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

РЕШЕЊЕ
о одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА Д.О.О. „Blockx“
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 6985/1; K.O. Бачки Петровац
У складу са одредбама члана 62, став 2. Закона о планирању и изградњи, одређује се
одговорни урбаниста:

ТАМАРА МИЉЕВИЋ, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 1231 10

Именована је дужна да се при изради наведене документације придржава Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број
64/2015), прописа и стандарда.
Именована испуњава услове из члана 62. Закона о планирању и изградњи.

ДИРЕКТОР

________________________________________________

Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, број 64/2015) и Генералног плана Бачки Петровац („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, број 11/2004), израђује се:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА Д.О.О. „Blockx“
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 6985/1; K.O. Бачки Петровац

A.) УВОД
1.) Правни и плански основ
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта представљају члан 60, 61, 62. и 63.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члан 73, 74, 82. и 83. Правилника
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015).
Плански основ за израду урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску
разраду локације комплекса Д.О.О. „Blockx“ представља Генерални план Бачки Петровац
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 11/2004).
Изради овог Урбанистичког пројекта приступило се на основу захтева Инвеститора,
Д.О.О. „Blockx“, Цигланска бб, Бачки Петровац.

2.) Обухват урбанистичког пројекта
Простор обухвата урбанистичког пројекта налази се на потезу „Телек“, парцелни број
6985/1, К.О. Бачки Петровац, укупне површине 39.425 m2. Парцела се налази у крајњем
западном делу насеља Бачки Петровац, уз ванграђевинско подручје насеља.
Према Генералном плану Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“,
број 11/2004), комплекс се налази у блоку број 18, на простору дефинисаном као
постојећа радна зона, намењен радним садржајима - индустрији, малој привреди и
складиштима..
Шира ситуација простора приказана је на графичком прилогу број 1.

3.) Услови изградње
Генералним планом Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број
11/2004) и Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Службени гласник РС“, број 22/2015), ближе су прописана правила и услови за
парцелацију, регулацију и изградњу.
За овај блок је предвиђена израда Урбанистичког пројекта за изградњу, обликовање и
уређење грађевинских парцела.
Основни урбанистички показатељи за радну зону су:
• величина парцеле у зони радних садржаја, која је намењена превасходно изградњи
привредних капацитета, мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени
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конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање довољног
индекса заузетости земљишта и индекса изграђености;
• површина грађевинске парцеле износи минимално 600 m2, са ширином уличног
фронта минимално 20 m’;
• максимални дозвољени индекс заузетости на грађевинској парцели заједно са
платоима и саобраћајницама износи 70%;
• максимални дозвољени индекс изграђености износи 2.
На предметним парцелама могуће је формирање привредног комплекса, уз поштовање
одређених урбанистичких услова:
• поштовање планираних намена и садржаја;
• изградња објеката и бављење делатношћу може се вршити под условом да не
изазива деградацију животне средине;
• објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима и
правилницима, који регулишу изградњу конкретних садржаја;
• конструкција објеката мора бити статички прорачуната на земљотрес јачине
0
7 MCS;
• при избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите;
• у оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња: пословних, производних и
складишних објеката као и изградња у комбинацијама;
• објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у зависности
од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова
заштите;
• уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња
помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари,
водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење) и слично.
Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле:
• у зависности одтехнолошког процеса производње у оквиру конкретног радног
комплекса, грађевинска линија се поклапа са регулационом, односно може у односу на њу
да буде одмакнута за минимално 5 m’;
• објекти који се налазе на улазу у радни комплекс, предњом фасадом морају бити
грађени на грађевинској линији;
• организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно
западној страни. С тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне
(односно јужне) стране је на 5,0 m’. Евентуално, дозвољена је удаљеност на мин 1,0 m’ под
условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак
између објеката на две суседне парцеле буде већи од 4,0 m’, тј. већи од половине висине
вишег објекта;
• грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на
10 m’. Евентуално је дозвољена удаљеност на минимално 6,0 m’ ако је на грађевинској
парцели омогућен кружни ток саобраћаја;
• максимална спратност објеката зависи од њихове намене:
- пословни објекат је максималне спратности до П+1+Пот,
- производни објекат П+1, евентуално и више ако то захтева
технолошки процес производње,
- пословно-стамбени и стамбени максималне спратности П+1,
- складишни П+1,
- помоћни објекти П+0;
• објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу. Изградња објеката
у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m’ тј. за ширину дилатације) може се
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дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови
противпожарне заштите;
• међусобни размак између слободностојећих објеката је минимално половина
висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m’;
• услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели: на грађевинској
парцели радног комплекса поред главних и помоћних објеката дозвољена је изградња
породичног стамбеног објекта са једном јединицом, идносно, дозвољена је изградња
пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом. Ако се у оквиру радног
комплекса планира изградња породичног стамбеног објекта, при одређивању локације
објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем делу дворишта са
обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са прилазом радном делу. У оквиру
породично-стамбеног објекта дозвољена је изградња простора за гаражирање возила
корисника стамбеног простора;
• комплекс се ограђује оградом која не може бити виша од h = 2,2 m’. Ограда на
регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно, комбинација
транспарентне и зидане ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине
максимално 0,2 m’ а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m’.
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинацијом
зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 1,8 m’. Ограда,
стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Дозвољено
је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност
саобраћаја. Капије на регулационој линији не могу се отварати ван регулационе линије;
• за сваку грађевинску парцелу у оквиру радне зоне мора се обезбедити колски и
пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m’ са минималним
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m’. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m’;
• у оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим
условима: минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m’ са унутрашњим радијусом кривине
5,0 m’, односно 7,0 m’ тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних
услова;
• паркирање и гаражирање возила мора се обезбедити на сопственој парцели, како за
запослене тако и за будуће кориснике услуга. За путничка возила минимално 2,5 х 5,0 m’,
за теретна возила 3,0 х 6,0 m’, односно у зависности од величине теретног возила;
• изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме
се нарушити животна средина;
• испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m’ и то на
делу објекта вишем од 2,5 m’. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m’ онда
се она поставља на грађевинску линију;
• грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже
мање од 2,0 m’ по целој ширини објекта с висином од 2,5 m’,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0
m’ од спољне ивице тротоара на висини изнад 2,5 m’,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m’ на висини изнад 2,5 m’;
• изградњом објеката уз источну (односно јужну) страну парцеле не сме се нарушити
ваздушна линија суседне парцеле а одвођење атмосферских падавина са кровних
површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се објекат гради;
• уз западну (односно северну) границу парцеле формирати ободне зелене површине
које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај
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зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће и шибље) умањио би буку и
задржао издувне гасове и прашину;
• од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално
30%. Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концепцији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација административних
објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и
заштита паркинг простора од утицаја сунца;
• нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у
оквиру парцеле на којој се гради;
• архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта:
објекти могу бити грејани од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на
традиционалан или савременији начин. Обавезна је израда косог крова, а кровови могу
бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може
бити од дрвета, челика или армираног бетона а кровни покривач у складу са нагибом
крова. Фасаде могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора или од фасадне опеке.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетике визуелне целине у оквиру сваке грађевинске
парцеле, па и шире;
• услови за обнову и реконструкцију постојећих објеката: обнова и реконструкција
постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру
услова датих Планом,
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем
радова на објекту неће нарушити услови дати Планом,
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из
Плана, реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта;
• услови заштите животне средине, технички, хигијенски, услови заштите од
пожара, безбедносни и други услови: изградња објеката, извођење радова, односно
обављање производне (складишне) делатности, може се вршити под условом да се не
изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште
од деградације;
• на свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетонски
простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити одвожен
од стране надлежне комуналне службе, као и простор за отпад настао у току технолошког
процеса, који ће се одлагати у складу са важећим прописима за прикупљање истог.
Лоцирање бетонског простора за контејнере мора да буде тако предвиђено да се омогући
лак приступ комуналне службе и да простор буде у складу са условима заштите животне
средине;
• одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се
прикључити на насељску канализациону мрежу. Отпадне воде настале у технолошком
процесу производње, пре упуштања у насељску канализациону мрежу пречистити на
сепаратору уља и масти;
• условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина,
могу се упустити у атмосферску канализацију положену уз уличне саобраћајнице;
• објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на
објектима, као и при употреби одеђених материјала, имати у виду специфичност намене
објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања односно обезбеђивања
санитарно-хигијенских услова;
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• избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати
и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење
интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће
прописе за громобран, електричну мрежу, огњиште, димњаке, танкове и погоне са лако
запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није
удаљен најмање 6,0 m’ од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није
другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи
запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се
обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење пожара. Код
објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских
површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни покривач.

4.) Постојеће стање
Према Генералном плану Бачки Петровац, простор на којем се налази пројектом
обухваћена површина резервисан је за радне садржаје.
Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом налази се уз ванграђевинско подручје
крајњег западног дела насеља, у блоку број 18, на простору дефинисаном као постојећа
радна зона.
Приступ локацији одвија се преко насељске саобраћајнице, Цигланске улице.
Површина предметне парцеле:
Редни
број

Број парцеле

Намена

1.

6985/1

потез „Телек“
грађевинско подручје

УКУПНА ПОВРШИНА:

Површина
ha

a

m2

03

94

25

03

94

25

Постојеће стање приказано је на графичком прилогу број 2.
Подручје је ограничено са северне стране парцелом број 6987, са јужне стране
парцелама број 6981/1 и 6981/2, са западне стране атарским путем број 7427, док се уз
источну границу парцеле протеже насељска саобраћајница.
Терен се у односу на околни простор налази у благом паду од насељске саобраћајнице
ка неизграђеном земљишту у ванграђевинском подручју, са просечном надморском
висином на cca 84.00 MNV.
На простору у обухвату Урбанистичког пројекта изграђени су објекат управне зграде,
производни и складишни објекти, као и пратећи објекти - трансформаторске станице и
бунар.
У оквиру производног комплекса Д.О.О. „Blockx“ одвија се производња 50 килограмских
и џамбо врећа, као и производња тканина, гуртни и трака, ткањем полипропиленских
пљоснатих моноаксијално орјентисаних трака ширине 2 до 5 mm. Произведена тканина се
користи за производњу (шивење) врећа, џамбо врећа и контејнер врећа. У постојећој
производњи, тканине се производе на два типа разбоја, на кружним и равним разбојима.
Контрола квалитета произведеног материјала врши се у интерној лабораторији у
оквиру комплекса.
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Приказ постојећих погона за производњу:

Развој предузећа, потреба за повећањем постојећих капацитета као и модернизацијом
саме производње, довели су до потребе за проширењем погона за производњу и
складиштење репро материјала и готових производа.
У оквиру постојећег комплекса планира се проширење уз рационално коришћење
преосталог слободног простора.
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Б.) ПЛАН ИЗГРАДЊЕ СА ТЕХНИЧКИМ ЕЛЕМЕНТИМА
1.) Аналитичко-геодетски елементи са регулационим и нивелационим
условима
На приложеном катастарско-топографском плану урађеном од стране Геодетског
бироа „Геоконинг“, Булевар Слободана Јовановића 23, Нови Сад, дати су нивелациони
подаци са регулацијом.
Координате одређених тачака обрађене су у катастарско-топографском плану.
Поставка постојећих и будућих објеката комплекса производног погона, односно
њихове грађевинске линије, дефинисана је и обрађена у графичким прилозима.

2.) Нумерички показатељи
У складу са наменом простора, планирана је изградња објеката у функцији производње
и складиштења на парцели површине 39.425 m2. Постојећи изграђени садржаји на
парцели заузимају укупну површину од ~11.793 m2. Површина коју заузимају планирани
објекти за производњу и складиштење финалних производа са свим пратећим садржајима
неопходним за функционисање износи ~6.811 m2. Укупна површина под објектима износи
~18.604 m2.
Саобраћајне површине унутар комплекса планиране су за неометано кретање лаких и
тешких возила, као и ватрогасна возила. Обезбеђен је прилаз свим садржајима, као и
довољно простора за манипулисање и паркирање, у складу са наменом простора.
Саобраћајне површине заузимају укупно ~8.993 m2, а зелене површине ~11.828 m2.
Сви планирани садржаји условљени су конкретним техничким захтевима.
Индекс изграђености
70 % (заједно са саобраћајницама)
Индекс заузетости
0,47
Проценат зелених површина
30 %

3.) Начин прикључења на техничку инфраструктурну мрежу
Прикључци на спољашњу техничку инфраструктуру приказани су на графичком
прилогу број 5. Приказани су и описани прикључци на саобраћајну инфраструктуру, као и
снабдевање комплекса водом, гасом и електричном енергијом.
Прикључак на саобраћајну инфраструктуру:
На предметну парцелу приступа се преко два постојећа прилаза са насељске
саобраћајнице, из улице Цигланске. Јужни улаз намењен је колском саобраћају, док је улаз
уз управну зграду намењен пешачком саобраћају. Северно од постојећих улаза, планира се
још један колски улаз, уз који се обезбеђује површина за паркирање путничких возила.
Сви улази у комплекс су контролисани. Уз пешачки улаз постављена је портирница.
У оквиру комплекса, поред описаних, није планирано извођење других улаза.
У складу са технологијом, унутар комплекса су изграђене саобраћајнице, пешачке
комуникације и манипулативни платои који регулишу интерни саобраћај.
Мирујући саобраћај, паркинг простор за посетиоце и запослене налази се унутар
границе катастарске парцеле инвеститора, у простору изван ограђеног простора парцеле
Комунална инфраструктура на предметној парцели изведена је у складу са техничким
условима прибављеним од стране надлежних органа и организација.
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Прикључак на водоводну и канализациону мрежу:
Прикључење на насељску водоводну мрежу је постојеће, изведено у шахту на парцели
инвеститора. Мрежа насељског водовода пролази улицом Цигланском, десном страном
пута, са супротне стране од предметне парцеле, пречника 50 mm.
Прикључење санитарних уређаја изводи се са DN 32 за максималну потрошњу воде
5.000 l/h.
За потребе технолошког процеса производње није потребна вода.
Отпадне воде се јављају само као санитарне. На предметном простору још није
изграђена насељска канализациона мрежа. Планира се изградња вакумске канализације
са вакумским шахтама и сабирним гравитационим делом PVC  160 mm, која ће се
изводити у зеленом појасу измешу између грађевинске парцеле и насељске
саобраћајнице. До изградње насељске канализационе мреже, санитарне отпадне воде
одводе се у водонепропусну септичку јаму.
На простору комплекса диспозициониран је бунар за снабдевање техничком водом за
сврхе противпожарне заштите. Према члану 117. Закона о водама („Службени гласник
Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), водни услови се не издају у случају
коришћења воде за сврхе гашење пожара.
У кругу комплекса изграђен је сепаратни тип интерне канализационе мреже, што
подразумева засебне системе сакупљања санитарних и атмосферских вода.
- санитарне отпадне воде се на простору комплекса одводе системом канализационе
мреже до водонепропусне септичке јаме;
- условно чисте атмосферске воде са чистих површина, чији квалитет одговара II класи
вода, без пречишћавања се упуштају на зелене површине комплекса.
- атмосферске воде са зауљених површина прикупљају се системом ободних каналета,
до сепаратора и таложника, након чега се упуштају у зелене површине. Нивелацијом
саобраћајних површина одвођење атмосферских падавина изводи се у оквиру парцеле.
Мрежа атмосферске канализације у улици Цигланској није изграђена, те се одвођење
ових вода, због конфигурације терена и положаја саме парцеле, са локације одвија
отежано. Према условима надлежног комуналног предузећа ЈКП „Прогрес“ број 31-11
К/2017 од 20.09.2017. године, планира се изградња локалног пута са атмосферском
канализацијом уз западну границу парцеле.
Противпожарна заштита:
Снабдевање водом за потребе хидрантске мреже остварује се напајањем са постејећег
бунара 225 mm дубине 30 m са филтером, изграђеног на парцели инвеститора.
Постојећа хидрантска мрежа проширује се изградњом прстенастог система и надземним
хидрантима распоређеним у складу са регулативом.
Приликом планирања садржаја комплекса поштовани су Закон о заштити од пожара
(„Службени гласник РС“, број 11/2009 и 20/2015), Правилник о техничким нормативима
за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/1996),
Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу и гашење пожара („Службени
лист СФРЈ“, број 30/1991) и остали прописи који регулишу ову област заштите.
Интерне саобраћајнице у оквиру комплекса обезбеђују неометани и потпуни приступ
садржајима у складу са условима, регулативом и стандардима у области заштите од
пожара.
У складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу и гашење
пожара, планирани су подземни хидранти са прикључцима пречника 80 mm. Поред
сваког хидранта израђује се слободностојећи хидрантски орман величине 108x108x14,4
cm са стандардном опремом.
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Мрежа се израђује прстенастим системом цевовода за једновремени рад два пожарна
хидранта укупног протока Q = 10,0 l/sec. Потребан притисак у мрежи не сме бити нижи од
2,5 bar.
Хидрантска мрежа разводи се од бунара и покрива целокупан простор комплекса.
Поред хидрантске мреже у објектима је предвиђена и заштита од пожара помоћу
апарата за суво гашење почетних пожара типа S-9.
Прикључак на електроенергетску мрежу:
Постојећи објекти у оквиру производног комплекса Д.О.О. „Blockx“ прикључени су на
електроенергетску мрежу преко 10 kV извода „Бачки Маглић“ из ТС 35/10 kV „Бачки
Петровац“. На парцели, у власништву Д.О.О. „Blockx“ изграђене су две трансформаторске
станице ТС „Blockx“ и „ТС Циглана братство“, типа ТС 10(20)/0,4 kV укупне инсталисане
снаге Sn = 2x1000+630 kVA.
Према условима “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
Нови Сад, број 86.1.1.0.-Д-07.02.-251186-17 од 17.11.2017. године, изграђени
електроенергетски објекти задовољавају постојеће и планиране потребе, с обзиром да је
за функционисање свих садржаја комплекса потребна максимална ангажована снага
Pmax=2100 kW.
Прикључак на гасну мрежу:
Прикључак комплекса на гасовод средњег притиска је постојећи. Енергетска
сагласност је добијена од дистрибутера ДП „Нови Сад гас“ 05.08.2003. године, са
одобреним радним питиском од 22 mbar и потрошњом 65 Sm3. Прикључак је изведен са
KMRS G-40.
Постојећа гасна мрежа унутар комплекса биће проширена ка планираним садржајима
како је приказано на графичком прилогу са инфраструктуром.

4.) Уређење слободних и зелених површина
Неопходно је формирање појаса заштитног зеленила у кругу производног комплекса.
Приликом подизања заштитног зеленила са улогом вишефункционалног пуфер појаса,
препоручује се учешће аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста најмање 30% ради
очувања биодиверзитета аграрног предела, уз одговарајућу разноврсност врста и
физиогомије, односно спратовности дрвенасте вегетације заштитног појаса. Избегавати
коришћење инвазивних врста за озелењавање.
Да би се постигао повољан ефекат у сваком годишњем добу, комбиновати високе и
ниске лишћаре, ниске четинаре, зимзелено и листопадно жбуње, разне врсте цвећа и
трава (травни бусен). Приликом озелењавања водити рачуна о томе да садни материјал
испуњава одређене услове квалитета и године старости.
Планиране композиције садржаја комплекса обезбеђују кратке релације и једноставан
и логичан интерни саобраћај.
Озелењене површине прате и уоквирују садржаје комплекса. Слободан простор око
објеката обрађен је парковски применом зимзеленог шибља, листопадних солитера и
зимзелених високих врста, остало је травњак. Перене и друге врсте цветница планиране
су у мобилним жардињерама у функцији оплемењивања расположивог простора.
За лакше сналажење и идентификовање појединих целина у оквиру комплекса,
потребно је обезбедити адекватну хоризонталну и вертикалну сигнализацију.
ЗАШТИТНА ОГРАДА

Заштитна ограда око комплекса је транспарентна, постављена на граници парцеле,
максималне висине 180 cm'. Транспарентна ограда је постављена на подзид висине 0,2 m’.
Ограда, стубови ограде и капије налазе се унутар грађевинске парцеле. Приступ парцели
одвија се преко два постојећа прилаза. Капије на улазној огради отварају се бочно или
унутар парцеле, а према потребама инвеститора.
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5.) Функционални садржаји комплекса
У оквиру производног комплекса Д.О.О. „Blockx“ одвија се производња 50 килограмских
и џамбо врећа, као и производња тканина, гуртни и трака, ткањем полипропиленских
пљоснатих моноаксијално орјентисаних трака ширине 2 до 5 mm. Произведена тканина се
користи за производњу (шивење) врећа, џамбо врећа и контејнер врећа. У постојећој
производњи, тканине се производе на два типа разбоја, на кружним и равним разбојима.
Контрола квалитета произведеног материјала врши се у интерној лабораторији у
оквиру комплекса.
Да би се у складу са проширењем производње обезбедили услови за обављање
производних и пратећих процеса, планирани су неопходни садржаји за неометано
квалитетно функционисање комплекса.
На простору комплекса, поред постојећих, планирана је изградња следећих садржаја:
- два складишта полупроизвода;
- производни објекат за прераду полипропиленског материјала;
- производни објекат за штампање ознака на џакове;
- регално складиште;
- доградња објекта за шивење;
- интерне саобраћајнице и мирујући саобраћај.
Складишта и производни објекти граде се као монтажни са челичном конструкцијом
зидова и крова, обложени сендвич панелима. Конструкција објеката ослања се на
армиранобетонске темеље а подови се израђују од бетона.
:
планирани објекат је приземни, монтажни,
димензија 46,0 х 17,0 m’ (782,0
Изводи се паралелно са постојећа два објекта истог
типа. Као и постојећи складишни објекти у низу, планиран је објекатса елипсастим
кровом са висином зида вертикалног дела приближно h ~3,0 m’.
СКЛАДИШТЕ ПОЛУПРОИЗВОДА 1 (П+0)

m2).

СКЛАДИШТЕ ПОЛУПРОИЗВОДА 2 (П+0) :
планирани објекат је приземни, монтажни,
димензија 21,36 х 45,36 m’ (969,0 m2). На предњој фасади објекта предвиђена је роло
капија за пренос робе и улаз за пешаке. Прозори на бочним фасадама обезбеђују природно
осветљење простора. Кота пода простора издигнута је 15 cm од коте терена. На делу
улазних капија изводи се рампа за несметан улаз виљушкара и возила у објекат.
Објекат се фундира на темељима самцима. Конструкција објекта је челична.
Спољашњи зидови су од зидних панела са термоизолацијом од камене вуне. Нагиб
кровних равни задовољава услове које може да поднесе кровни покривач од сендвич
панела са термоизолацијом од камене вуне.
ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРЕРАДУ ПОЛИПРОПИЛЕНСКИХ МАТЕРИЈАЛА (П+1) :
објекат
заузима површину од 12,44 х 25,0 m’ + 30,44 х 15,14 m’ (781,0 m2). Спрат се изводи на делу
објекта и заузима површину од 121 m2. У приземљу објекта планиран је производни
простор на површини од ~640 m2 као и простор за потребе радника, трпезарија и
санитарни блок. На спрату објекта планира се канцеларијски простор.
На предњој фасади објекта предвиђена је роло капија за пренос робе и улаз за
пешаке. Прозори на фасадама обезбеђују природно осветљење простора. Кота пода
простора издигнута је 15 cm од коте терена. На делу улазних капија изводи се рампа за
несметан улаз виљушкара и возила у објекат.
Објекат се фундира на темељима самцима. Конструкција објекта је челична.
Спољашњи зидови су од зидних панела са термоизолацијом од камене вуне. Нагиб
кровних равни задовољава услове које може да поднесе кровни покривач од сендвич
панела са термоизолацијом од камене вуне.
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ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ШТАМПАЊЕ ОЗНАКА НА ЏАКОВИМА (П+1) :
објекат заузима
површину од 12,0 х 10,0 m’ (120,0 m2). Спрат се изводи на делу објекта и заузима површину
од 45 m2. У приземљу објекта планиран је простор за штампање џакова и магацински
простор за боје и лакове, док је на спрату планиран санитарни блок са гардеробама
радника. На бочној фасади објекта предвиђена је роло капија за пренос робе и улаз за
пешаке. Прозори на фасадама обезбеђују природно осветљење простора. Кота пода
простора издигнута је 15 cm од коте терена. На делу улазних капија изводи се рампа за
несметан улаз виљушкара и возила у објекат.
Објекат се фундира на темељима самцима. Конструкција објекта је челична.
Спољашњи зидови су од зидних панела са термоизолацијом од камене вуне. Нагиб
кровних равни задовољава услове које може да поднесе кровни покривач од сендвич
панела са термоизолацијом од камене вуне.
РЕГАЛНО СКЛАДИШТЕ (П+0) : планирани објекат је приземни, монтажни, димензија
21,00 х 65,36 m’ (1.373,0 m2). Сладиште је планирано за готове производе и полупроизводе
намењене прехрамбеној индустрији. На предњој фасади овог објекта предвиђене су роло капије
за пренос робе и кретање пешака. Прозори на фасадама обезбеђују природно осветљење
простора. Кота пода простора издигнута је 15 cm од коте терена. На делу улазних капија
изводи се рампа за несметан улаз виљушкара и возила у објекат.
Објекат се фундира на темељима самцима. Конструкција објекта је челична.
Спољашњи зидови су од зидних панела са термоизолацијом од камене вуне. Нагиб
кровних равни задовољава услове које може да поднесе кровни покривач од сендвич
панела са термоизолацијом од камене вуне.

планирани објекат је приземни, монтажни,
површине 2.786,0
Објекат се гради у продужетку већ изграђених производних
објеката. Прозори на фасади обезбеђују природно осветљење простора. Кота пода
простора издигнута је 15 cm од коте терена и прилагођена коти пода објекта уз који се
гради.. На делу улазних капија изводи се рампа за несметан улаз виљушкара и возила у
објекат.
Објекат се фундира на темељима самцима. Конструкција објекта је челична.
Спољашњи зидови су од зидних панела са термоизолацијом од камене вуне. Нагиб
кровних равни задовољава услове које може да поднесе кровни покривач од сендвич
панела са термоизолацијом од камене вуне.
ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА ШИВЕЊЕ (П+0) :

m2.

ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И МИРУЈУЋИ САОБРАЋАЈ: за одвијање технолошког процеса
унутар комплекса неопходне су интерне саобраћајнице које прате токове транспортних
средстава, материјала и опслужних радника. Интерна саобраћајница води од улаза до свих
појединачних објеката. Испред објеката за производњу и складиштења формирају се
прилазне рампе и манипулативни платои.
Простор за паркирање путничких аутомобила обезбеђен је уз сваку од прилазних
капија. Сви планирани простори за паркирање поплочавају се растер плочама и
затравњују. Уз управну зграду обезбеђено је место за паркирање инвалидних лица. Уз
Ширина улазних интерних саобраћајница на којима се одвија двосмерни саобраћај
износи 5,0 m’ док су остале интерне саобраћајнице ширине 3,5 m’.

У оквиру простора комплекса обезбеђен је бетонски простор за постављање
контејнера (или канти) за комунални отпад, који одвози надлежна комунална служба, као
и простор за отпад настао у току технолошког процеса, који се одлаже у складу са
важећим прописима. Бетонски простора за контејнере је лоциран тако да омогућава лак
приступ комуналне службе. Изводи се у складу са условима заштите животне средине.
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Отпад који настаје у процесу производње у оквиру комплекса је отпадни
полипропилен у облику трачица и тканине, као и PVC фолије, који се продају као
рециклажни материјал.
Спратност објеката планираних за изградњу и постављање у оквиру комплекса
прилагођена је захтевима технологије. Размештај садржаја омогућава даљи плански
развој и њихово прилагођавање будућим захтевима.
Сви објекти планирани за изградњу овим Урбанистичким пројектом су својим
обликом и карактеристикама прилагођени технологији и намени.
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ

Објекте обухваћене Урбанистичким пројектом, могуће је градити фазно у зависности
од потреба и могућности инвеститора, водећи првенствено рачуна о процесној
условљености садржаја. Биће грађени у складу са свим законским нормама и прописима
који су предвиђени за овакав тип објеката.

6.) Заштита животне средине
Мере заштите животне средине имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру
предметног комплекса сведу у оквире границе прихватљивости, а са циљем спречавања
угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој и
спречавају конфликте на датом простору што је у функцији одрживог развоја.
Према Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 114/2008), за објекте планираних садржаја и
производних капацитета, није предвиђена израда Студије о процени утицаја на животну
средину. Одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину,
спроводи се у јединици локалне самоуправе, у одељењу које се бави пословима заштите
животне средине.
У циљу заштите воде, ваздуха и земљишта, као природних ресурса, потребно је
предузети одговарајуће мере заштите простора:
у контексту заштите животне средине предметног подручја за време извођења
грађевинских радова и организације градилишта, треба посебно обратити
пажњу да не дође до загађења подземних вода и околног простора нафтом, уљем
и мазивима и другим опасним и штетним материјама;
промене и утицај на животну средину за време извођења грађевинских радова су
минималне и своде се на загађење ваздуха од прашине и буку подигнуту радом
грађевинских машина на градилишту;
за време редовног рада објекта не очекује се емисија штетних састојака у
атмосферу изнад максималних дозвољених, те се не очекује загађење ваздуха;
бука и вибрације које се могу јавити у току производног процеса су локалног
карактера и не утичу на ширу околину;
техничка решења процеса производње предвиђају савремене методе, а сам
процес не производи отпадне воде тако да нема загађења земљишта и воде;
санитарне отпадне воде из круга комплекса привремено се упуштају у
водонепропусну септичку јаму до изградње насељске канализационе мреже;
ради заштите од пожара комплекс мора бити реализован у складу са Законом о
заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009 и
20/2015), и према одговарајућим техничким прописима, стандардима и
нормативима. Испуњеност услова биће верификована кроз израду техничке
документације и њену контролу од стране надлежне организације;
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предметна локација припада зони са умереним степеном сеизмичности, те је
потребно објекте дефинисати на отпорност степена сеизмичности од 70MCS;
неопходно је формирање појаса заштитног зеленила у кругу производног
комплекса.
Приликом
подизања
заштитног
зеленила
са
улогом
вишефункционалног пуфер појаса, препоручује се учешће аутохтоних
дрвенастих и жбунастих врста најмање 30% ради очувања биодиверзитета
аграрног предела, уз одговарајућу разноврсност врста и физиогомије, односно
спратовности дрвенасте вегетације заштитног појаса. Избегавати коришћење
инвазивних врста за озелењавање.

7.) Инжењерскогеолошки услови
ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Локација депоније лежи на лесној тераси. Лесна тераса има изглед просторно благо
заобљене површине која се пружа правцем запад-исток. Апсолутне висине се крећу од
83.00 до 89.00 MNV. Лесна тераса је део просторне јужно-бачке лесне терасе која се
простире од канала Бездан-Бечеј на северу, па до близу Дунава на југу. У геолошком
саставу доминира лес дебљине 3,50-5,00 m’. Према педолошком саставу земљишта, овај
простор прекрива ливадска карбонатна црница.
МЕТЕОРОЛОШКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ваздушна струјања имају посебан значај јер директно утичу на влажност земљишта и
испаравање. Подручје општине Бачки Петровац карактерише велики број дана са
тишинама. Највећи ветрови су из правца северозапада 114 ‰, југоистока 125 ‰ и запада
100 ‰. Ветар са најмањом учесталости је из јужног правца 57 ‰. Највећа месечна јачина
ветра износила је 2.5°Bof .
Просечна годишња количина падавина износи 626 mm, са мањим или већим стварним
одступањеима од наведене просечне вредности. Број дана са снежним покривачем износи
46.1 дан/годишње.
КОНФИГУРАЦИЈА ТЕРЕНА

Терен се у односу на околни простор налази у благом паду од источне ка западној
граници парцеле. Површина лесне терасе на којој се локалитет налази је апсолутне
висине 83.00 до 89.00 MNV док се сама парцела налази на cca 84.00 MNV.

8.) Заштита непокретних културних и природних добара
У ширем окружењу предметне локације нису евидентирани археолошки локалитети
нити су утврђене археолошке зоне заштите непокретних културних добара. Такође, нису
утврђена подручја предвиђена за заштиту природних добара.
Уколико се приликом извођења земљаних радова приликом изградње објеката или
инфраструктуре у оквиру границе парцеле наиђе на археолошке остатке, инвеститор и
извођач радова су дужни да предузму одговарајуће мере - да све радове обуставе и о томе
обавесте надлежну службу за заштиту споменика културе, и да предузму мере да се налаз
не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у којем је откривен.
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В.) УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Изградња нових садржаја и уређење комплекса на катастарској парцели број 6985/1,

К.О. Бачки Петровац, дефинисана је планским решењем.

Урбанистички пројекат је урађен у 3 примерка и по овери ће се чувати у архиви
Скупштине општине Бачки Петровац и надлежном одељењу локалне самоуправе.
Према члану 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
надлежни орган јединице локалне самоуправе потврђује Урбанистички пројекат, по
претходно прибављеном предлога Комсије. Пре упућивања Пројекта Комисији за планове,
надлежна управа организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта у трајању од
седам дана.
Потврђен Урбанистички пројекат и Генерални план општине Бачки Петровац су основ
за издавање документације за изградњу објеката и израду пројектно-техничке
документације.

У Новом Саду,
децембар 2017. године

Одговорни урбаниста:
_________________________________

Тамара Миљевић, дипл.инж.aрх.
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ДОДАТНИ ПРИЛОЗИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
К.о. Бачки Петровац

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
.катастарске парцеле бр. 6985/1 улица Цигланска
Д.Л. бр. 1
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Povrsina postojecih objekata
Povrsina objekta 1
= 261 m2
Povrsina objekta 2
= 3794 m2
Povrsina objekta 3
= 1663 m2
Povrsina objekta 4
= 14 m2
Povrsina objekta 5
= 32 m2
Povrsina objekta 6
= 1113 m2
Povrsina objekta 7
= 79 m2
Povrsina objekta 8
= 92 m2
Povrsina objekta 9
= 19 m2
Povrsina objekta 10
=
m2
Povrsina objekta 11
= 4 m2
Povrsina objekta 12
= 875 m2
Povrsina objekta 13
= 22 m2
Povrsina objekta 14
= 810 m2
Povrsina objekta 15
= 1106 m2
Povrsina objekta 16
= 544 m2
Povrsina objekta 17
= 180 m2
Povrsina objekta 18
= 162 m2
Povrsina objekta 19
Povrsina objekta 20

= 704 m2
= 704 m2

Ukupna izgrañena površina parcele
postojećih objekta 12.338 m2

Površina parcele br.6985/1 po evidenciji katastra iznosi 3 ha 94a 25m2

Републички геодетски завод
Оверава начелник :
Датум :

Геодетски биро "Геоконинг" Нови Сад

РАЗМЕРА 1 : 1000
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IIPEflMET: Ycnoer sa norpe6e H3paAe yp6axncrrvxor npojeKra 3a ypelerue
KoMnreKca 4.o.o

"Blockx"
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