Закона о 
водама („Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), који се односи на израду 
урбаниаичких (план генералне регулације и генерални урбаниаички план) планова. Према 
члану 43. иаог закона, предметни радови могу да утиче на водну делатноа у смислу 
уређења водотока и заштиту од штетног дејава воде, уређења и коришћење вода, кзо и на 
заштиту вода од загађења.
Предметна локација је у сливу реке Дунав.
Ова водна сагласноа је уведена у уписник водних сагласноаи ЈВП Воде Војводине за водно 
подручје Дунав под редним бројем: Уо/ЧУ-.« од г.а год., у складу са
Правилником 0 садржини, начину вођења и обрасцу оодсне књиге („Сл. гласник РС", бр.
86/ 10).

УПУТСТВО 0 ПРАВНОМ СРБДСТВУ: Против овог решења се може изјавити жалба 
Миниаарству за поњопривреду и заштите животне средине Београд - Републичкој 
дирекцији за воде, путем ЈВП Воде Војводине Нови Сад, у року 15 дана од дана пријема 
решења.

Прилог:
• Ситуациони приказ мелиорационих канала на лредметном подручју
• Ситуација канала сиаема за одаодњавање „Итебеј - Црња" и канала зд| у̂>д>̂ вање $-3
• Ситуацијз мелиорационих канала сиаемз за одводњзвдње „Карађорђбкз-̂ МолРн*̂ .

I V -  /

•/
Славко Врнцић, дипл.инж.грађ.

Доставити;
(Г) Инвеаитору О пијтини Нова Црња путем Одел>ења за привреду Општинске упрвве Општине Новв 

црња, ул. ЈНА бр. 110, Нова Црња.
ВПД „Средњи банат*' д.о.о. Зрењанин (бр. 04-7/10-18 од 11,01.2018.),
Миииаараоу зо полопривреду. иумарство и воАопривроду - Републичкој дирекцији за воде, 11070 
Нови Београд, Бул. умстности 2а,
Водиа инспекција, Покрајински секретаријат зз поњопривреду, водопривреду, 
и шумараво, Булевар МихзЈла Пупина бр. 16. Нови Сад,
0ОДНОЈ ињизи,
Архива.
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Република Србија 
Аутономна Покрајнна Војводниа 
Општина Нова Црња 
Општинска управа 
ОДЕЛ.Е1ВЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
Број: 111-02-350-6/18 
Даиа: 12.02.2018.године 
Н О В А  ЦРН>А

На оспову члаиа 50. Закона о планнрању и изградњи („Службсни гласник 
РС‘\  бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/П-УС, 50;13-УС, 98/13- 
УС, 132/14 и 145/14), ч.1ана 66. Правилника о садржини, начнну н поступку израде 
планскнх докумената („Сл^̂ жбени чласник РС‘‘, 64/2015), оглашеног јавног увида у 
Нацрт измена и допуна Просторног плана Општине Нова Црња. Одељсње за 
нривреду упућује:

П Р И М Е ДБ У
ИА ИАЦРТ ИЗМЕИА Н ДОПУИА ПЛАИЛ ГЕПЕРАЛПЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПОВЛ ЦРЉА

Рсшсњсм Јавног водоприврсдиог прсдузсЛа „Водс Војводинс’* добијсном 
данп 12.02.2018. годинс, пре одржавања Јавне седнице Комисијс за иланове, 
одбијсн јс За.хтсв Општинске улравс Мова Црња зз прибављањс волнс сагласности 
на План генерплие регулације насел>а Нова 1(рња.

У рсшсњу јс навслсно да је захтсв одбијсн јср је уочсно да у графичким 
прилозима планскс доку.ментације нису приказани постојсћи .мелирационн капали 
(на графичком прилогу бр.5 Водопривредна инфраструк-17ра) који постоје на 
рубним подручјима обухвата Плана, а да су у тексту Плана дати услови везанн за 
мелнорационе канале -  услови уређења каиала, услови градње поред њих као и 
услови унуштан>а атмосфсрских и лругих прсчишћених вода.

Због свсга иаведсног потребно јс, у Изменама н допуна.ма плана генералне 
рсгулације нассља Нова Црн»а, додати графички прилог бр.5 Водоприврсдна 
ннфраструкт>'ра, приказатн постојсће мелиорацнонс каналс за које су кроз 
текстуални део основиог Плана дати потребни услови.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

10. Одлука о доношењу планског документа

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/111
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На основу члана 35. стао 7. Закона о плдиирању и изградњи („Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-испраека, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14} ичлана 9. став 5. Закона о стратешкоЈ процени утицаЈа на животну средииу („Службени 
гласник РС‘, број 135/04 и 88/10) и члана члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Нова Црња 
(„Службсни лист општине Нова Црња", број бр. 9/08, 16/12 и 16/15), Скупштина општине Нова 
Црња, по прибавњенон иишњењу К о м и с и јс  за планоое, на седници одржаноЈ 09.03. 2018. године 
доноси:

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

Члаи 1.
Овон одлуком доносе се Измене и долуне Плана генералке регулације насе/ а̂ Нова Црња (у 
дал>€и тексту: Измене и допуне Плана) који је изра1)ен од стране ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине" Нови Сад, Железничка 6/П1, лод бројеи Е -2641, а који јс саставни део ове Одлуке.

Члан 2.
Измене и долуне Плана се састоЈе из текстуалног дсла и графичког дела.
Текстуални дсо Изнена и допуна Плана сс обЈВвљуЈе у „Службеном лиоу општинс Ноаа Црња", 
уз ову Одлуку.
Графички део Изиена и допуна Плана садржи:

Редни
број

Назио граф ичког приказа Размера

1 ЛостоЈеИе стање 1:5000
2 1 раница обухватд плана и грађевинског подручја насеД|а 

са одое11ивак>ем повошина 1авне намене 1:5000
3 Планирака намена површина на нивоу урбанистичких зона са 

локаиијама објекдта јавне намене 1:5000
4 Саобраћајно решсње са регулациЈом и нивелациЈом 

повошина 1авне намене 1:5000
4.1 Ллан оегулаииЈе -  детаљ Кблок 14) 1:2500
4.5 План оегулаиије -  детаљ 5 (део блока 9) 1:1000
5. План водопривоедне инФоастоуктуое 1:5000

Текстуални и графички део Измена и допуна Плана заЈедно чине целину.

Члан 3.
Измене и допуне Плзна се потписуЈу, овераваЈу н архивирдју у складу са Законон о планирању н 
изградњи.
Измене и допуне Плана су израђене у 4 (чстири) примсрка у аналогмом и 6 (шест) примеракз у 
дигиталмом облику.
Три примерка донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном облику и пет 
примерака у дигиталном облику чуваЈу се у надлежним службаиа општине.

Један примсрак донсгих, потлисаних и оверених Изнена и допуна у аналогном облику и један 
принерак у дигиталном облику чува се у ЈП ..Завод зз урбанизам ВОЈводиме" Нови Сад, 
Железничка бр. б/Ш.

члан 4.
Ова одлука ступа на сиагу осмог дана од дана обЈдвњиоања у „Службеном листу општине Нова 
Црња".

Председник СО 
ДаниДв Стричевић


