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Решење о упису у привредни регистар
Решење о одређивању одговорног урбанисте
Потврда и лиценца одговорног урбанисте
Изјава одговорног урбанисте

ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- Информација о локацији, Општинска управа Ковин, Одељења за урбанизам и
стамбено-комуналне послове бр. 353-4/2021– IV од 05.07.2021.г.
- Копија плана, РГЗ СКН Панчево – група Ковин бр.952-108-7891/2021 К.О.Скореновац
од 03.02.2021.г
- Копија катастарског плана водова РГЗ СКН Панчево – Одељење за катастар водова
Панчево бр.956-303-2220/2021 од 23.02.2021г.
- Извод из базе података Геодетског катастарског информационог система Републичког
геодетског завода - бр. 3301 од 08.03.2021.г оверен под бр. УОП-I:1773/2021 од
16.03.2021.г.
- Извод из базе података Геодетског катастарског информационог система Републичког
геодетског завода - бр. 3301 од 08.03.2021.г оверен под бр. УОП-I:1774/2021 од
16.03.2021
- Извод из базе података Геодетског катастарског информационог система Републичког
геодетског завода - бр. 3301 од 12.03.2021.г оверен под бр. УОП-I:1726/2021 од
15.03.2021.г.
- Катастарско – топографски план,“ГБ ГЕО-ЛЕВЕЛ“ Ковин
- Технички услови ЈП „Ковински комуналац“из Ковина бр.03-461/2-21 од 19.02.2021.г
- Технички услови "Електровојводина"“ д.о.о. под бр. 8Ц.1.1.0.-Д.07.15. – 48782-21 од
05.03.2021. г.
- Технички услови "Завода за заштиту споменика"
- Потврда о утврђивању обавезе процене утицаја на животну средину Општинска управа
Ковин бр.501-20/2021-IV od 08.03.2021.г.
- Технички услови за израду путног прикључка у фази израде урбанистичког пројекта за
потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације у функцији пољопривреде на
парцелама број 4322 и 4323 К.О. Скореновац бр. 344-19/2021-IV од 10.03.2021. г.
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У складу са Чл. 62 став 2 „Закона о планирању и изградњи“ (Сл. Гласник РС бр.72/09,
81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС и 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон и 9/2020) доносим:

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
За одговорног урбанисту на руковођењу израде Урбанистичког пројекта за потребе
урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију и доградњу
постојећег пољопривредног радног комплекса фарме крава музара са пратећим
садржајима на кат.пар.топ.бр. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац за инвеститора Дејана
Трајковића, Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац одређује се:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

дипл.инж.арх. Aлла Филиповић
лиценца бр. 200 0381 03
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Као одговорни урбаниста на руковођењу израде Урбанистичког пројекта за потребе
урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију и доградњу
постојећег пољопривредног радног комплекса фарме крава музара са пратећим
садржајима на кат.пар.топ.бр. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац за инвеститора Дејана
Трајковића, Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац изјављујем да је Урбанистички
пројекат урађен на овереном КТП-у.
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лиценца бр. 200 0381 03

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Инвеститор:
Објекат:

Дејан Трајковић
Економски објекти

К.П. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац

ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Инвеститор:
Објекат:

Дејан Трајковић
Економски објекти

К.П. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац

ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Инвеститор:
Објекат:

Дејан Трајковић
Економски објекти

К.П. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
1.1.

УВОД

Изради урбанистичког пројекта приступа се на захтев инвеститора да би се
извршила урбанистичка провера просторних и програмских могућности кроз
урбанистичко-архитектонску разраду локације.
Урбанистичким пројектом се дефинише урбанистичко-архитектонско решење
планиране градње у складу са условима за изградњу и урбанистичким показатељима
датим Планом за одређену намену односно зону као и правилницима који конкретну
област регулишу и прибављеним условима надлежних јавних предузећа и установа у чијој
је надлежности њихово издавање.
Методолошки циљ израде пројекта јесте провера програмских, технолошких и
функционалних програма инвеститора са свим релевантним факторима који прописују
изградњу објекта те врсте.
На почетку израде Урбанистичког пројекта носиоцу ираде стављена је на
располагање следећа документација:
- Катастарско – топографски план урађен од стране геодетске фирме “ГБ ГЕО-ЛЕВЕЛ“
из Ковина
- Копија плана издата од стране Републичког геодетског завода - службе за катастар
непокретности Панчево – група Ковин бр.952-108-7891/2021 К.О.Скореновац од
03.02.2021.г
- Копија катастарског плана водова издата од стране Републичког геодетског завода службе за катастар непокретности Панчево – Одељење за катастар водова Панчево
бр.956-303-2220/2021 од 23.02.2021г.
- Извод из базе података Геодетског катастарског информационог система Републичког
геодетског завода - бр. 3301 од 08.03.2021.г оверен под бр. УОП-I:1773/2021 од
16.03.2021.г.
- Извод из базе података Геодетског катастарског информационог система Републичког
геодетског завода - бр. 3301 од 08.03.2021.г оверен под бр. УОП-I:1774/2021 од
16.03.2021.г.
- Извод из базе података Геодетског катастарског информационог система Републичког
геодетског завода - бр. 3301 од 12.03.2021.г оверен под бр. УОП-I:1726/2021 од
15.03.2021.г.
- Информација о локацији издата од стране Општинске управе Ковин, Одељења за
урбанизам и стамбено-комуналне послове бр. 353-4/2021– IV од 05.07.2021.г.
Наведена документација налази се у прилогу и саставни је део Урбанистичког пројекта.

1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за
реконструкцију и доградњу постојећег пољопривредног радног комплекса фарме
крава музара са пратећим садржајима на кат.пар.топ.бр. 4322, 4323 и 4324 К.О.
Скореновац израђује се у складу Просторним планом општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“ бр.18/2012 и 1/2019) и чл. 60 и 61 „Закона о планирању и изградњи“ (Сл. Гласник
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РС бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС и 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14, 83/2018 , 31/2019 и 37/2019 – др.закон и 9/2020) и Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Сл.гласник РС“, бр. 32/2019).
Обавеза израде Урбанистичког пројекта настала је применом поглавља 4.Мере и
инструменти за спровођење просторног плана, и то 4.1. Смернице за израду плланске
документације за подручје просторног плана, где је прописано да је израда урбанистичког
пројекта ван грађевинског подручја насеља обавезна (уз прибављање услова надлежних
организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање) за постојеће
радне зоне, уколико се врши нова изградња или мења постојећа делатност.
Правним основом за изградњу предметног комплекса осим горенаведених служи низ
Закона који дефинишу изградњу и рад објекта.
- Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/2013-УС и 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 – др.закон и 9/2020)
- Закон о водама („Сл.гл.РС“ бр. 30/10,93/2012,101/2016, 95/2018 i 95/2018 – др.закон)
- Закон о санитарном надзору („Сл.гл.РС“ бр.125/04)
- Закон о заштити животне средине („Сл.гл.РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/2009 – др.закон,
72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“ бр.135/04 и 36/09)
- Закон о енергетици („Сл.гл.РС“ бр.145/2014 и 95/2018 – др.закон)
- Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 –
др.закон)
- Закон о културним добрима („Сл.гл.РС“ 71/94, 52/2011 – др.закон, 99/2011 – др.закон и
6/2020 – др.закон)
- Закон о експлозивним материјалима, запаљивим течностима и гасовима(„Сл. гласник
СРС“ бр.44/77, 45/84 и 18/89 и „Сл.гл.РС“ 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др.закон, и
54/2015 – др.закон)
Наведени списак закона дефинисао је одређени број подзаконских аката, обавезних
за примену приликом планирања и пројектовања објеката дате функције, који су
стављени у обавезну примену у текстуалном делу Урбанистичког пројекта за ту област
чију примену регулишу.
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ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Слика 1. ШИРИ ОБУХВАТ - Положај предметне локације у односу на шири обухват
дела Просторног плана општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр.18/2012 и 1/2019)
Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом се налази у западном делу обухвата
Просторног плана општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр.18/2012 и 1/2019) изван
грађевинског подручја насеља Скореновац – грађевинско подручје је означено црвеном
бојом, и то у радној зони изван насеља – зона је означена љубичастом бојом.
Предметна локација на југозападу излази на јавну површину одн.регионални пут –
улицу Плочица – Ковин П-III-Бр.31 одн. кат.пар.бр.4560 К.О.Скореновац преко
кат.пар.бр. 4324 К.О.Скореновац – остало вештачки створено неплодно земљиште у
приватном власништву инвеститора са наменом приступног пута. На североистоку
предметна локација излази на јавну површину - пар.топ.бр. 4558 К.О.Скореновац –
некатегорисани пут и на јавну површину - пар.топ.бр. 4559 К.О.Скореновац –
некатегорисани пут.
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1.4.НАМЕНА ПРОСТОРА У ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ

Слика 2. УЖИ ОБУХВАТ - Положај предметне локације у односу на ужи обухват дела
Просторног плана општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр.18/2012 и 1/2019)
Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом према Просторном плану општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр.18/2012 и 1/2019) и то према графичком прилогу 12.1
„Скореновац-план намене површина“ сврстано је у РАДНУ ЗОНУ изван грађевинског
подручја насеља Скореновац.
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ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ – ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Слика 3. Постојеће стање на терену – предметне парцеле
Постојеће стање по евиденцији Републичког геодетског завода - службе за катастар
непокретности Ковин према оригиналној документацији односно Изводу из базе података
Геодетског катастарског информационог система Републичког геодетског завода - бр.
3301 од 08.03.2021.г овереног под бр. УОП-I:1773/2021 од 16.03.2021.г. и копији плана
бр.952-108-7891/2021 К.О.Скореновац од 03.02.2021.г за предметну кат.пар.топ.бр. 4323
К.О. Скореновац је следеће:
У А листу – подаци о земљишту наведена катастарска класа је остало вештачки
створено неплодно земљиште, врста земљишта земљиште у грађевинском подручју ,
укупне површине парцеле 4ha10a81м². У Б листу – подаци о носиоцу права на земљишту
власник парцела је Трајковић Дејан из Скореновца, Ул. Маршала Тита бр.177, облик
својине –приватна, врста права – својина.
- Према горепоменутом изводу из базе података Геодетског катастарског информационог
система Републичког геодетског завода на кат.пар.топ.бр. 4323 К.О. Скореновац се
налази 10(десет) објеката
1. Помоћна зграда (Пр) – 648м2
2. Помоћна зграда (Пр) – 648м2
3. Помоћна зграда (Пр) – 648м2
4. Помоћна зграда (Пр) – 472м2
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5. Помоћна зграда (Пр) – 300м2
6. Помоћна зграда (Пр) – 665м2
7. Помоћна зграда (Пр) – 296м2
8. Помоћна зграда (Пр) – 73м2
9. Помоћна зграда (Пр) – 138м2
10. Помоћна зграда (Пр) – 48м2
Правни статус свих објеката је „објекти преузети из земљишне књиге“.
Према копији плана на кат.пар.топ.бр. 4323 К.О. Скореновац се налази 10(десет) објеката.
Према катастарско-топографском плану који је израдила геодетска фирма“ГБ ГЕОЛЕВЕЛ“ из Ковина објекти 5, 8, 9 и 10 не постоје на терену, односно нелегално су
порушени. Планира се њихово брисање из катастра. а објекат бр.11 је нелегално изграђен
и предмет је озакоњења, као и објекти 1,2,3,6 и 7 који су нелегално дограђени и предмет
су озакоњења. Катастарско стање везано за обј. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 није усклађено са
фактичким стањем. У даљем тексту је писано фактичко стање, не катастарско.
Тренутно се на предметној парцели 4323 К.О. Скореновац налази 7 објеката (Пр):
Објекат 1 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је остава за пољопривредне производе (чување хране за стоку). Објекат
је предмет озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 741м2 (катастарско
стање 648м2).
Објекат 2 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је остава за чување хране за стоку. Објекат је предмет озакоњења - није
предмет пројектовања. Површине је 693м2 (катастарско стање 648м2).
Објекат 3 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је остава за чување хране за стоку. Објекат је предмет озакоњења - није
предмет пројектовања. Површине је 745м2 (катастарско стање 648м2).
Објекат 4 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је објекат штале. Предмет је пројектовања тако што се објекат
реконструише и дограђује у објекат фарме крава музара (уједно ће ту бити и млекара са
роботима). Површине је 472м2.
Објекат 5 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену, нелегално је порушен. Катастарско стање је 300м2.
Објекат 6 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је складишни објекат (магацин и радионица). Објекат је предмет
озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 1197м2 (катастарско стање 665м2).
Објекат 7 – Помоћна зграда (Пр+1+Пк, Пр+1, Пр)
- тренутна намена је стамбено-помоћни објекат – објекат је предмет озакоњења – није
предмет пројектовања. Површине је 377м2 (катастарско стање 296м2).
Објекат 8 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену (некад је био бунар), нелегално је порушен. Катастарско
стање је 73м2.
Објекат 9 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену, нелегално је порушен. Катастарско стање је 138м2.
Објекат 10 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену (вага), нелегално је порушен. Катастарско стање је 48м2.
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Објекат 11 – објекат није картиран, предмет је озакоњења
- тренутна намена је складишни објекат (штала и магацин) - није предмет пројектовања.
Површине је 1680м2.
На кат.пар.топ.бр. 4322 К.О. Скореновац нема постојећих објеката, укупнa
површинa парцеле 4ha31a04м².
На кат.пар.топ.бр. 4324 К.О. Скореновац нема постојећих објеката, укупнa
површинa парцеле 5a61м².

2. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА
Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом према Просторном плану општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр.18/2012 и 1/2019) и то према графичком прилогу
„Планирана намена површина“ сврстано је у РАДНЕ ЗОНЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА насељеног места Скореновац.
Према Просторном плану општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр.18/2012 и
1/2019) дефинисано је да се под појмом зоне рада подразумевају радне зоне и појединачни
радни комплекси ван радних зона. Зона рада је онај простор који је првенствено немењен
привредним активностима, односно таквим делатностима као што су индустрија,
производно занатство, складиштење и обрада разних роба, као и они сервиси који, због
своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других насељских група.
Просторним планом општине Ковин је дефинисана врста и намена објеката који се
могу градити у зони рада.
У оквиру грађевинске парцеле у овој зони дозвољена је изградња главних објеката:
пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама:
пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни
објекат, пословно-производно-складишни објекат и друга комбинација. Дозвољена је
изградња и осталих објеката на парцели: гараже, оставе, силоси, сточне стаје,
надстрешнице за машине и возила, санитарни пропусници, трафо станице, радио-базне
станице, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење), бунари, ограде и
сл.
У оквиру радног комплекса могуће је изградити једну стамбену јединицу – као стан
у оквиру пословног објекта или као засебан објекат са једним станом.
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне,
пословне и радне активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење
услова заштите животне средине, као што су: млинови, погони за производњу хране прераду млека, јаја и меса, прераду и конзервирање воћа и поврћа, производњу сточне
хране и сличног, као и подизање газдинства и фарми, затим делатности везане за
производњу грађевинског материјала, прераду и обраду метала и дрвета, за електронску,
текстилну или неку сличну производњу, односно делатности из области трговине на
велико, складишта, стоваришта, логистички центри и слично.
Генерална намена планираног подручја – примарна пољопривредна производња из
области сточарства. Комплекс из обухвата Урбанистичког пројекта је предвиђен за
обављање узгоја крава-музара у циљу производње млека и узгоја подмлатка.
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За обављање те производње формира се комплекс са објектима, технолошким
постројењима, саобраћајним и манипулативним површинама и зеленилом, а све у сврху
обављања планиране делатности уз поштовање свих релевантних прописа.
Планирана намена простора из обухвата Урбанистичког пројекта односи се на планом
дозвољену намену и нема сметње за реализацију планираних садржаја на предметној
локацији.
Инвеститор планира да свој инвестициони план оствари на следећи начин:
- НА КАТ.ПАР.ТОП.БР. 4323 К.О.СКОРЕНОВАЦ:
Објекат 1 – Помоћна зграда (Пр)– тренутна намена је остава за чување хране за стоку –
објекат је предмет озакоњења - није предмет пројектовања
Објекат 2 – Помоћна зграда (Пр)– тренутна намена је остава за чување хране за стоку–
објекат је предмет озакоњења - није предмет пројектовања
Објекат 3 – Помоћна зграда (Пр)– тренутна намена је остава за чување хране за стоку –
објекат је предмет озакоњења - није предмет пројектовања
Објекат 4 – Помоћна зграда (Пр) - тренутна намена је објекат штале - ПРЕДМЕТ ЈЕ
ПРОЈЕКТОВАЊА тако што се објекат реконструише и дограђује у економски објекат објекат фарме крава музара са млекаром и роботима спратности Пр
Објекат 5 – Помоћна зграда (Пр) – објекат не постоји на терену, нелегално је порушен
Објекат 6 – Помоћна зграда (Пр) – тренутна намена је складишни објекат – магацин и
радионица - објекат је предмет озакоњења - није предмет пројектовања
Објекат 7 – Помоћна зграда (Пр+1+Пк, Пр+1, Пр) – тренутна намена је стамбено-помоћни
објекат– објекат је предмет озакоњења – није предмет пројектовања
Објекат 8 – Помоћна зграда (Пр) – стари бунар - објекат не постоји на терену, нелегално
је порушен
Објекат 9 – Помоћна зграда (Пр) – објекат не постоји на терену, нелегално је порушен
Објекат 10 – Помоћна зграда (Пр) – вага - објекат не постоји на терену, нелегално је
порушен
Објекат 11 – објекат није картиран, предмет је озакоњења – тренутна намена је складишни
објекат - није предмет пројектовања
- НА КАТ.ПАР.ТОП.БР. 4322 К.О.СКОРЕНОВАЦ:
Објекат 01 – објекат планиран за изградњу – намена је економски објекат – гаража и
остава за алат - ПРЕДМЕТ ЈЕ ПРОЈЕКТОВАЊА
Објекат 02 – објекат планиран за изградњу – намена је економски објекат - гаража и
остава за алат - ПРЕДМЕТ ЈЕ ПРОЈЕКТОВАЊА
Није планирана фазна реализација.
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4.2.Регулационе и грађевинске линије
Планирано подручје представља кат.пар.топ.бр. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац,
које је дефинисано следећим граничним тачкама:
Број
тачке
I

Y

X

7493950.01

4957167.61

II

7494080.18

4957098.31

III

7494083.16

4957096.73

IV

7494188.52

4957213.92

V

7494196.40

4957207.67

VI

7494187.52

4957198.22

VII

7494298.84

4957142.20

VIII

7494394.88

4957337.64

IX

7494280.34

4957452.78

X

7494243.32

4957484.04

Парцелe топ.бр. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац, које су предмет детаљне
разраде имају сложени облик и својим положајем у односу на суседне парцеле њихове
границе карактеришу се као:
1. границе грађевинске парцеле (границе према суседним парцелама које се односе у
категорији осталог грађевинског земљишта)- ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ (ознака на графичком
прилогу)
2. постојеће регулационе линије које се поклапају са границама парцеле, које раздвајају
остало земљиште од земљишта јавне намене – РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА (ознака на
графичком прилогу)
Постојеће регулационе линије се задржавају.
Предметна кат.парцела бр. 4322 К.О.Скореновац са североисточне стране излази на
некатегорисан пут одн. кат.пар. топ.бр. 4559 К.О. Скореновац, одн. граница је линија
регулације. На северозападу излази на некатегорисан пут одн. кат.пар. топ.бр. 4559 К.О.
Скореновац, одн. граница је линија регулације, као и на улицу Тамаши Арона, одн.
кат.пар.бр.1098/1К.О.Скореновац, одн. граница је линија регулације. На источној страни
граничи се са кат.пар.бр. 4323 и 4324 К.О. Скореновац, док се на југозападној страни
граничи са кат. парцелом бр.1098/1 К.О.Скореновац, одн. граница је линија регулације и
са улицом Плочица – Ковин П-III бр.31, кат. парцелом бр. 4560К.О.Скореновац, одн.
граница је линија регулације.
Предметна кат.парцела бр. 4323 К.О.Скореновац са североисточне стране излази на
некатегорисан пут одн. кат.пар. топ.бр. 4558 и 4559 К.О. Скореновац, одн. граница је
линија регулације.На источној страни граничи се са кат.пар.бр.4325/2 К.О.Скореновац, са
југозападне стране граничи се са кат. парцелама бр.4325/1, 4324 и 4322 К.О.Скореновац, а
са западне стране са кат. парцелом бр. 4322 К.О.Скореновац.
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Предметна кат.парцела бр. 4324 К.О.Скореновац са североисточне стране граничи са
кат.пар.бр.4323К.О.Скореновац. На источној страни граничи се са кат.пар.бр.4325/1
К.О.Скореновац, са југозападне стране граничи се са кат. парцелом бр.4560
К.О.Скореновац, одн. улицом Плочица – Ковин П-III бр.31 одн. граница је линија
регулације, а са северозападне стране са кат. парцелом бр. 4322 К.О.Скореновац.
Објекти су део комплекса којег чине слободностојећи објекти. На графичком прилогу
лист бр.3 дате су вредности удаљења грађевинских линија објеката у односу на постојеће
регулационе линије, која се пружају северноисточном, северозападном и југозападном
границом комплекса и дефинисане су геодетским тачкама I-III, I-X и VIII-X на
графичком прилогу бр.1.
Грађевинске линије планираних објеката постављене су у складу са технолошком и
функционалном потребом и у складу са ограничењима датим у Плану.
У поглављу „Правила грађења“ дата је могућност изградње слободностојећих објеката
или објеката у низу а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње.
Изградња објекта у низу (међусобна удаљеност објекта је 0,0м тј. за ширину дилатације)
може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите.
Објекти планирани за изградњу у радном комплексу у складу са правилима грађења,
датим у плану постављени су као слободностојећи.
Диспозицијом планиране градње испоштована су ограничења о међусобној удаљености
објеката, који су у плану дефинисани минималним међусобним удаљењем
слободностојећих објеката од половине висине вишег објекта а не мање од 5м, а што је
приказано у графичком прилогу – лист бр. 3 као вредност која је већа од минимално
дозвољене.

4.3.Концепција уређења простора и анализа урбанистичких параметара
Уређење комплекса конципирано је на такав начин да омогући инвеститору
испуњење захтева инвестиционог програма уз поштовање начела рационалности и
економичности у законском оквиру. Функционалну повезаност садржаја и саобраћајне
токове одредили су просторно решење комплекса.
Услови који су одредили просторну организацију комплекса проистекли су од захтева
испуњења низа захтева, који регулишу ту врсту пољопривредне производње, а најпре
ветеринарско – санитарни услови за узгој и држање копитара, услове заштите животне
средине, противпожарне захтеве и обавезе настале применом Плана.
Анализом дате локације је закључено да својим географским положајем, диспозицијом
у односу на окружење и природним и метеоролошким карактеристикама микролокација је
повољна за обављање планиране врсте пољопривредне производње, јер су испуњени
следећи услови у погледу изградње:
1.Локација на којој је планирана изградња фарме налази се на подручју и у зони која, у
зависности од броја (до 200 грла копитара), врсте, као и еколошких услова не угрожава
нити би била угрожена од стамбених и других објеката у ближој или даљој околини.
2. Земљиште из обухвата Урбанистичког пројекта је компактно, није подводно, има добре
отоке атмосферских вода
3.Локација планиране градње налази се изван зоне која може бити угрожена поплавом и
клизањем терена
Круг фарме организован је тако да се поштују основни захтеви производње:
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1. Комплекс има довољно простора, одговара планираном капацитету, броју и величини
објеката како би се обезбедила њихова функционална повезаност и међусобна удаљеност
2. Путеви који се користе за довоз животиња, хране за животиње, чистих простирки и
одвоз финалних пољопривредних производа не сме да се укрштава са путевима који се
користе за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња
3. Прилазни путеви и путеви у кругу фарме морају да буду довољно широки и изграђени
од чврстог материјала
4. Испред сваког објекта на фарми мора бити бетонирана или асфалтирана површина
5. Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива из објеката мора бити смештен,
односно изграђен тако да се спречи загађивање околине и ширење узрочника заразних
болести животиња и људи, насупрот правца главних ветрова и мора да буде удаљен
најмање 50м од објекта за животиње.
6. Сходно планираном капацитету фарме до 200 грла крава-музара комплекс мора да има
одвојени колски и пешачки улаз у круг фарме
7. Комплекс фарме мора да буде ограђен оградом која спречава неконтролисани улазак
људи и животиња и да има улаз који је контролисан или под надзором и накојем се
обавезно води евиденција о уласку и изласку људи, животиња и возила из круга фарме.
Улаз у комплекс се остварује са саобраћајнице Плочица – Ковин П-III бр.31, кат.
парцелe бр.4560 К.О.Скореновац, а преко приступног пута на кат. пар.бр. 4324
К.О.Скореновац и она се користи и за довоз животиња, храна за животиње, чистих
простирки и опреме као и извоз млека. Пут за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода и
лешева животиња је планиран преко некатегорисаног пута – пар.топ.бр. 4559
К.О.Скореновац, који се налази уз северну страну парцеле комплекса фарме.
Објекти фарме су повезани унутрашњим саобраћајним и манипулативним
површинама, који омогућавају одвијање технолошких процеса, предвиђених
технолошким циклусом.
У комплексу је планирана изградња следећих садржаја:
- Економски објекат – реконструкција и доградња објекта бр.4 - објекат фарме
димензија 41,80 x 72,00м+5,00м x 16,40м+9,00м+16,40м x 72,00м+5,00м, капацитета до
200 музних крава. Простор је организован тако да се краве дворедно држе. Остатак
простора је намењен за путеве за довоз и одвоз хране, одвоз ђубрета и смештај подмлатка,
роботе са простором за измузавање и млекаром
- Изградња 2 (два) економска објекта за гаражу и оставу за алат
- Депонија за одлагање и зрење чврстог ђубрива
- Плато за истовар стајског ђубрива
- Осочна септичка јама
- Технолошка септичка јама
- Ретензиони базен лагуна са земљаним насипом
- 2 септичке јаме за дезинфекционе воде – дезобаријера
- Саобраћајне и манипулативне површине

4.4.Остваривање колских приступа и пешачких токова
Саобраћајно решење комплекса је планирано у складу са технолошком потребом
производње за раздвајањем „чистих“ и „прљавих“ токова. Улаз у комплекс се остварује
са саобраћајнице Плочица – Ковин П-III бр.31, кат. парцелe бр.4560 К.О.Скореновац а
преко приступног пута на кат. пар.бр. 4324 К.О.Скореновац и она се користи и за довоз
животиња, храна за животиње, чистих простирки и опреме као и извоз млека. Пут за одвоз
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стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња је планиран преко некатегорисаног
пута – пар.топ.бр. 4559 К.О.Скореновац, који се налази уз северну страну парцеле
комплекса фарме.
Сви унутрашњи садржаји комплекса су повезани саобраћајним и манипулативним
површинама због потреба технолошког процеса који се одвија у кругу комплекса.
Унутар комплекса саобраћајне површине су димензионисане у складу са меродавним
возилом, за чије је потребе планирана саобраћајница и предвиђене су за камионе, камионе
са приколицом и тракторе. Све саобраћајнице су двосмерне. Регулација саобраћајница је
дата путем дефинисања укрсних тачака осовина саобраћајних и манипулативних
површина.
Попречни и подужни падови саобраћајних и манипулативних површина су дати
ознаком смера пада са бројчаном вредношћу исказаном у процентима на графичком
прилогу бр.3 и 4.
Пешачки токови у комплексу одвијају се одвојено од саобраћајних и манипилативних
површина у складу са „Правилником о ветеринарско – санитарним условима објекта за
узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића“ („Сл.гл.РС“ бр. 81/06) за планирани
капацитет фарме до 200 грала а преко 100 захтева се раздвајање колског и пешачког
улаза.

4.5.Начин обезбеђивања простора за паркирање возила
У плану су дати услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила. Власници –
корисници радно-пословних објеката у производним комплексима потребан број паркинг
места за мирујући саобраћај обезбедиће на сопственој парцели путем паркинг простора
или гаражног места у објекту.
Неопходан број паркинг места одредиће се на основу следећих норматива и
критеријума:
- Индустријски објекти 1ПМ/3 запослена
С обзиром да је технолошком потребом функционисања комплекса неопходно да је у
једној смени запослено најмање 7 радника неопходан број паркинг места рачуна се на
следећи начин:
7 запослених / 3 нормативне јединице = неопходно 3ПМ, с тим да је једно ПМ планирано
за смештај возила за особе са инвалидитетом
Ситуационим решењем приказана је диспозиција 3 паркинг места постављених
управно на улазну саобраћајницу на крајњем истоку комплекса. Појединачно паркинг
место димензионисано је за стационарни саобраћај путничког возила и његове димензије
су 2.5мx5.0м.
Паркинг место за особе са инвалидитетом је димензија 3.7мx5.0м и са тиме су
задовољене обавезе настале применом „Правилника о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама “(Сл.Гл.РС 22/2015).
Место за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом означавају се знаком
приступачности.
Коловозни застор је планиран за возила лаког оптерећења од растер плоча,
постављених на сабијену пешчану подлогу одговарајуће носивости.
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4.6.Ограђивање комплекса
У складу са правилима грађења за пољопривредне радне комплексе из Просторног
плана општине Ковин парцеле за потребе функционисања радних комплекса могу се
ограђивати максимално до висине 2.2м зиданом, транспарентном оградом или
комбиновано. Ограда ће се поставити на границама према:
- Пар.топ.бр. 1098/1 и 4560 К.О.Скореновац од координатне тачке I до II у дужини од
50,73м+96,89м.
- Пар.топ.бр.4325/1 К.О. Скореновац од координатне тачке III до VII у дужини од
157,59м + 10,06м + 124,62м
- Пар.топ.бр. 4325/2 К.О. Скореновац од координатне тачке VII до VIII у дужини од
217,76м
- Пар.топ.бр. 4558 и 4559 К.О. Скореновац од координатне тачке VIII до X у дужини од
48,45м и 162,41м
- Пар.топ.бр. 4559 и 1098/1 К.О. Скореновац од координатне тачке X до I у дужини од
32,00м + 27,46м + 372,93м
Број
тачке
I

Y

X

7493950.01

4957167.61

II

7494080.18

4957098.31

III

7494083.16

4957096.73

IV

7494188.52

4957213.92

V

7494196.40

4957207.67

VI

7494187.52

4957198.22

VII

7494298.84

4957142.20

VIII

7494394.88

4957337.64

IX

7494280.34

4957452.78

X

7494243.32

4957484.04

Ограда која се поставља на границама према приватном поседу нема капије. Ограда
према регулационој линији – кат.пар.топ.бр. 4560 К.О.Скореновац – Плочица – Ковин ПIII бр.31 има колско-пешачку капију у ширини саобраћајног прикључка.Ограда према
регулацији је транспарентна, постављена конструктивним стубовима на свака 3м са
зиданим парапетом до 0.6м због заштите од неконтролисаног уласка штеточина. Ограда
према регулационим линијама поставља се уз саму регулациону линију на парцели
инвеститора. Капије на регулациониј линији се отварају ка унутрашњости парцеле, тј. не
могу се отварати ван регулационе линије.
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4.7.Нивелационо решење комплекса
Нивелационо решење комплекса има за циљ регулисање одвода површинских вода
нaсталих у различитим фазама производње до својих реципијената. Пошто у комплексу
фарме постоји више врста отпадних вода (технолошке, отпадне воде од фарме и условно
чисте атмосферске воде) нивелационим решењем манипулативних површина треба
обезбедити контролисано сакупљање, предтретман и испуст сваке врсте отпадне воде.
Применом одговарајућих падова, дренажних система, уграђених сливника, сепаратора
уља и ивичњака обезбеђено је постављање технолошких процеса и заштита земљишта,
воде и околине од загађења.

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
5.1.Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле
Просторним планом општине Ковин за радне комплексе ван грађевинског подручја
насеља предвиђене су максималне вредности за планирану градњу у односу на величину
парцеле.
Индекс заузетости грађевинске парцеле предвиђен је максимално 70%.
У табели су дати планиране вредности из датог УП које су знатно испод планом
дозвољених.
Максимални индекс
заузетости
кат.пар.бр. 4322
К.О.Скореновац
кат.пар.бр. 4323
К.О.Скореновац

ПЛАНОМ
ПРЕДВИЂЕНИ

РЕАЛИЗОВАНИ ДАТИМ
УП

70%

2.74%

70%

20.66%

5.2.Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Планом су дефинисане максималне спратности објеката у зависности од функције.
Пословни објекти су предвиђени до максималне спратности приземље и спрат (П+1).
Производни, складишни, економски и помоћни објекти спратности приземље(П).
Висина производног објекта је условљена технолошким процесом производње.
Урбанистичким пројектом предвиђена је реконструкција и доградња обј.бр.4 у економски
објекат - објекат фарме и два економска објекта – објекта гараже и оставе за алат и све
спратности приземље (П) што се уклапа у параметре из плана.
Висина објекта се одређује у складу са технолошким процесом производње и мерама
безбедности и није бројчано ограничена планом.
Једино висина објекта утиче на међусобно удаљење објекта у комплексу и условљено
да минимално међусобно удаљење наспрамног објекта у комплексу не сме да буде мање
од половине висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не сме да буде мањи од 5м.
С обзиром да се у комплексу висине објеката крећу од 7.66м до 10.00м а међусобна
удаљења имају вредности од 2 до 3 пута веће од максималне висине објекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Инвеститор:
Објекат:

Дејан Трајковић
Економски објекти

К.П. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац

урбанистичком поставком овог комплекса задовољен је и услов максималне висине и
међусобног удаљења објекта.
Планирани објекти, који су обухваћени Урбанистичким пројектом планирани су следеће
спратности:
Пр– економски објекат - објекат фарме
Пр – економски објекат –објекат гараже и оставе за алат
Пр – економски објекат - објекат гараже и оставе за алат
Међуспратна висина планираних објеката пројектована је у складу са технолошком
потребом и прописану за дату функцију, тако да је висина објеката резултат усклађивања
планиране спратности и функционалних потреба објекта.
Пројектоване висине су дате у графичком прилогу – идејна решења објеката.

5.3.Анализа урбанистичких параметара за предметне парцеле
Урбанистички
параметри

Парцела топ. бр. 4322 К.О. Скореновац

Површина
парцеле

Изграђена
површина
објеката(м2)

Бруто
габаритна
површина
објеката (м2)
Индекс
заузетости %
Опремљеност
паркинг
простора
Зелене
површине

43104м2
Обј.
Бр. 01

Обј.
Бр. 02

590

590

1180,00м2
Обј.
Бр. 01

Обј.
Бр. 02

590

590

1180,00м2
2.74%
/

40872,00м2/94,82%

Манипулативн
еи

саобраћајне
површине,
технолошки
платои и
пешачке стазе

1052,00м2/2,44%
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Урбанист
ички
параметри

Парцела топ. бр. 4323 К.О. Скореновац

Површина
парцеле

41081м2

Изграђена
површина
објеката(м2)

Обј.
бр. 01

Обј.
Бр.
02

Обј.
Бр.
03

Обј.
Бр. 04

Обј.
Бр.06

Обј.
Бр.
07

Обј.
Бр. 11

741

693

745

3055

1197

377

1680

8488,00м2
Бруто
габаритна
површина
објеката (м2)
Индекс
заузетости
%
Опремљен
ост
паркинг
простора
Зелене
површине

Обј.
Бр. 01

Обј.
Бр.
02

Обј.
Бр.
03

Обј.
Бр. 04

Обј.
Бр.06

Обј.
Бр.
07

Обј.
Бр. 11

741

693

745

3055

1197

377

1680

8488,00м2

20.66%
3ПМ (путничка возила) од тога 1 паркинг место за возила која
користе особе са инвалидитетом

24340,00м2/59,25%

Манипулат
ивне и

саобраћај
не
површине,
технолош
ки платои
и пешачке
стазе

8253,00м2/20,09%

Индекс заузетости исказан у %, је количник површине хоризонталне пројекције
надземног габарита објекта на парцели и површине парцеле.
(590 м²+590 м²)/43104 м2x100%=
= 2.74%
(741 м²+693 м²+745 м²+ 3055 м² + 1197м²+377 м² + 1680 м²)/)/41081 м2x100%=
= 20.66%
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6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
6.1.Саобраћајно решење
На кат.пар.топ.бр. 4322, 4323 и 4324 К.О.Скореновац у складу са технолошком
потребом планиране градње користи се један постојећи прикључак и пројектована су два
нова саобраћајна прикључка.
Прикључење комплекса на јавну саобраћајницу се одвија преко постојећег
саобраћајног прикључка са саобраћајнице Плочица – Ковин П III бр.31 општинске јавне
саобраћајнице преко двосмерног саобраћајног прикључка ширине 3.5м са полупречником
саобраћајне лепезе од r=10,75м и r=15,85м.
Друго прикључење комплекса на јавну саобраћајницу предвиђено је на
некатегорисани пут (кат.пар.топ.бр. 4559 К.О.Скореновац) због остваривања технолошких
потреба за реализацију „прљавог пута“ преко планираног саобраћајног прикључка.
Прикључење се остварује преко двосмерног саобраћајног прикључка ширине 6.0м
односно 14,35м на рег.линији и то управно на постојећу јавну саобраћајницу са
полупречником саобраћајне лепезе од r=12,0м. Саобраћајни прикључак на парцелу 4559
К.О.Скореновац дефинисан је укрсном тачком А постављеном на регулациону линију
парцеле и укрсном тачком Б постављеном на осу саобраћајнице.
Треће прикључење комплекса на јавну саобраћајницу предвиђено је на
некатегорисани пут (кат.пар.топ.бр. 4559 К.О.Скореновац) због остваривања приступа
кат.пар.топ.бр.4322 К.О.Скореновац. Прикључење се остварује преко двосмерног
саобраћајног прикључка ширине 5.00м односно 10,48м на рег.линији и то управно на
постојећу јавну саобраћајницу са полупречником саобраћајне лепезе од r=12,0м.
Саобраћајни прикључак на парцелу 4559 К.О.Скореновац дефинисан је укрсном тачком Ц
постављеном на регулациону линију парцеле и укрсном тачком Д постављеном на осу
саобраћајнице.
Координате осовинских тачака прикључка на регулациону линију парцеле која је
обележена у графичком прилогу лист бр 3 тачкама А и Ц и координате укрсне тачке
планираног прикључка и постојеће јавне саобраћајнице која је обележена на графичком
прилогу тачком Б и Д дати су у Гаус-Кригеровом координатном систему у табели
Елементи за обележавање регулације саобраћајница
x
А
7494326.9872
Б
7494329.9305
Ц
7494218.3657
Д
7494214.6909

y
4957406.5890
4957409.5627
4957458.4629
4957462.0483

Унутрашњи саобраћај у комплексу одвија се путем двосмерних саобраћајница ширине
у зависности од функције са прописаним полупречницима кривине за меродавна возила.
До сваког објекта комплекса обезбеђен је саобраћајни приступ меродавног возила
(камиона, шлепера или трактора) преко саобраћајних и манипулативних површина.
Регулација саобраћајног решења комплекса дата је у графичком прилогу лист бр.3 и 4.
Темене тачке саобраћајних веза унутрашњих саобраћајница дати су у графичком прилогу
и означени су Т1-Т15.
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Приступ ватрогасних возила је обезбеђен у оквиру планираних саобраћајних
површина јер задовољава прописне ширине за интервентна возила.
За све објекте у комплексу обезбеђен је приступ ватрогасним возилима са најмање
једне стране осим објекта фарме, за коју је обезбеђен приступ са 4 стране.

6.2.Снабдевање водом
Основом за урбанистичку поставку водоснабдевања комплекса послужиле су обавезе
настале из потреба примене релевантних прописа и услова надлежних институција.
Сходно функцији објеката комплекс има потребу за потрошњом санитарне, технолошке и
противпожарне воде.
Према условима ЈП „Ковински комуналац“из Ковина о прикључењу на јавну
водоводну мрежу под бр.03-461/2-21 од 19.02.2021.г. постоји јавна водоводна мрежа за
потребе водоснабдевања. Водоснабдевање се планира преко постојећег прикључка.
Од потрошача воде у комплексу је предвиђена потрошња технолошке, санитарне и
противпожарне воде.

6.2.1.Основни концепт снабдевања водом
Потрошачи технолошке и санитарне воде се јављају у објектима фарме и стамбеном
објекту. Постојећа водоводна мрежа се задржава. Планира се хидрантска мрежа која
обухвата читав комплекс за потребе противпожарне мреже и баштенских хидраната.
Спољна водоводна мрежа за санитарне и технолошке потребе постоји у оквиру
комплекса на кат.пар. бр.4323 и задржава се. Спољна хидрантска мрежа планира се од ПЕ
цеви ДН110(Ø100) са спољним надземним хидрантима Ø80. На планирану спољну
хидрантску мрежу прикључити унутрашње противпожарне мреже за објекте.
Водоводне шахтови су постојећи и задржавају се. Цевни материјал усвојити према
важећим техничким прописима за ову врсту радова. Минимална дубина полагања
цевовода је 0,8м. Дозвољавају се одступања у смислу прилагођавања на терену.
Диспозиција водоводне мреже је дата у графичком прилогу лист бр.4.

6.3.Сакупљање и одвод употребљених вода
6.3.1. Атмосферске отпадне воде
Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (воде које потичу са
манипулативних, саобраћајних површина, паркинга и сл.) могу се само након третмана на
таложнику и сепаратору минералних уља испуштати у реципијент. Квалитет отпадне воде
након третмана мора бити у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање. Нивелационим решењем,
применом одговарајућих падова, дренажних система, уграђених сливника и сепаратора
уља обезбеђено је сакупљање атмосферских вода са зауљених и запрљаних површина.
Условно чисте атмосферске воде са кровних површина, надстрешница тротоара и сл.
Могу се без пречишћавања испуштати на околни терен у путни канал уколико
задовољавају квалитет II класе воде. У случају да се пројектом жели усвојити решење које
подразумева упуштање вода у путни канал, потребно је прибавити сагласност власника
односно корисника канала.
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Техничком документацијом биће одређена количина атмосферских вода које треба
евакуисати са кровних површина користећи меродавну, усвојену вредност, интензитет
кише са најближе кишомерне станице.
Забрањено је у мелирационе канале и друге водотокове испуштати било какве воде
осим условно чистих атмосферских вода како би се обезбедило одржавање минимално
доброг еколошког статуса квалитета реципиента.

6.3.2.Санитарно – фекалне отпадне воде
До изградње канализационе мреже са припадајућим реципиентом, санитарно-фекалне
отпадне воде морају се испуштати у водонепропусну септичку јаму, без упијајућег
бунара, погодне запремине, коју ће редовно празнити надлежно јавно комунално
предузеће.
Санитарно-фекална канализациона мрежа на парцели је постојећа као и санитарнофекалне септичке јаме.

6.3.3.Технолошке отпадне воде
Дезинфекционе воде (које настају повремено) отпадне воде од прања опреме и објекта
из музишта издвојити од других вода и депоновати у посебну водонепропусну јаму коју
ће празнити периодично надлежно предузеће.

6.3.4.Отпадне воде од фарме и депоније за одлагање и зрење ђубрива
Ефлуенти генерисани у оквиру фарме ( осока, течности од силаже и сл. ) не смеју
неконтролисано отицати из сточарских објеката, објекта за складиштање фармског
стајњака, складиштеног хранива или других објеката на фарми.
Оцедне воде са депоније за одлагање и зрење ђубрива на водонепропусној подлози са
нагибом према сабирном шахту неповратним цевоводом прикључити на водонепропусну
осочну јаму. Предвиђен је објекат за сакупљање течне фазе осочне јаме (танк или лагуна)
без могућности испуштања у мелиоративне канале или околни терен. Овај објекат мора
бити водонепропустан у циљу заштите подземних вода. Пре испуста у осочне јаме
предвиђен је уређај за одвајање чврсте фазе (грубе решетке). Димензије осочне јаме
усвојити према динамици пражњења. Отпадне воде од чишћења штале и простора око
штала, након предтретмана, усмерити ка осочној јами фарме.
За коначну диспозицију ефлуента (пречишћене осоке) предвиђено је наводњавање
обрадивог земљишта без могућности испуштања или површинског оцеђивања у отворене
канале.
За диспозицију силажног сока који настаје силирањем превлажне сило масе
предвишена је дренажа или одвод сока у посебну водонепропусну јаму. За коначну
диспозицију силажног сока предвиђено је наводњавање обрадивог земљишта или за
исхрану стоке.

6.3.5.Ретензиони базен
За третман и диспозицију течне фазе – осоке из објеката предвиђен је објекат за
ретензију – таложник за осоку, водонепропусни бетонски резервоар или земљана лагуна
обложена адекватном фолијом отпорном на деловање амонијака са прописно
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димензионисаним ободним насипом у циљу заштите подземних вода, без могућности
испуштања у отворене канале или околни терен, а димензионисање извршити на основу
прорачуна очекиване продукције отпадних вода и динамике пражњења. Пре испуста у
ретензиони базен – лагуну предвиђени су уређаји за одвајање суспендованих материја
(декантери, филтери и сл.). За коначну диспозицију еуфлента – пречишћене сокле,
предвиђено је наводњавање обрадивог земљишта без могућности испуштања или спирања
у отворене канале.

6.3.6.Дезинфекционе отпадне воде
Дезинфекционе воде које настају повремено, као и воде из дезобаријере издвојити од
других вода и испуштати их у посебну водонепропусну септичку јаму која ће се
периодично празнити путем овлашћене организације.

6.4. Електроенергетика
Прикључење планираних објеката комплекса на дистрибутивни електроенергетски
систем мора да се ради у складу са Условима издатим од стране привредног друштва
„Електровојводина“ д.о.о. под бр. 8Ц.1.1.0.-Д.07.15. – 48782-21 од 05.03.2021. г.
Сходно условима за израду Урбанистичког пројекта надлежно предузеће потврдило је
да се у близини наведене парцеле
налазе се објекти који су у надлежности
Електровојводине, а њихов положај је дат у прилозима. У близини локације налази се
трафо станица од 100Кw.
Проширење мреже због евентуалне реконструкције зависи од положаја и снаге нових
објеката и решавају се појединачно за сваки објекат у складу са фазношћу реализације
комплекса.
Услови за прикључење нових објеката из планираног комплекса биће издати за сваки
објекат кроз обједињену процедуру као Услови за пројектовање и прикључење, у
зависности од захтеване максималне снаге, положаја објекта и технолошког процеса.
Идејна решења планираних објеката, разрађени у фази Урбанистичког пројекта дају
могућност да се процене потребни капацитети потрошње електричне енергије и захтевана
инсталациона снага објекта.

6.5. Телекомуникације
На посматраној локацији постоје телекомуникациони водови. Технички услови
Телекома Србије нису исходовани јер инвеститор не захтева коришћење услуга Телекома.
Телефонске услуге ивеститор ће решавати преко мобилних оператера.

6.6.Термомашинске инсталације
Загревање и хлађење планираних објеката биће решено у фази израде пројектнотехничке документације за изградњу објеката. Техничка решења и ниво заштите биће
одређен у складу са захтевима „Правилника о енергетској ефикасности зграда“ (Сл.
гласник РС бр.61/2011). Енергентима за обезбеђење неопходног топлотног режима објека
предвиђена је електрична енергија и као алтернатива радијаторска мрежа на котао на
чврсто гориво или пелет.
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6.7. Уређење зелених и слободних површина
Неизграђене површине у оквиру читавог комплекса планиране су као зелене површине
у различитим својствима:
- као заштитно зеленило
- као травнате површине
- као хортикултурно уређене зелене површине
Према плану је одређено да се на грађевинској парцели мора обезбедити мин.30%
зелених површина, које треба одговарајуће холтикултурно уредити. Уз границе парцеле
где нису изграђени објекти формирати ободне зелене површине, које ће имати функцију
изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско
и листопадно дрвеће и шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину. У
склопу радних комплекса који се граниче са парцелама у зони становања у контактном
делу формирати заштитни зелени појас ширине мин. 10м.
По ободу парцела је предвиђено заштитно зеленило које има улогу умањења и
елиминисања штетних утицаја загађења, буке и вибрација. По ободу су планиране насаде
високе и жбунасте вегетације и мање површине партерно уређене на прилазима истих и
на површинама у окружењу објекта. Оптимално рестојење садница од инсталација мора
да буде 1.5м. Однос лишћарских према четинарским врстама је 60% : 40%. Све слободне
површине затравнати квалитетном смешом трава.

7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УСЛОВИ НАСТАЛИ ПРИМЕНОМ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА
7.1. Заштита животне средине
Заштита животне средине је један од приоритетних захтева за реализацију планираног
комлекса. Та обавеза стављена као прва у “Правилнику о ветеринарско – санитарним
условима објекта за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића“ када је реч о
условима у погледу избора локације за објекат фарме.
Забрањено је испуштање и одлагање отпадних и шетних материја, као и
неконтролисана употреба штетних хемијских средстава и прекомерно ђубрење. Избором
адекватних технологија обраде и заштите земљишта и противерозивних мера, неопходно
је сачувати квалитет земљишта, односно његова физичка, хемијске и биолошка својства.
У поступку одређивања степена и нивоа заштите обрађивач Урбанистичког пројекта у
складу са Законом о процени утицаја на животну средину, чл. 10 и 14 ( Сл.Гл. РС бр.
135/04 и 36/09) се обратио оделењу за имовинско правне, стамбено комуналне послове,
урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине са захтевом за одлучивањем о
потреби процене утицаја на животну средину. Решавајући по захтеву, у складу са Законом
надлежно оделење донело је потврду да за пројекат "Фарма крава музара, капацитета до
200 грла" тј. за 3 новопланирана економска објекта на подручју насељеног места
Скореновац, на кат. пар. бр. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац на територији општине
Ковин није потребна процена утицаја на животну средину.
Обавезе заштите животне средине приликом планирања пољопривредног комплекса
своди се на поштовање основних начела заштите животне средине, а нарочито:
- начела интегралности
- начела превенције и предострожности
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- начела очувања природних вредности
- начела одрживог развоја
Урбанистичком постовком планираног комлпекса, обезбеђене су следеће мере заштите
животне средине:
- намена комплекса одговара смерницама развоја руралних подручја.
- делатност комплекса подстиче интегрисање пољопривредних делатности у укупном
пољопривредном пласману на тржишту.
- објкети фарме не угрожавају, нити ће бити угрожени од стране стамбених и других
обеката у ближој околини.
- у комплексу, у складу са планираном технологијом узгоја, предвиђено је управање
технолошким
отпадом.
- објекти су пројектовани у складу са регулативом прописаном "Законом о заштити од
пожара".
У циљу заштите природних ресурса, функционисање фарми је неопходно ускладити са
ветеринарско-санитарним условима, прописаним Правилником. Препоручује се и
формирање заштитног зеленила око ових објеката.

7.2.Заштита воде и земљишта
Инвестициону техничку документацију урадити у складу са прописима о заштити
подземних и површинских вода, уважавајући следећа законска акта као и подзаконска
акта која из њих следе:
- Закон о водама (Сл. Гласник РС бр.30/10 , 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 др.закон)
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање (Сл. Гласник РС бр.67/11, 48/2012 и 1/2016)
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл. Гласник РС бр.24/14)
тј. Правилник о опасним материјама у водама (Сл. Гласник СРС бр.31/82)
- Уредба о класификацији вода (Сл. Гласник СРС бр.5/68)
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. Гласник РС бр.50/12)
-Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима ризика од
деградације земљишта и методологији за израду ремедиационих програма (Сл. Гласник
РС бр.88/10)
- Закон о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр.135/2004, 36/2009, 36/2009 –
др.закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон )
- Закон о управљању отпадом (Сл. Гласник РС бр.36/09 и 88/10)
- Закон о пољопривредном земљишту (Сл. Гласник РС бр.62/06, 65/2008 -др.закон, 41/09,
112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др.закон)
- Правилник о ветеринарско – санитарним условима објекта за узгој и држање копитара,
папкара, живине и кунића („Сл.гл.РС“ бр. 81/06)
У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у
напуштене бунаре или на друга места, где би такве воде могле доћи у контакт са
подземним водама. Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке
било какве воде осим атмосферских и условно чистих расхладних вода, које по Уредби о
категоризацији вода одговарају II класи. Уколико се планира испуштање осталих
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отпадних вода у канале, морају се обавезно комплетно пречистити (примарно и
секундарно) до траженог степена квалитета.
За технолошке отпадне воде потребно је предвидети предтретман код сваког загађивача,
као и пречишћавање на постројењу пре упуштања у реципијент, тако да квалитет
ефлуента (или упуштене воде) одговара квалитету II класе воде.

7.3.Заштита ваздуха
Праћење квалитета ваздуха је основни предуслов у тежњи за постојањем стандарда у
том погледу. Треба пратити савремене тенденције коришћења обновљивих извора
енергије кроз одговарајући програм стимулисања њихове употребе. У програму
реализације комплекса предвиђено је коришћење енергената нове генерације, као биомаса
и биододатак и сл.
Заштита ваздуха ће се обезбедити и следећим планским мерама:
- Адекватним одлагањем комуналног отпада и сточних лешева, у складу са Стратегијом
управљања отпадом и важећим законима и правилницима;
- Повећањем зеленог фонда и формирањем заштитног зеленила;
- Санацијом и рекултивацијом планиране депоније након завршене експлоатације
Посебна пажња неопходна је у изналажењу начина за штедњу енергије кроз изградњу
квалитетних изолационих материјала и грађевинске столарије.
Растерећење саобраћаја кроз насеље значајно ће утицати на смањење загађења ваздуха.

7.4.Заштита од буке
Бука у овом делу углавном потиче од саобраћаја, а мањим делом од делатности
предузећа. Ради снижавања нивоа буке препоручују се мере регулисања саобраћаја,
оптималног постављања светлосне и звучне сигнализације, одржавања коловоза у
исправном стању и коришћења акустички повољнијих подлога, правилног постављања
објеката у простору, изградње одговарајућих баријера, заштитних зидова и садње
заштитног зеленила између саобраћајница и насеља.
Један вид заштите од буке, који је примењен приликом пројектовања комплекса јесте
коришћење зеленила специјалних врста, које ће вишеструко позитивно деловати. Осим
смањења штетног деловања буке (кроз абсорпцију звука) оно делује и еколошки,
пречишћава ваздух али и визуелно и квалитетно повећава вредност простора.
Други вид заштите од буке подразумева примену изолационих материјала и квалитетне
столарије који ће онемогућити продор буке у радни простор

7.5.Заштита културних добара
Мере техничке заштите за пројектовање и извођење радова пољопривредног комплекса
прописана су решењем Завода за заштиту споменика културе бр.______________________
Према мишљењу надлежне установе, са становишта заштите непокретних културних
добара и добара која уживају претходно наведену заштиту, извођењу радова изградње
може се приступити уз поштовање одређених услова:
Уколико се током извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошко
налазиште или археолошке предмете, извођач радова дужан је да моментално, без даљег
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у
Панчеву, као и да предузме мере обезбеђивања налазишта, у смислу превенције
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уништавања и потенцијалног оштећивања, са циљем очувања места и положаја, како
делова тако и целине налазишта, у тренутку самог проналажења.

7.6.Санитарна заштита
Захтеви санитарне заштите према технолошким процесима и објектима у кругу
планираног пољопривредног радног комплекса треба да буду дефинисане технолошким
пројектом датог производног процеса а све у складу са законском регулативом за ту врсту
делатности.
Урбанистичка поставка планираног комплекса у погледу предузетих мера санитарне
заштите урађена у складу са одредбама “Правилника о ветеринарско-санитарним
условима објекта за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића“ са чиме се
сматрају испуњеним захтеви санитарне заштите у овој фази пројектовања.

7.7.Заштита од пожара, удара грома и земљотреса
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере
заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељима кроз
урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости парцеле) и правила
изградње (регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од
суседних, ширина саобраћајница, паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере
заштите се односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских
и гасних постројења.
У члану 30. Закона о заштити од пожара (Сл. Гл.РС бр.111/09, 20/2015, 87/2018 и
87/2018 др.закон.) дата је обавеза приликом пројектовања и изградње објеката да се
морају обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се у случају пожара:
1. Очува носивост конструкције током одређеног 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 о заштити од пожара:
- утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област
заштите од пожара и експлозија.
- утврђени проценом ризика од пожара, којом су усклађене мере заштите од пожара за
конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима.
Чл. 31 гласи:
"Изузетно главни пројекат заштите од пожара не мора бити саставни део техничке
документације уколико се основни захтеви заштите од пожара из члана 30. овог Закона
могу сагледати кроз техничку документацију за изградњу објекта.
У Чл. 33 "Закона о изменама и допунама закона о заштити од пожара" наведени су
објекти који припадају категорији објекта за који се мора обавезно прибавити сагласност
на техничку документацију од стране подручне јединице органа државне управе у чијој је
надлежности заштита од пожара.
Објекти планирани за изградњу у оквиру пољопривредног радног комплекса- фарме
крава музара са пратећим садржајима на кат. пар. топ.бр. 4322, 4323 и 4324 К.О.
Скореновац не налазе се на списку побројаних објеката, осим објекта бр.04 – објекта
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фарме који спада у категорију складишних објеката површине преко 1500м2 и за њега се
мора обавезно прибавити сагласност на техничку документацију од стране подручне
јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара.
Сходно томе, инвеститор има обавезу да захтеве заштите од пожара спроведе кроз
израду техничке документације и извођење а у складу са применом утврђених прописа,
стандарда и других аката, којима је уређена област заштите од пожара и експлозија, а за
објекат бр.04 да изради главни пројекат заштите од пожара и прибави сагласност на
техничку документацију.

7.8. Инжењерско-геолошки услови
На основу досадашње сеизмичке активности и карата микросеизмичке рејонизације
територије Војводине, подручје општине Ковин угрожено је земљотресом јачине 70MCS
скале, за повратни период од 100 и 200 година. Земљотрес ове јачине неповољно утиче на
објекте грађене од слабог материјала који би, у том случају, претрпели тешка оштећења..
Грађевинско-техничке мере предвиђају правилан избор локације за градњу објеката,
забрану изградње на неподесним теренима као и строго поштовање и примена важећих
законских прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. Заштита од земљотреса
обезбедиће се спровођењем инжењерско-геолошких услова. При изградњи објеката узети
у обзир прорачун на отпорност за земљотрес јачине минимално 70 MCS уз поштовање
прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како би се обезбедили слободни
пролази у случају зарушавања.
Заштита од поплава ће се и надаље спроводити редовним одржавањем заштитних
објеката и система, према унапред дефинисаним плановима водопривредних организација
као и сталним ажурирањем превентивних и оперативних мера у периоду одбране од
великих вода.
Заштита од јаких ветрова се односи на примену дендролошких мера у организацији и
уређењу ширих простора, насеља, код формирања и уређења појединих делова насеља,
као и код уређења непосредне околине сваког објекта. Дендролошке мере подразумевају и
формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева довољне ширине, планско засађивање
високог дрвећа у одређеном распореду и др.
На подручју општине Ковин, изграђене су противградне станице које су у Систему
одбране од града Републике Србије. Укупно је изграђено 13 противградних станица са
којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. Противградне
станице су изграђене на следећим локацијама: Долово, Мраморак 1, Мраморак 2,
Делиблато 2, Баваниште, Шумарак, Делиблато 1, Дубовац, Ковин 1, Гај, Скореновац,
Ковин 2 и Плочица. У пречнику од 100 m од противградних станица није дозвољена
изградња објеката без сагласности Републичког хидрометеоролошког завода Србије.

7.9. Услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним
кретањем деце, старих , хендикепираних и инвалидних лица
Са обзиром на намену комплекса, не постоје директне обавезе примене Правилника о
техничким стандардима планирања , пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Инвеститор:
Објекат:

Дејан Трајковић
Економски објекти

К.П. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац

особама („Сл.гласник РС“ бр.22/2015) јер се исти односи на планирање простора испред
објекта и пројектовање пословних објеката.
Руководећи се поштовањем основних начела принципа приступачности простора УП
дефинисан су следећа правила уређења, која препознају простор као приступачан:
- Приступ комплексу, као и организација кретања кроз парцелу решен је без
денивелација, савлађивање висинских разлика подужним падовима саобраћајница и
платоа.
- Кота терена прилагођена је нулти коте приземља објеката што омогућава приступ свим
корисницима простора без ограничења.
- У циљу лаке оријентације, у простору саобраћајне површине комплекс је опремљен
знацима хоризонталне и вертикалне сигнализације и посебним начином обележавања
узимајући у обзир и кретање лица којима је кретање отежано.
- На локацији је планирано паркинг местo за лица са посебним потребама

8. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА
ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Постојећи комплекс фарма се налази у Улици Маршала Тита бр. 177 у Скореновцу, на
катастарској парцели топ. број 4323 КО Скореновац. На катастарској парцели топ. број
4323 КО Скореновац нема објеката.
Комплекс се састоји од следећих објеката:
- катастарскa парцелa топ. број 4323:
Објекат 1 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је остава за пољопривредне производе (чување хране за стоку). Објекат
је предмет озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 741м2 (катастарско
стање 648м2).
Објекат 2 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је остава за чување хране за стоку (чување хране за стоку). Објекат је
предмет озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 693м2 (катастарско стање
648м2).
Објекат 3 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је остава за чување хране за стоку (чување хране за стоку). Објекат је
предмет озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 745м2 (катастарско стање
648м2).
Објекат 4 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је објекат штале. Предмет је пројектовања тако што се објекат
реконструише и дограђује у објекат фарме крава музара (уједно ће ту бити и млекара са
роботима). Површине је 472м2.
Објекат 5 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену, нелегално је порушен. Катастарско стање је 300м2.
Објекат 6 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је складишни објекат (магацин и радионица). Објекат је предмет
озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 1197м2 (катастарско стање 665м2).
Објекат 7 – Помоћна зграда (Пр+1+Пк, Пр+1, Пр)
- тренутна намена је стамбени објекат – објекат је предмет озакоњења – није предмет
пројектовања. Површине је 377м2 (катастарско стање 296м2).
Објекат 8 – Помоћна зграда (Пр)
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- објекат не постоји на терену (некад је био бунар), нелегално је порушен. Катастарско
стање је 73м2.
Објекат 9 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену, нелегално је порушен. Катастарско стање је 138м2.
Објекат 10 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену (вага), нелегално је порушен. Катастарско стање је 48м2.
Објекат 11 – објекат није картиран, предмет је озакоњења
- тренутна намена је складишни објекат (штала и магацин) - није предмет пројектовања.
Површине је 1680м2.
Део постојећих објеката се задржава, а део руши (већ је нелегално порушен).
АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
Катастарска парцела 4323: предвиђена је реконструкција и доградња економског
објекта - фарма крава музара капацитета до 200 грла.
Фарма се састоји само из затвореног простора који чине остава, просторија за лактофриз,
улазни претпростор и фарма у приземљу и две оставе (помоћне просторије) на спрату.
Основа објекта се састоји из два правоугаона облика.
Објекат је позициониран на северној страни парцеле.
Укупна, бруто површина објекта износи 3175,00м2. Корисна површина износи 3142,08м2.
Катастарска парцела 4322: предвиђена је изградња два економска објекта - гараже и
оставе за алат.
Објекти се састоје само из затвореног простора. Основа објекта је правоугаоног облика.
Објекти су позиционирани на северној страни парцеле.
Укупна, бруто површина објеката износи 1180,00м2 (по 590,00м2). Корисна површина
износи 1130,24м2 (по 565,12м2).
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ
Објекат 4 (на КП 4323): Конструктивни систем је масивни и скелетни (носећи зидовиплоча-греда-стуб-темељ). Успостављен је осни систем и у њему се формира својеврсни
гредни роштиљ. Објекат је ношен на армирано бетонским темељним самцима повезаним
темељним гредама. Сви бетонски елементи раде се од армираног бетона МБ40, са свом
потребном арматуром. Темељи су предвиђени као армирано бетонски, на дубини од
100цм од коте терена, на слоју шљунка д=10цм. Подна плоча је пуна армирано бетонска
на тлу. Носећи зидови (забатни зидови) се зидају гитер блоком дебљине 20цм.
Стубови су од „ИНП 200“ челичних или "∅ 250" профила.
Рогови су од „ИНП 200“ челичних профила. Рожњаче су од „ИНП 160“ челичних
профила.
Кров објекта је двоводни, са нагибом од 10.8° или 7.0° (преломљени део). Кров је
покривен ребрастим, поцинкованим лимом.
Објекти 1 и 2 (на КП 4322): Конструктивни систем је масивни и скелетни (носећи
зидови-плоча-греда-стуб-темељ). Успостављен је осни систем и у њему се формира
својеврсни гредни роштиљ. Објекат је ношен на армирано бетонским темељним самцима
повезаним темељним гредама. Сви бетонски елементи раде се од армираног бетона МБ40,
са свом потребном арматуром. Темељи су предвиђени као армирано бетонски, на дубини
од 100цм од коте терена, на слоју шљунка д=10цм. Подна плоча је пуна армирано
бетонска на тлу. Носећи зидови се раде у армираном бетону дебљине 30цм или гитер
блоком дебљине 25цм.
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Кровне конструкције су челичне решетке. Горњи и доњи појас решетке рађен је у
квадратним челичним носачима 120x120x5мм, док су испуне од 80x80x3мм профила.
Рожњаче су од правоугаоних челичних профила димензија 60x80мм
Кров објекта је двоводни, са нагибом од 12.9°. Кров је покривен ребрастим,
поцинкованим лимом.
ОБРАДЕ
Фасада је зидана гитер блоковима и малтерисана.
Кровни покривач ће бити ребрасти поцинковани лим.
Спољна столарија – улазна гаражна врата су од лима на челичној конструкцији.
Подови су од армираног бетона. Зидови су од гитер блока.
ОЛУЦИ И ОПШИВКЕ
Пројектом је предвиђено одвођење атмосферских вода путем носећих и висећих облих
олука. Вертикални одвод атмосферске воде решен је вертикалама кружног профила. Све
опшивке и спољне облоге су у поцинкованом лиму.
На крову објекта ће се у по два реда налазити лимени снегобрани, тако да неће долазити
до пада снега са крова.
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Објекат 4 (на КП 4323): Објекат је снабдевен свим потребним инсталацијама
(водоводним, канализационим и електроинсталацијама) према условима јавних
комуналних предузећа.
На предметној парцели постоје прикључци на водоводну и електро мрежу и они ће се
користити за прикључење новопројектованог објекта. У улици не постоји канализациона
мрежу па се канализациона мрежа на парцели повезује на пројектоване септичке јаме.
Објекти 1 и 2 (на КП 4322): Објекат није предвиђен за прикључак на електро,
водоводне или канализационе инсталације.
ПАРКИНГ
У оквиру комплекса су предвиђена укупно 3 паркинг места од чега 1 паркинг место за
инвалиде (1 паркинг место на 3 запослена – укупно 7 запослених).
Саставиле:

___________________________
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
Алла Филиповић, диа
бр.лиц. 200 0381 03

___________________________
Данијела Барбу, диа
и

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Инвеститор:
Објекат:

Дејан Трајковић
Економски објекти

К.П. 4322, 4323 и 4324 К.О. Скореновац

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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БОЈАН МАРЧЕТИЋ ПР
БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ МБ ДИЗАЈН СТУДИО
тел: 063/322703
e-mail: office.mbdizajn@gmail.com

МБ дизајн студио - MB design studio
одговорни
урбаниста

Алла Филиповић, дипл.инж.арх.

НАРУЧИЛАЦ

ОБЈЕКАТ

ЛОКАЦИЈА
лиценца бр. 200 0381 03
пројектанти
сарадници

Бојан Марчетић, дипл.инж.арх.
Данијела Барбу, дипл.инж.арх.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЦРТЕЖ

датум

број пројекта
УП-01

примерак

Дејан Трајковић
Ул. Маршала Тита бр. 177, Скореновац
Пољопривредни радни комплекс - фарма крава
музара са пратећим садржајима
Ул. Маршала Тита бр. 177, Скореновац
К.П. 4322, 4323, 4324 К.О .Скореновац

ПРОЈЕКАТ

УП - урбанистички пројекат
01.2021.

Помоћна зграда 648м²
Помоћна зграда 648м²
Помоћна зграда 648м²
Помоћна зграда 472м²
Помоћна зграда 300м²
Помоћна зграда 665м²
Помоћна зграда 296м²
Помоћна зграда 73м²
Помоћна зграда 138м²
Помоћна зграда 48м²

Катастарско-топографски план са границом
урбанистичког пројекта

ознака цртежа

размера
УП-01 - 01

лист бр.

1:1000

1

S
Z

X

I

J
02 Пр

IX
А
ОН
ЦИ
ЛА
ГУ

РЕ
и
ек

тм
пу

пу
т

ме

ки

ЈА
НИ
ЛИ

01 Пр

11 Пр
А
ОН
ЦИ
ЛА
ГУ
РЕ

1

ИЈ

А

ГР
А

А
ИЈ

ЛИ
Н

ЛЕГЕНДА

Н
ЛИ

НИ
ЦА
ПА
РЦ
ЕЛ

Е

S.J

А

6 Пр

ЦИ

ОН

Граница парцеле

VIII

Габарит постојећих објеката

3

Планирани објекти који су предмет урб. пројекта

D.

ГУ

ЛА

S.J

РЕ

Нелегално дограђен део објекта/изграђен објекат

4 Пр

S.J
2

Саобраћајне површине
Зелене површине

РЦ
Е

ЛЕ

Пр+1
Пр+1+Пк
4323 K.O.Skorenovac

4322 K.O.Skorenovac

ПАР
Ц

7

P=4ha 10a 81м²

P=4ha 31a 04м²

Помоћна зграда (остава за храну за стоку)

1

- није предмет разраде урбанистичког пројекта, предмет је озакоњења

2

- није предмет разраде урбанистичког пројекта, предмет је озакоњења

3

- није предмет разраде урбанистичког пројекта, предмет је озакоњења

4

Помоћна зграда (остава за храну за стоку)
Помоћна зграда (остава за храну за стоку)
Економски објекат - објекат фарме
- предмет разраде пројекта (реконструкција и доградња)

Помоћна зграда (магацин и радионица)

6

- није предмет разраде урбанистичког пројекта, предмет је озакоњења

7

- није предмет разраде урбанистичког пројекта, предмет је озакоњења

и

аш

ам
аТ

иц

Ул

к.п.4323

ПА

3 Пр

ЦА

НИ
ЦА

ГРА
НИ

Пр

ГРА

и
ек

ЕЛЕ

тм

пу

Површине за испашу

Помоћна зграда (стамбено-помоћни објекат)

к.п.4322

на

ро

А

зграда (штала и магацин)
11 -Помоћна
није предмет разраде урбанистичког пројекта, предмет је озакоњења
1
S.J

IV

2

2 Пр

Економски објекат - гаража и остава за алат

2

Економски објекат - гаража и остава за алат

ПА
А
ИЦ
АН
ГР

I

Контејнери
ГРА

НИ
Ц

АП

1
АР
Ц

ЕЛЕ

Паркинг место за лица са посебним потребама

1 Пр

ЛЕ
ЦЕ
ПА
Р

1

РЕГ

S.J

Планирана јама технолошке канализације

S.J

Планирана осочна септичка јама

4

сф

Ретензиони базен

АЛ
ИН

пу
та

ЦИ
ОН

ал
т

УЛА

ИЈА

Проценат заузећа на парцели:
VŠ

II
ек
и

та

КП 4323
- парцела
- 41081м2
- укупно под објектима
- 8488м2 = 20,66%
- уређене слободне површине - 8253м2 = 20,09%
- зелене површине
- 24340м2 = 59,25%

III

тм

Ти

Планирана септичка јама за дезинфекционе воде

3

пу

ла

VII

ГР
А

аМ
ар

S.J
2

А
иц

ша

Број паркинг места

Габаритне димензије планираних објеката

НИ
Ц

Ул

- предмет разраде пројекта (изградња)

D. Депонија за одлагање и зрење чврстог ђубрива

VI

4324 K.O.Skorenovac
P= 5a 61м²

- предмет разраде пројекта (изградња)

Чист улаз у комплекс - дезобаријера

РЦ

ЕЛ

Е

V

1

3

1

ПО
СА СТОЈ
ПР ОБРА ЕЋИ
ИК
ЉУ ЋАЈН
ЧА И
К

Пл
очи

ца Ко
вин

БОЈАН МАРЧЕТИЋ ПР
БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ МБ ДИЗАЈН СТУДИО
тел: 063/322703
e-mail: office.mbdizajn@gmail.com

П-I

II-Б
р.3
1

МБ дизајн студио - MB design studio
одговорни
пројектант

Алла Филиповић, дипл.инж.арх.

НАРУЧИЛАЦ

ОБЈЕКАТ

ЛОКАЦИЈА
лиценца бр. 200 0381 03
пројектанти
сарадници

Бојан Марчетић, дипл.инж.арх.
Данијела Барбу, дипл.инж.арх.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

КП 4322
- 43104м2
- 1180м2 = 2,74%
- 1052м2 = 2,44%
- 40872м2= 94,82%

Дејан Трајковић
Ул. Маршала Тита бр. 177, Скореновац
Пољопривредни радни комплекс - фарма крава
музара са пратећим садржајима
Ул. Маршала Тита бр. 177, Скореновац
К.П. 4322, 4323, 4324 К.О .Скореновац

ПРОЈЕКАТ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЦРТЕЖ

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

ИДР - идејно решење
датум

број пројекта

01.2021.
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БОЈАН МАРЧЕТИЋ ПР
БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ МБ ДИЗАЈН СТУДИО
тел: 063/322703
e-mail: office.mbdizajn@gmail.com

П-I
II-Б

р.3
1

МБ дизајн студио - MB design studio
одговорни
урбаниста

Алла Филиповић, дипл.инж.арх.

НАРУЧИЛАЦ

ОБЈЕКАТ

ЛОКАЦИЈА
лиценца бр. 200 0381 03
пројектанти
сарадници

Бојан Марчетић, дипл.инж.арх.
Данијела Барбу, дипл.инж.арх.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Дејан Трајковић
Ул. Маршала Тита бр. 177, Скореновац
Пољопривредни радни комплекс - фарма крава
музара са пратећим садржајима
Ул. Маршала Тита бр. 177, Скореновац
К.П. 4322, 4323, 4324 К.О .Скореновац

ПРОЈЕКАТ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЦРТЕЖ

Регулационо-нивелациони план

УП - урбанистички пројекат
датум

број пројекта

01.2021.
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примерак

ознака цртежа

размера
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МБ дизајн студио - MB design studio
одговорни
урбаниста

Алла Филиповић, дипл.инж.арх.
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лиценца бр. 200 0381 03
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вод

ово

пројектанти
сарадници

Бојан Марчетић, дипл.инж.арх.
Данијела Барбу, дипл.инж.арх.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

да

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЦРТЕЖ

датум

број пројекта

01.2021.

УП-01

примерак

Дејан Трајковић
Ул. Маршала Тита бр. 177, Скореновац
Пољопривредни радни комплекс - фарма крава
музара са пратећим садржајима
Ул. Маршала Тита бр. 177, Скореновац
К.П. 4322, 4323, 4324 К.О .Скореновац

ПРОЈЕКАТ

УП - урбанистички пројекат

Ø1
10

4957406.5890
4957409.5627
4957458.4629
4957462.0483

БОЈАН МАРЧЕТИЋ ПР
БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ МБ ДИЗАЈН СТУДИО
тел: 063/322703
e-mail: office.mbdizajn@gmail.com

-Ко

вин

7494326.9872
7494329.9305
7494218.3657
7494214.6909

Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са
прикључцима на спољну мрежу

ознака цртежа

размера
УП-01 - 04

лист бр.

1:1000

4

0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
0 – ГЛАВНА СВЕСКА
Инвеститор:

Дејан Трајковић
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац

Објекат:

Објекат 4 (на КП 4323) - Економски објекат Пр
- фарма крава музара капацитета до 200 грла
Објекат 1 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Објекат 2 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4323 и 4322, КО Скореновац

Врста техничке документације:

ИДР Идејно решење

За грађење / извођење радова:

Реконструкција и доградња и нова градња

Пројектант:

Бојан Марчетић Пр
Биро за пројектовање и инжењеринг
МБ дизајн студио Банатско Ново Село

Одговорно лице пројектанта:

Бојан Марчетић, дипл.инж.арх.

Потпис:

електронски сертификат:

Главни пројектант:
Број лиценце:

Ана Лечић дипл.инж.арх.
300 Р298 17

Потпис:

електронски сертификат:

Број техничке документације:
Место и датум:

ИДР-012101
Панчево, јануар 2021.

БОЈАН МАРЧЕТИЋ ПР БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ МБ ДИЗАЈН СТУДИО БАНАТСКО НОВО СЕЛО

бр.тек.рачуна 160-464751-04 Banca Intesa AD Beograd

тел:063/322703

e-mail: office.mbdizajn@gmail.com

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ
0.1.

Насловна страна главне свеске

0.2.

Садржај главне свеске

0.5.

Садржај техничке документације

0.6.

Подаци о пројектантима

0.7.

Општи подаци о објекту

0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
0

ГЛАВНА СВЕСКА

бр: ИДР-012101

1

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

бр: ИДР-01210101

0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА
0. ГЛАВНА СВЕСКА:
Пројектант:

Бојан Марчетић Пр
Биро за пројектовање и инжењеринг
МБ дизајн студио Банатско Ново Село

Главни пројектант :
Број лиценце:
Лични печат:

Ана Лечић дипл.инж.арх.

300 Р298 17
Потпис:

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:
Пројектант:

Бојан Марчетић Пр
Биро за пројектовање и инжењеринг
МБ дизајн студио Банатско Ново Село

Одговорни пројектант :
Број лиценце:
Лични печат:

Ана Лечић дипл.инж.арх.

300 Р298 17
Потпис:

0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
ОБЈЕКАТ 4 (на КП 4323) - ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
тип објекта:
врста радова:
категорија објекта:
класификација појединих
делова објекта:

назив просторног односно
урбанистичког плана:
место:
број катастарске
парцеле/списак кат.
парцела и катастарска
општина објекта:
број кат. парц/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина преко
којих прелазе прикључци
за инфраструктуру:
број кат.парц/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина на
којој се налази прикључак
на јавну саобраћајницу:

Слободностојећи објекат
- Економски објекат Пр
(фарма крава музара капацитета до 200 грла)
Реконструкција и доградња
Б
учешће у укупној класификациона ознака:
површини објекта
(%):
100,00%
Б - 127112
- Стаје за краве, овце и козе,
коњушнице, свињци, штенаре и
зграде за узгој др. животиња,
индустријски и остали живинарници
(до 4.000м² и висине до 25м)
Просторни план општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, број 18/2012 и 1/2019).
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4323
КО Скореновац
КП 4560
КО Скореновац

КП 4560 (преко приступног пута на КП 4324 која је у
власништву инвеститора)
КО Скореновац – постојећи
КП 4559 КО Скореновац - планирани

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:
Електроенергетска дистрибутивна мрежа
Укупан капацитет
Врста прикључка
Врста мерног уређаја
Начин грејања
Потребни енергетски капацитети за различите
намене (разврстани по улазима)
Потребни енергетски капацитети за заједничку
потрошњу (разврстани по улазима)
Подаци о прикључцима постојећих објеката на
парцели
Нетипични потрошачи
Потреба за већом поузданошћу и сигурности у
испоруци електричне енергије

Постојећи прикључак (100kW)
Трајни
/
/
Не постоје
Не постоје
EД број 4315722646
Не постоје
Не постоје

Друга инфраструктура
прикључак на водоводну инсталацију
прикључак на канализациону инсталацију
прикључак на саобраћајну инфраструктуру

Постојећи прикључак (притисак 2,5
бара)
/
Постојећи прикључак и планирани
прикључак

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
димензије
објекта:

укупна површина парцеле/парцела:
БРГП дела објекта (члан 145.):
укупна БРГП надземно:
укупна БРУТО изграђена површина:
укупна НЕТО површина:
површина приземља:
површина земљишта под
објектом/заузетост:
Спратност
(надземних и подземних етажа):
висина објекта (венац, слеме, повучени
спрат и др.) према локацијским условима:

КП 4323
41081м2
/
3175,00м2
3175,00м2
3142,08м2
Бруто 3055,00м2
Укупно
8488м2/20.66%
Пр
Венац 4,37м

Слеме7,66м

апсолутна висинска кота (венац, слеме,
повучени спрат и др.) према локацијским
условима:
спратна висина:

Венац 81,37м

-

Слеме84,66м
3,06м

(део где је галерија)

-

7,20м

(део испод слемена)

број функционалних јединица/број
станова:
број паркинг места:

материјализација
објекта:

материјализација фасаде:

/
Укупно 3ПМ од чега
1ПМ за инвалиде
(1ПМ на 3 запослена –
укупно 7 запослених)

Малтер
(забатни зидови)

оријентација слемена:

слеме управно на
регул. линију
југозапад-североисток

нагиб крова:
материјализација крова:

10.8º и 7.0º
Ребрасти
поцинковани лим

задато
индекс
макс 70%
заузетости:
проценат зелених
површина:
уређене слободне
површине
предрачунска
29.375.000,00 рсд
вредност објекта:

остварено
28756,70м2

20,66%

8488,00м2

59,25%

24340,00м2

20,09%

8253,00м2

ОБЈЕКАТ 1 (на КП 4322) - ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
тип објекта:
врста радова:
категорија објекта:
класификација појединих
делова објекта:

назив просторног односно
урбанистичког плана:
место:
број катастарске
парцеле/списак кат.
парцела и катастарска
општина објекта:
број кат. парц/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина преко
којих прелазе прикључци
за инфраструктуру:
број кат.парц/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина на
којој се налази прикључак
на јавну саобраћајницу:

Слободностојећи објекат
- Економски објекат Пр
(гаража и остава за алат)
Изградња
А
учешће у укупној класификациона ознака:
површини објекта
(%):
100,00%
А - 127141
- Гараже, хангари и друге зграде за
смештај пољопривредних
машина и алата, као и остале
пољопривредне помоћне зграде
(до 600 м²)
Просторни план општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, број 18/2012 и 1/2019).
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4322
КО Скореновац
КП 4560
КО Скореновац

КП 4560 (преко приступног пута на КП 4324 која је у
власништву инвеститора)
КО Скореновац – постојећи
КП 4559 КО Скореновац - планирани

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:
Електроенергетска дистрибутивна мрежа
Укупан капацитет
Врста прикључка
Врста мерног уређаја
Начин грејања
Потребни енергетски капацитети за различите
намене (разврстани по улазима)
Потребни енергетски капацитети за заједничку
потрошњу (разврстани по улазима)
Подаци о прикључцима постојећих објеката на
парцели
Нетипични потрошачи
Потреба за већом поузданошћу и сигурности у
испоруци електричне енергије

Није предвиђен прикључак
/
/
/
Не постоје
Не постоје
Не постоје
Не постоје
Не постоје

Друга инфраструктура
прикључак на водоводну инсталацију
прикључак на канализациону инсталацију
прикључак на саобраћајну инфраструктуру

/
/
Постојећи прикључак и планирани
прикључак

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
димензије
објекта:

укупна површина парцеле/парцела:
БРГП дела објекта (члан 145.):
укупна БРГП надземно:
укупна БРУТО изграђена површина:
укупна НЕТО површина:
површина приземља:
површина земљишта под
објектом/заузетост:
Спратност
(надземних и подземних етажа):
висина објекта (венац, слеме, повучени
спрат и др.) према локацијским условима:

КП 4322
43104м2
/
1180,00м2
1180,00м2
1130,24м2
Бруто 1180,00м2
1180,00м2 / 2,74%
Пр
Венац 7,00м

Слеме10,00м

апсолутна висинска кота (венац, слеме,
повучени спрат и др.) према локацијским
условима:
спратна висина:

Венац 84,40м

-

Слеме87,40м
8,25м

(испод вишег дела решетке)

-

7,00м

(испод нижег дела решетке)

број функционалних јединица/број
станова:
број паркинг места:

материјализација
објекта:

материјализација фасаде:
оријентација слемена:

/
Укупно 3ПМ од чега
1ПМ за инвалиде
(1ПМ на 3 запослена –
укупно 7 запослених)

Гитер блок
слеме паралелно са
регул. линијом
југозапад-североисток

нагиб крова:
материјализација крова:

12.9º
Ребрасти
поцинковани лим

задато
индекс
макс 70%
заузетости:
проценат зелених
површина:
уређене слободне
површине
предрачунска
12.337.500,00 рсд
вредност објекта:

остварено
30172,80м2

2,74%

1180,00м2

94,82%

40872,00м2

2,44%

1052,00м2

ОБЈЕКАТ 2 (на КП 4322) - ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
тип објекта:
врста радова:
категорија објекта:
класификација појединих
делова објекта:

назив просторног односно
урбанистичког плана:
место:
број катастарске
парцеле/списак кат.
парцела и катастарска
општина објекта:
број кат. парц/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина преко
којих прелазе прикључци
за инфраструктуру:
број кат.парц/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина на
којој се налази прикључак
на јавну саобраћајницу:

Слободностојећи објекат
- Економски објекат Пр
(гаража и остава за алат)
Изградња
А
учешће у укупној класификациона ознака:
површини објекта
(%):
100,00%
А - 127141
- Гараже, хангари и друге зграде за
смештај пољопривредних
машина и алата, као и остале
пољопривредне помоћне зграде
(до 600 м²)
Просторни план општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, број 18/2012 и 1/2019).
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4322
КО Скореновац
КП 4560
КО Скореновац

КП 4560 (преко приступног пута на КП 4324 која је у
власништву инвеститора)
КО Скореновац – постојећи
КП 4559 КО Скореновац - планирани

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:
Електроенергетска дистрибутивна мрежа
Укупан капацитет
Врста прикључка
Врста мерног уређаја
Начин грејања
Потребни енергетски капацитети за различите
намене (разврстани по улазима)
Потребни енергетски капацитети за заједничку
потрошњу (разврстани по улазима)
Подаци о прикључцима постојећих објеката на
парцели
Нетипични потрошачи
Потреба за већом поузданошћу и сигурности у
испоруци електричне енергије

Није предвиђен прикључак
/
/
/
Не постоје
Не постоје
Не постоје
Не постоје
Не постоје

Друга инфраструктура
прикључак на водоводну инсталацију
прикључак на канализациону инсталацију
прикључак на саобраћајну инфраструктуру

/
/
Постојећи прикључак и планирани
прикључак

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
димензије
објекта:

укупна површина парцеле/парцела:
БРГП дела објекта (члан 145.):
укупна БРГП надземно:
укупна БРУТО изграђена површина:
укупна НЕТО површина:
површина приземља:
површина земљишта под
објектом/заузетост:
Спратност
(надземних и подземних етажа):
висина објекта (венац, слеме, повучени
спрат и др.) према локацијским условима:

КП 4322
43104м2
/
1180,00м2
1180,00м2
1130,24м2
Бруто 1180,00м2
1180,00м2 / 2,74%
Пр
Венац 7,00м

Слеме10,00м

апсолутна висинска кота (венац, слеме,
повучени спрат и др.) према локацијским
условима:
спратна висина:

Венац 84,40м

-

Слеме87,40м
8,25м

(испод вишег дела решетке)

-

7,00м

(испод нижег дела решетке)

број функционалних јединица/број
станова:
број паркинг места:

материјализација
објекта:

материјализација фасаде:
оријентација слемена:

/
Укупно 3ПМ од чега
1ПМ за инвалиде
(1ПМ на 3 запослена –
укупно 7 запослених)

Гитер блок
слеме паралелно са
регул. линијом
југозапад-североисток

нагиб крова:
материјализација крова:

12.9º
Ребрасти
поцинковани лим

задато
индекс
макс 70%
заузетости:
проценат зелених
површина:
уређене слободне
површине
предрачунска
12.337.500,00 рсд
вредност објекта:

остварено
30172,80м2

2,74%

1180,00м2

94,82%

40872,00м2

2,44%

1052,00м2

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА
1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
Инвеститор:

Дејан Трајковић
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац

Објекат:

Објекат 4 (на КП 4323) - Економски објекат Пр
- фарма крава музара капацитета до 200 грла
Објекат 1 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Објекат 2 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4323 и 4322, КО Скореновац

Врста техничке документације:

ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

1- Пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:

Реконструкција и доградња и нова градња

Пројектант:

Бојан Марчетић Пр
Биро за пројектовање и инжењеринг
МБ дизајн студио Банатско Ново Село

Одговорно лице пројектанта:

Бојан Марчетић, дипл.инж.арх.

Потпис:

електронски сертификат:

Главни пројектант:
Број лиценце:

Ана Лечић дипл.инж.арх.
300 Р298 17

Потпис:

електронски сертификат:

Број дела пројекта:
Место и датум:

ИДР-01210101
Панчево, јануар 2021.

БОЈАН МАРЧЕТИЋ ПР БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ МБ ДИЗАЈН СТУДИО БАНАТСКО НОВО СЕЛО

бр.тек.рачуна 160-464751-04 Banca Intesa AD Beograd

тел:063/322703

e-mail: office.mbdizajn@gmail.com

1.2. САДРЖАЈ
1.1.

Насловна страна

1.2.

Садржај

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта архитектуре

1.4.

Изјава одговорног пројектанта пројекта архитектуре

1.5.

Текстуална документација
1.5.1. Технички опис

1.6.

Нумеричка документација
1.6.1. Табеларни приказ површина

1.7.

Графичка документација
Објекат 4 (на КП 4323)
ИДР -0121010101-1 Ситуационо-нивелациони план

Р 1:1000

ИДР -0121010101-2 Основа темеља (постојеће стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-3 Основа приземља (постојеће стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-4 Основа кровне конструкције (постојеће стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-5 Основа крова (постојеће стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-6 Пресеци 1-1 и 2-2 (постојеће стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-7 Изгледи 1 и 2 (постојеће стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-8 Основа руши се-зида се

Р 1:200

ИДР -0121010101-9 Основа темеља (новопројектовано стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-10 Основа темеља (новопројектовано стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-11 Основа приземља (новопројектовано стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-12 Основа галерије (новопројектовано стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-13 Основа кровне конструкције (новопр. стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-14 Основа крова (новопројектовано стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-15 Пресеци 1-1 и 2-2 (новопројектовано стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-16 Изгледи 1 и 2 (новопројектовано стање)

Р 1:200

ИДР -0121010101-17 Изгледи 3 и 4 (новопројектовано стање)

Р 1:200

Објекат 1 (на КП 4322)
ИДР -0121010102-1 Ситуационо-нивелациони план

Р 1:1000

ИДР -0121010102-2 Основа темеља

Р 1:200

ИДР -0121010102-3 Основа приземља

Р 1:200

ИДР -0121010102-4 Основа кровне конструкције

Р 1:200

ИДР -0121010102-5 Основа крова

Р 1:200

ИДР -0121010102-6 Пресеци 1-1 и 2-2

Р 1:200

ИДР -0121010102-7 Изгледи 1 и 2

Р 1:200

ИДР -0121010102-8 Изгледи 3 и 4

Р 1:200

Објекат 2 (на КП 4322)
ИДР -0121010103-1 Ситуационо-нивелациони план

Р 1:1000

ИДР -0121010103-2 Основа темеља

Р 1:200

ИДР -0121010103-3 Основа приземља

Р 1:200

ИДР -0121010103-4 Основа кровне конструкције

Р 1:200

ИДР -0121010103-5 Основа крова

Р 1:200

ИДР -0121010103-6 Пресеци 1-1 и 2-2

Р 1:200

ИДР -0121010103-7 Изгледи 1 и 2

Р 1:200

ИДР -0121010103-8 Изгледи 3 и 4

Р 1:200

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-др.закон) и одредби Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019.) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду пројекта Архитектуре који је део ИДР Идејног решења за реконструкцију и
доградњу и изградњу објеката:
Објекат 4 (на КП 4323) - Економски објекат Пр
- фарма крава музара капацитета до 200 грла
Објекат 1 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Објекат 2 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4323 и 4322, КО Скореновац
одређује се:
Ана Лечић дипл.инж.арх.......................................................................... 300 Р298 17

Пројектант:

Бојан Марчетић Пр
Биро за пројектовање и инжењеринг
МБ дизајн студио Банатско Ново Село

Одговорно лице/заступник:

Бојан Марчетић, дипл.инж.арх.

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

ИДР-012101
Панчево, јануар 2021.

1.4.ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
Одговорни пројектант пројекта Архитектуре који је део ИДР Идејног решења за
реконструкцију и доградњу и изградњу објеката:
Објекат 4 (на КП 4323) - Економски објекат Пр
- фарма крава музара капацитета до 200 грла
Објекат 1 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Објекат 2 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4323 и 4322, КО Скореновац
Ана Лечић дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ
1.

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

2.

да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за
објекат прописаних елеборатима и студијама.

3.

да објекат испуњава механичку отпорност и стабилност

Одговорни пројектант :
Број лиценце:

Ана Лечић дипл.инж.арх.

300 Р298 17

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

ИДР-012101
Панчево, јануар 2021.

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.5.1 - ТЕХНИЧКИ ОПИС
уз ИДР – за реконструкцију и догрању и изградњу Економских објеката
ОБЈЕКАТ:

Објекат 4 (на КП 4323) - Економски објекат Пр
- фарма крава музара капацитета до 200 грла
Објекат 1 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Објекат 2 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4323 и 4322, КО Скореновац

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКАТА:

Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4323 и 4322, КО Скореновац

ИНВЕСТИТОР:

Дејан Трајковић
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац

МЕСТО И ДАТУМ:

Панчево, јануар 2021.

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Постојећи комплекс фарма се налази у Улици Маршала Тита бр. 177 у Скореновцу, на
катастарској парцели топ. број 4323 КО Скореновац. На катастарској парцели топ. број 4323 КО
Скореновац нема објеката.
Комплекс се састоји од следећих објеката:
- катастарскa парцелa топ. број 4323:
Објекат 1 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је остава за пољопривредне производе (чување хране за стоку). Објекат
је предмет озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 741м2 (катастарско стање
648м2).
Објекат 2 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је остава за чување хране за стоку (чување хране за стоку). Објекат је
предмет озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 693м2 (катастарско стање 648м2).
Објекат 3 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је остава за чување хране за стоку (чување хране за стоку). Објекат је
предмет озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 745м2 (катастарско стање 648м2).
Објекат 4 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је објекат штале. Предмет је пројектовања тако што се објекат
реконструише и дограђује у објекат фарме крава музара (уједно ће ту бити и млекара са
роботима). Површине је 472м2.
Објекат 5 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену, нелегално је порушен. Катастарско стање је 300м2.
Објекат 6 – Помоћна зграда (Пр)
- тренутна намена је складишни објекат (магацин и радионица). Објекат је предмет
озакоњења - није предмет пројектовања. Површине је 1197м2 (катастарско стање 665м2).
Објекат 7 – Помоћна зграда (Пр+Пк, Пр, Пр)
- тренутна намена је стамбени објекат – објекат је предмет озакоњења – није предмет
пројектовања. Површине је 377м2 (катастарско стање 296м2).

Објекат 8 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену (некад је био бунар), нелегално је порушен. Катастарско
стање је 73м2.
Објекат 9 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену, нелегално је порушен. Катастарско стање је 138м2.
Објекат 10 – Помоћна зграда (Пр)
- објекат не постоји на терену (вага), нелегално је порушен. Катастарско стање је 48м2.
Објекат 11 – објекат није картиран, предмет је озакоњења
- тренутна намена је складишни објекат (штала и магацин) - није предмет пројектовања.
Површине је 1680м2.
Део постојећих објеката се задржава, а део руши (већ је нелегално порушен).
УРБАНИСТИЧКА ДИСПОЗИЦИЈА
Објекти се налазе у 7. зони сеизмичности и 2. климатској зони.
Планирани објекти се реконструишу и дограђују, односно граде у Скореновцу, у Ул. Маршала
Тита бр.177 на КП 4323 и 4322, КО Скореновац.
Предвиђена је реконструкција и доградња Објекта 4 (на КП 4323) ради повећања капацитета и
осавремењивања, као и изградња Објеката 1 и 2 (на КП 4322).
Тачна диспозиција самих објеката дата је у графичком делу пројекта.
Парцела 4323: максималан индекс заузетости износи 70% (28756,70м2), док је остварено 20,66%
(8488м2). Проценат зелених површина износи 59,25% (24340м2), док су уређене слободне
површине 20,09% (8253м2). Тачан однос свих површина дат је у табеларном приказу површина.
Парцела 4322: максималан индекс заузетости износи 70% (30172,80м 2), док је остварено 2,74%
(1180м2). Проценат зелених површина износи 94,82% (40872м2), док су уређене слободне
површине 2,44% (1052м2). Тачан однос свих површина дат је у табеларном приказу површина.
АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
Катастарска парцела 4323: предвиђена је реконструкција и доградња економског објекта - фарма
крава музара капацитета до 200 грла.
Фарма се састоји само из затвореног простора који чине остава, просторија за лактофриз, улазни
претпростор и фарма у приземљу и две оставе (помоћне просторије) на галерији.
Основа објекта се састоји из два правоугаона облика.
Објекат је позициониран на северној страни парцеле.
Укупна, бруто површина објекта износи 3175,00м2. Корисна површина износи 3142,08м2.
Катастарска парцела 4322: предвиђена је изградња два економска објекта - гараже и оставе за
алат.
Објекти се састоје само из затвореног простора. Основа објекта је правоугаоног облика.
Објекти су позиционирани на северној страни парцеле.
Укупна, бруто површина објеката износи 1180,00м2 (по 590,00м2). Корисна површина износи
1130,24м2 (по 565,12м2).

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ:
Објекат 4 (на КП 4323): Конструктивни систем је масивни и скелетни (носећи зидови-плочагреда-стуб-темељ). Успостављен је осни систем и у њему се формира својеврсни гредни роштиљ.
Објекат је ношен на армирано бетонским темељним самцима повезаним темељним гредама. Сви
бетонски елементи раде се од армираног бетона МБ40, са свом потребном арматуром. Темељи су
предвиђени као армирано бетонски, на дубини од 100цм од коте терена, на слоју шљунка
д=10цм. Подна плоча је пуна армирано бетонска на тлу. Носећи зидови (забатни зидови) се
зидају гитер блоком дебљине 20цм.
Стубови су од „ИНП 200“ челичних или "∅ 250" профила.
Рогови су од „ИНП 200“ челичних профила. Рожњаче су од „ИНП 160“ челичних профила.
Кров објекта је двоводни, са нагибом од 10.8° или 7.0° (преломљени део). Кров је покривен
ребрастим, поцинкованим лимом.
Објекти 1 и 2 (на КП 4322): Конструктивни систем је масивни и скелетни (носећи зидови-плочагреда-стуб-темељ). Успостављен је осни систем и у њему се формира својеврсни гредни роштиљ.
Објекат је ношен на армирано бетонским темељним самцима повезаним темељним гредама. Сви
бетонски елементи раде се од армираног бетона МБ40, са свом потребном арматуром. Темељи су
предвиђени као армирано бетонски, на дубини од 100цм од коте терена, на слоју шљунка
д=10цм. Подна плоча је пуна армирано бетонска на тлу. Носећи зидови се раде у армираном
бетону дебљине 30цм или гитер блоком дебљине 25цм.
Кровне конструкције су челичне решетке. Горњи и доњи појас решетке рађен је у квадратним
челичним носачима 120x120x5мм, док су испуне од 80x80x3мм профила. Рожњаче су од
правоугаоних челичних профила димензија 60x80мм
Кров објекта је двоводни, са нагибом од 12.9°. Кров је покривен ребрастим, поцинкованим
лимом.
ОБРАДЕ
СПОЉАШЊА ОБРАДА
Фасада је зидана гитер блоковима и малтерисана.
Кровни покривач ће бити ребрасти поцинковани лим.
Спољна столарија – улазна гаражна врата су од лима на челичној конструкцији.
УНУТРАШЊЕ ОБРАДЕ
Подови су од армираног бетона. Зидови су од гитер блока.
ОЛУЦИ И ОПШИВКЕ
Пројектом је предвиђено одвођење атмосферских вода путем носећих и висећих облих олука.
Вертикални одвод атмосферске воде решен је вертикалама кружног профила. Све опшивке и
спољне облоге су у поцинкованом лиму.
На крову објекта ће се у по два реда налазити лимени снегобрани, тако да неће долазити до пада
снега са крова.

ИНСТАЛАЦИЈЕ
Објекат 4 (на КП 4323): Објекат је снабдевен свим потребним инсталацијама (водоводним,
канализационим и електроинсталацијама) према условима јавних комуналних предузећа.
На предметној парцели постоје прикључци на водоводну и електро и они ће се користити
за прикључење новопројектованог објекта.
Објекти 1 и 2 (на КП 4322):
Објекат није предвиђен за прикључак на електро, водоводне или канализационе инсталације.
ПАРКИНГ
У оквиру комплекса су предвиђена укупно 3 паркинг места од чега 1 паркинг место за инвалиде
(1 паркинг место на 3 запослена – укупно 7 запослених).
одговорни пројектант

дипл.инж.арх.Ана Лечић
лиценца бр.300 Р298 17

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.6.1 - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА
ОБЈЕКАТ:

Објекат 4 (на КП 4323) - Економски објекат Пр
- фарма крава музара капацитета до 200 грла
Објекат 1 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Објекат 2 (на КП 4322) – Економски објекат Пр
- гаража и остава за алат
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4323 и 4322, КО Скореновац

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКАТА:

Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац
КП 4323 и 4322, КО Скореновац

ИНВЕСТИТОР:

Дејан Трајковић
Ул. Маршала Тита бр.177, Скореновац

МЕСТО И ДАТУМ:

Панчево, јануар 2021.

Објекат 4 (на КП 4323)
Класа
Б

Категорија објекта

Класиф. број
127112

Задато
2

м

%
парцела - површина
индекс заузетости - Из
проценат зелених
површина:
уређене слободне
површине

макс 70%

28756,70

Предрачунска вредност објекта

59,25%

24340,00

20,09%

8253,00

Задато

Пројектом остварено
4,37м
7,66м

Задато

Пројектом остварено
3

висина венца
висина слемена
број паркинг места

Пројектом остварено
%
м2
41081
20,66%
8488,00

29.375.000,00 рсд

Објекат 1 (на КП 4322)
Класа
А

Категорија објекта

Класиф. број
127141

Задато
2

м

%
парцела - површина
индекс заузетости - Из
проценат зелених
површина:
уређене слободне
површине

макс 70%

30172,80

Пројектом остварено
%
м2
43104
2,74%
1180,00
94,82%

40872,00

2,44%

1052,00

Задато

Пројектом остварено
7,00м
10,00м

Задато

Пројектом остварено
3

висина венца
висина слемена
број паркинг места
Предрачунска вредност објекта

12.337.500,00 рсд

Објекат 2 (на КП 4322)
Класа
А

Категорија објекта

Класиф. број
127141

Задато
2

м

%
парцела - површина
индекс заузетости - Из
проценат зелених
површина:
уређене слободне
површине

макс 70%

30172,80

Предрачунска вредност објекта

94,82%

40872,00

2,44%

1052,00

Задато

Пројектом остварено
7,00м
10,00м

Задато

Пројектом остварено
3

висина венца
висина слемена
број паркинг места

Пројектом остварено
%
м2
43104
2,74%
1180,00

12.337.500,00 рсд

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА
На КП 4323:

Постојеће стање:
Приземље

Укупно

Новопројектовано стање:
Приземље

Галерија

Укупно

На КП 4322:

Објекат 1:
Приземље

Укупно

Објекат 2:
Приземље

Укупно

одговорни пројектант

дипл.инж.арх.Ана Лечић
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

