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ИНВЕСТИТОР: Растислав Грња 
Људевита Дутка бр. 7, Гложан 

 

ЕЛАБОРАТ:   УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  

ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА  
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 4658; K.O. Гложан 

   

ЛОКАЦИЈА:      катастарска парцела бр. 4658; K.O. Гложан 
 

Бр. елабората:          УП    14/21                        
 
 
 
 
 

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, 50/2013-
одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017-одлука УС, 
83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), доносим следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације - 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА 

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 4658; K.O. Гложан 

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, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017-одлука УС, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 
9/2020 и 52/2021), Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), прописа и 
стандарда. 

Именована испуњава услове из члана 62. Закона о планирању и изградњи.   
 

 
                                                                                                                ДИРЕКТОР 

                 
                                                                
________________________________________________ 

                                                                                  Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх. 
 
 





 

 

 
 

ИНВЕСТИТОР: Растислав Грња 
Људевита Дутка бр. 7, Гложан 

 

ЕЛАБОРАТ:   УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  

ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА  
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 4658; K.O. Гложан 

   

ЛОКАЦИЈА:      катастарска парцела бр. 4658; K.O. Гложан 
 

Бр. елабората:          УП    14/21                        
 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 

Одговорни урбаниста на изради Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску 
разраду локације комплекса пољопривредног газдинства Растислава Грње на катастарској 
парцели бр. 4658; K.O. Гложан 

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

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

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

 

 
ЛИЧНИ ПЕЧАТ                                                                                   ПОТПИС 

                         
                
________________________________________________   

                                                                                  Тамара Миљевић, дипл.инж.арх. 
 
 
 
 
 
Место и датум: Нови Сад, јул 2021. године 
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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, 50/2013-
одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017-одлука 
УС, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник 
РС“, број 32/2019) и Просторног плана Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки 
Петровац“, број 8/2007), израђује се:  
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА 

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 4658; K.O. Гложан 

 
 

A.)   УВОД 
 

1.) Правни и плански основ 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта представљају чланови 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, 54/2013-
решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017-одлука УС, 83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и чланови 76, 77 и 85.-95. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 32/2019).  

Плански основ за израду урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску 
разраду локације пољопривредног комплекса представља Просторни план Бачки 
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 8/2007).  

Изради овог Урбанистичког пројекта приступило се на основу захтева Инвеститора 
Растислава Грње, улица Људевита Дутка број 7, Гложан.  

2.) Обухват урбанистичког пројекта 

Простор обухвата урбанистичког пројекта налази се на потезу „Рит“, парцелни број 
4658, К.О. Гложан, укупне површине 5.005 m2. Парцела се налази у ванграђевинском  
подручју насеља у близини крајњег југозападног дела насеља Гложан.   

Према Просторном плану Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, 
број 8/2007), комплекс се налази на пољопривредном (мочварном) земљишту.  

Шира ситуација простора приказана је на графичком прилогу број 1. 

Графички приказ број  1.-                  
шира ситуација локације 

 

шира ситуација  
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3.) Услови изградње 

Просторним планом Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 
8/2007) 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. 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА: 
Пољопривредно земљиште 
У складу са Законом о пољопривредном земљишту, пољопривредно земљиште је 

земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њиве, воћњаци, виногради, 
ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре) и земљиште које је одговарајућим 
планским актом намењено за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно 
земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, на 
пољопривредном земљишту се могу градити: 

 објекти у функцији пољопривреде и пољопривредне производње; 
 објекти свих видова инфраструктуре у складу са просторним и урбанистичким 

планом; 
 објекти за експлоатацију минералних сировина; 
 водопривредни објекти, комунални и други објекти у складу са планом; 
 формирати грађевинско земљиште за потребе привреде, туризма, рекреације и др. 

у складу са планом. 

УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА: 
Пољопривредни објекти 
Пољопривредним објектима сматрају се објекти намењени ратарској, сточарској, 

повртарској, воћарско-виноградарској, рибњачкој и осталим видовима пољопривредне 
производње. 

Избор локације за изградњу пољопривредних објеката извршити након потпуне 
анализе природних карактеристика (педолошких, геолошких, метеоролошких, 
хидролошких, рељефа и др.) 

При избору локације за изградњу пољопривредних објеката водити рачуна о 
квалитету земљишта и где год је то могуће објекте лоцирати на земљиштима нижих 
бонитетних карактеристика. 

Пре реализације, за изградњу пољопривредних објеката, потребна је израда Студије 
процене утицаја објеката на животну средину, сходно Закону о процени утицаја на 
животну средину и Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна израда 
процене утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја (''Сл. 
гласник РС'', бр. 114/2008). 

Објекти намењени ратаско-повртарској производњи и објекти за смештај 
пољопривредне механизације, репроматеријала, смештај и чување готових 
пољопривредних производа (пољопривредне економије, машински парк) 

Овим објектима сматрају се објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти 
за складиштење пољопривредних производа, објекти за производњу и прераду 
пољопривредних производа и остали објекти у функцији ратарско-повртарске 
производње. 

Објектима за смештај пољопривредне механизације сматрају се затворени простори и 
надстрешнице у којима се смешта механизација ради чување и одржавања. 

Објектима за складиштење сматрају се све врсте складишта (силоси, трапови, подна 
складишта, хладњаче и др.). 
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Минимална удаљеност ових објеката од магистралног пута је 20 m, а од регионалног 
10 m. 

Минимална удљеност објеката од суседне парцеле је 10 m. 
Максимални степен заузетости парцеле је 30 %, максимални степен изграђености је 

0,3. 
Максимална спратност објеката је П+0, са изградњом подрума, уколико то хидролошки 

услови дозвољавају. 
Минимална величина парцеле за изградњу ових објеката дефинише се величином 

самог објекта и не може бити мања од 0,5 ha. 
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20 m. 
Ограда и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне 

линије. 
Дозвољена је изградња наведених објеката уз примену хигијенско-техничких, 

еколошких, противпожарних и других услова и комплетну инфраструктурну 
опремљеност: приступни пут, санитарна вода, електроинсталације, водонепропусна 
септичка јама и др. 

Ови објекти условљени су са провером инфраструктурне опремљености и израдом 
процене утицаја објеката на животну средину. 

Задржавају се постојећи простори ратарских економија за смештај пољопривредне 
механизације, уз примену законски прописаних услова. 

Објекти намењени преради и финалној обради пољопривредних производа 
Изградња производних објеката могућа је на земљишту од VI и више, бонитетне класе, 

ради груписања објеката, односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, 
инфраструктуре или радног процеса, могу потенцијално да угрозе стање животне средине 
у насељима. 

Организација оваквих објеката је омогућена и на постојећем изграђеном земљишту 
које се користи као пољопривредна економија или фарма, а у складу са прописима и 
нормама који дефинишу одређену делатност. 

Објекти намењени преради и финалној обради производа пољопривредне 
производње, се могу градити и уз пољопривредне објекте, како би се заокружио 
производни циклус, а у складу са прописима и нормама. 

Новоформирани комплекс прераде и финалне обраде пољопривредних производа, 
мора имати довољно простора за потребе одвијања производног процеса, одговарајућу 
комуналну инфраструктуру и мора задовољити услове заштите животне средине (земље, 
воде и ваздуха). 

Морају имати: приступни пут са тврдом подлогом мин. ширине 5,0 m до мреже јавних 
путева; морају бити снадбевени инсталацијама неопходним за производни процес; 
загађене отпадне воде морају се претходно пречистити пре испуштања у природне 
реципијенте; неоргански отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски на 
даљу прераду. 

У оквиру зоне, комплекса или парцеле могу се планирати пословни објекти, 
производни, складишни, економски, услужни и објекти снадбевања. 

Степен изграђености треба да је макс. 1,0 а степен заузетости замљишта макс. 70%. 

4.) Постојеће стање 

Према Просторном плану Бачки Петровац, простор на којем се налази пројектом 
обухваћена површина представља мочварно пољопривредно земљиште. 

Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом налази се у ванграђевинском подручју 
у близини крајњег југозападног дела насеља.  



 
 

4 

Приступ локацији одвија се преко некатегорисаног атарског пута који има постојећу 
везу са државним путем IБ реда број 12, Нови Сад - Бачка Паланка.  

Површина предметне парцеле:  

Редни 
број 

Број парцеле Намена 
Површина 

ha a m2 

1. 4658 
потез „Рит“  

пољопривредно земљиште 
00 50 05 

УКУПНА ПОВРШИНА: 00 50 05 

Постојеће стање приказано је на графичком прилогу број 2.  

Подручје је ограничено са северне стране парцелом државног пута IБ реда број 12, 
Нови Сад - Бачка Паланка, парцелни број 4518, са источне стране некатегорисаним 
атарским путем број 4643, са јужне стране парцелом број 4250, док се са источне стране 
граничи са парцелом број 4244 која је такође у власништву инвеститора.  

Терен се у односу на околни простор налази у благом паду од државног пута ка југу, да 
би се у делу уз границу са суседном парцелом на крајњем јужном делу парце пад повећао и 
створио висинску разлику од приближно 2 m. Просечна надморска висина терена је на  cca 
79.50 MNV. 

На простору у обухвату Урбанистичког пројекта изграђен је објекат за складиштење 
пољопривредних производа (воћа и поврћа) и бунар.  

У оквиру постојећег пољопривредног комплекса планира се изградња објеката у 
функцији проширења капацитета уз рационално коришћење преосталог слободног 
простора. 

Б.) ПЛАН ИЗГРАДЊЕ СА ТЕХНИЧКИМ ЕЛЕМЕНТИМА 
 

1.) Аналитичко-геодетски елементи са регулационим и нивелационим 
условима 

На приложеном катастарско-топографском плану урађеном од стране „Геопанонија“ 
Д.О.О. Нови Сад, улица Петра Драпшина број 46, 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 
пољопривреде и складиштења на парцели површине 5.005 m2. Постојећи изграђени 
садржаји на парцели заузимају укупну површину од 600 m2. Површина коју заузимају 
планирани објекти са свим пратећим садржајима неопходним за функционисање износи 
~629,1 m2. Планирана надстрешница заузима површину од ~265,4 m2. Након изградње 
свих планираних садржаја, укупна површина под објектима износи ~1.494,5 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. 
Пошљунчане саобраћајне површине заузимају укупно ~842,5 m2, а слободне зелене 
површине ~2.668 m2.  



 
 

5 

Сви планирани садржаји условљени су конкретним техничким захтевима.  

Индекс заузетости    29,9 %   (без саобраћајница) 
Индекс изграђености   0,29 
Пошљунчане површине   16,8 %   (саобраћајнице) 
Проценат зелених површина  53,3 %    

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 и електричном енергијом. 

Прикључак на саобраћајну инфраструктуру: 
На предметну парцелу приступа се преко некатегорисаног атарског пута који има 

постојећу везу са државним путем IБ реда број 12, Нови Сад - Бачка Паланка.  
Приступ друмског саобраћаја комплексу одвија се преко једног постојећег улаза, како 

је то приказано на графичким прилозима. 
Паркинг простор за запослене налази се унутар границе катастарске парцеле 

инвеститора.  
У складу са технологијом, унутар комплекса су планиране саобраћајнице и 

манипулативни платои који регулишу интерни саобраћај. 

Комунална инфраструктура на предметној парцели изведена је у складу са техничким 
условима прибављеним од стране надлежних органа и организација. 

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу: 
Насеље Гложан има уређено снабдевање водом као и насељску канализациону мрежу 

са изграђеним системом отворене атмосферске канализације.  
У зони пољопривредног комплекса нема изграђене уличне водоводне и 

канализационе мреже.  
Како на предметној локацији није предвиђен боравак већег броја особља, снабдевање 

пијаћом водом врши се апаратом за пијаћу воду постављеним у оквиру канцеларијског 
контејнера. 

Санитарни блок је решен у оквиру канцеларијског контејнера који у свом габариту 
садржи танк за воду. 

Отпадне воде упуштају се у водонепропусну септичку јаму лоцирану у близини 
канцеларијског контејнера. 

На простору пољопривредног комплекса диспозициониран је бунар који може да се 
користи за снабдевање техничком водом за сврхе противпожарне заштите. Према члану 
117. Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012, 
101/2016 и 95/2018), водни услови се не издају у случају коришћења воде за сврхе 
гашење пожара.  

Атмосферске воде са кровних површина, чији квалитет одговара II класи вода, без 
пречишћавања се упуштају на зелене површине комплекса. 

Противпожарна заштита: 
Противпожарна заштита предвиђена је постављањем апарата за суво гашење 

почетних пожара типа S-9.    

У случају потребе постављања хидрантске мреже, напајање се може остварити са 
постејећег бунара изграђеног на парцели инвеститора. Хидрантска мрежа се у том случају 
разводи од бунара да покрива целокупан простор комплекса.  

Приликом планирања садржаја комплекса поштовани су Закон о заштити од пожара 
(„Службени гласник РС“, број 11/2009, 20/2015 и 87/2018), Правилник о техничким 
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нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 
11/1996) и остали прописи који регулишу ову област заштите.  

Прикључак на електроенергетску мрежу: 
Део насеља Гложан уз пут Нови сад – Бачка Паланка у коме се налазе садржаји за 

изградњу, напаја се електричном енергијом преко 10 (20) kV извода „Гложан“ из ТС 35/10 
kV „Челарево“. На парцели инвеститора се поставља нова трансформаторска станица, типа 
МБТС или ЗТС, а према приложеним условима “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Нови Сад. За функционисање свих садржаја комплекса потребна 
максимална ангажована снага износи Pmax=160 kW.  

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. 

ЗАШТИТНА ОГРАДА 

Заштитна ограда око комплекса је транспарентна, постављена на удаљености од 1,0 m 
од међне линије према суседним парцелама пољопривредне намене које се налазе уз 
западну и јужну границу парцеле. Ограда и стубови ограде се постављају на граници 
парцеле према државном путу и некатегорисаном атарском путу, висине максимално 220 
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 једног 
колског прилаза. Капија на улазној огради отвара се бочно или унутар парцеле, а према 
потребама инвеститора. 

5.) Функционални садржаји комплекса 

У оквиру пољопривредног комплекса налази се објекат за складиштење воћа и поврћа. 
Планира се његова промена намене у објекат хладљаче, без вршења измена у габариту и 
волумену. 

На простору комплекса планира се, поред пренамене постојећег објекта за 
складиштење воћа и поврћа у објекат хладљаче, изградња новог складишта воћа и поврћа, 
МБТС и постављање канцеларијског контејнера. 

СКЛАДИШТЕ ВОЋА И ПОВРЋА  (П) :      планирани објекат је приземни, монтажни, 
димензија 20,0 х 30,0 m’ (600,0 m2). Предвиђен је за производњу и складиштење 
пољопривредних производа, претежно воћа и поврћа.  

Складиште се гради као монтажни са челичном конструкцијом зидова и крова, 
обложени сендвич панелима. Кота пода издигнута је за 15 cm од коте терена. Подови се 
бетонирају бетоном дебљине 18 cm по целој површини и приликом бетонирања се горња 
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површина посипа Феробетоном и завршно обрађује машинским глетерицама да горња 
површина добије отпорност на хабање. Приликом бетонирања одрадити потребне 
дилатације у бетону.  

Конструкција објеката ослања се на армиранобетонске темеље самце димензија према 
статичком прорачуну по ободу повезане са темељном парапетном гредом, а подови се 
израђују од бетона. Конструкцију објекта чине челични рамови и рожњаче на крову преко 
којих се оптерећење преноси на темељ. Међуспратна таваница је спрегнута од бетона и 
челика према статичком прорачуну. Спољашње зидове чине хоризонтално положени или 
вертикални зидни панели са термоизолацијом од камене вуне. Кровни покривач објеката 
је од трапезастог бојеног челичног лима са термоизолацијом од камене вуне и 
хидроизолацијом од SIKA мембране. 

Испред објеката за складиштење формирају се прилазне рампе и платои за 
манипулацију од бетона, повезани са интерним саобраћајницама. 

Улази у складишта су заштићени надстрешницом у целој дужини објекта. 
На објекту су предвиђени прозори за обезбеђење природног осветљења уз трећину 

прозора на отварање због вентилације. 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ КОНТЕЈНЕР  (П) :     објекат заузима површину од ~14,4 m2. 
Димензије канцеларијског контејнера су ~6,0х2,4х2,6 m’ прилагођене ISO стандарду. 

Састављен је од стабилне челичне оквирне конструкције и променљивих изолационих 
зидних елемената што омогућава коришћење контејнера у свим годишњим периодима и 
временским условима. Канцеларијски контејнер се поставља на чврстој, за те сврхе 
припремљеној подлози. 

 
Графички приказ број  2.-   канцеларијски контејнер са санитарном јединицом 

Санитарни блок је решен мобилним санитарним системом који је саставни део 
канцеларијског контејнера како је то приказано на Графичком приказу број 2.- 
канцеларијски контејнер са санитарном јединицом. У кабинама постоји могућност прања 
руку, а у оквиру габарита контејнера налазе се танк за воду за прање руку као и затворени 
танк за отпадне воде са дуплим вентилационим отвором. Отпадне воде могуће је извести 
и у водонепропусну септичку јаму изван саме јединице. 

МОНТАЖНА БЕТОНСКА ТРАФО СТАНИЦА - МБТС  (П) :   за објекат МБТС обезбеђен је, 
према условима, слободан простор површине 6,3 х 5,8 m’ (36,54 m2), док сам објекат 
заузима површину од 4,2 х 3,5 m’ (14,7 m2). Монтажне бетонске трафо станице користе се 
за снабдевање потрошача електричном енергијом у дистрибуцијама, индустрији и другим 
срединама. Користе се за трансформацију електричне енергије са 10 kV и 20 kV напонског 
нивоа на напон 400 / 230 V.  

ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И МИРУЈУЋИ САОБРАЋАЈ: за одвијање процеса унутар 
комплекса неопходне су интерне саобраћајнице које прате токове транспортних 
средстава, материјала и опслужних радника. Интерна саобраћајница води од улаза до 
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појединачних објеката. Испред објеката за складиштење пољопривредних производа 
формирају се манипулативни платои.  

Простор за паркирање путничких аутомобила налази се уз канцеларијски 
контејнер. Сви планирани простори за паркирање као и манипулативне површине изводе 
се у туцанику, без завршног слоја асфалта.  

Ширина улазне интерне саобраћајнице на којој је могуће одвијање двосмерног 
саобраћаја износи  5,0 m’. 

У оквиру простора комплекса обезбеђен је бетонски простор за постављање 
контејнера (или канти) за комунални отпад, који одвози надлежна комунална служба. 
Бетонски простор за контејнер је лоциран тако да омогућава лак приступ комуналне 
службе. Изводи се у складу са условима заштите животне средине. 

Сви објекти планирани за изградњу овим Урбанистичким пројектом су својим 
обликом и карактеристикама прилагођени технологији и намени. 

ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ 

За објекте обухваћене Урбанистичким пројектом није предвиђена фазна изградња.   

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 су локалног карактера и не утичу на ширу 
околину; 

- техничка решења процеса складиштења предвиђају савремене методе, а сам 
процес не производи отпадне воде тако да нема загађења земљишта и воде; 

- санитарне отпадне воде упуштају се у водонепропусну септичку јаму;  
- 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 

За предметни простор није урађено детаљно испитивање земљишта.  

8.) Заштита непокретних културних и природних добара 

Према издатој Информацији о локацији број 353-16/2021-04, од 04.06.2021. године, у 
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.  

В.) УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Изградња нових садржаја и уређење комплекса на катастарској парцели број 4658, К.О. 
Гложан, 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, 145/2014, 
65/2017-одлука УС, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), 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 Просторни план општине Бачки Петровац су основ 
за издавање документације за изградњу објеката и израду пројектно-техничке 
документације. 

                                   
 

 
 
 
У Новом Саду,                                      Одговорни урбаниста: 
јул 2021. године 
       _________________________________ 

Тамара Миљевић, дипл.инж.aрх. 
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Tpoiuxonu sa H3traBalbe jeluor npr{MepKa sanlahenu cy y yKyrrnoM ia3Hocy ol 540,00
AiaHapa ca ypar{yHarl4M IIIB-ou Ha ocuoBy ruraua 14. cran 3. jaruo6enexHrar{Ke
rapu$e.---

JABHT4 EEJIEXFII4K
Becna MunKoB
FXonm Cau
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(nerHaecr rracoBa u [BaEecer rrrecr MraHyra ),y HoBoM CaIy, oBepeHo y 1, UeIaH)
rpr.rMepaK/xa sa norpe6e crpaHKe.
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Peny6nr.rxa Cp6uja
Ayrouovua Ilonpajzua Boj no4ana
Onurruna Ea.{Kra llerponaq
OIIIIITI4HCKA YIIPABA
oAE/bEIbE 3A rlpt{BpEAy, ypEAHI,t3AM,
KOMYHAJIHO.CTAMEEHE I,I
HHCTIEKIII,IJCKE TIO CJIO BE
Bpoj:220-23/2021-04
lana: 0 4.0 6.202'J..r o t.
Eaqnn llerpoeaq

A.O.O.,,APX P"
Y.n. Bpnavra 13,II/B
?LOOO Hosn CaA

O4enerr'e 3a npl4BpeAy, yp6aHvrcaM, KoMyHaJrHo-crau6eHe n uucnexqnjcxe
IIocJIoBe, onIIITI4HcKe ynpaBe ofl[rrr.rHe Eaqnu llerpouaq je pasrurorpla.rro 3axreB noAHer oA
crpaHe A,o.o. ,,APX P" Ias Hosor Cagay v Me [HBecrr4Topa fprra Pacrucnasa,yil.lbypenu-ra
Aylxa 6p. 7 ns froxaHa. Ha ocHoBy r{.IraHa 77. cras 1. ra.rra l-. 3axona o nyreBr,rMa
["cryx6eur4 rJracHr4K PC",6p.4L/201.8 u 95/201,8-Ap, 3aKoH) a nesano 3a q.raH 47.6
3aroHa o nJraHlrpa:..*y kr t43rpaArbu ("Cryx6eun rrracHr4K pC", 6p. Tz/2009, gL/2009 -
Hcrrp., 64/20t0 - oA/ryKa yc , 24/20rr, 121/z0rz, 4z/20t3 - oA/ryKa yc, s0/201,2 -
oA/ryKa yC,98/2013 - o4"rryrcaVC, t32/2A14, 145/201,4, 83/Z\tB,3L/ZOIT,3T /20I9-4p.
3aKoH, 9 /2020 u 52/202I), .utaHa 1,6. u 136.3anoua o onrrrreM ynpaBHoM nocrynrcy ["Ca.
rJIacHr4K PC", 6p. t8/201,6 u 95/20I8-ayreHrr,rqHo ryMaqerbe), .uraHa 6. crae L. O4.rryre o
OTIIIITI,IHCKI,IM H HeKaTefopvcaHHM nyreBHIN{avyilvr\aMlay Hace"rbeHHM MecTHMa onuITnHe
Eaqrcu llerpoeaq ["Clyx6eHH rrucr onrrrrr4He Eaqxa flerponaq",6p.4/2007 u t8/20L6),
qJIaHa 10. O4nyxe o opfaHu=aquju OnrurzHcxe ynpaBe orrrrrrr4He Ea.{Kra llerponaq (,,C"r1.

"rrucr orrrrrrnne Ea.+cn flerpoeaq", 6p. 12f 2008, 5/2009, L/20'J.5, L5/20L6 u 6/201,7) u ua
ocHoBy Peuema o oerauherby cJlpn6enux ilvqa sa nofeme nocrynKa, rrpeAysr4Marbe
paArbl4 y nocrynKy npe AoHolxerba pelxelba v op.ilyq.vBarbe y ynpaBHr{M cTBapr4Ma y
onIIrrI{HcKoj ynpanra onIrIrI4He Eaqrpr llerponaq 6poj 016-2/79-2020 oA AaHa 23.L1.2020.
roAHHe,4oHeao je:

vc/IoBE 3A IIPOJEKTOBAIbE I,l IIPHK/byIIEIbE HA HEKATETOPIICAHI4 rIyT

sa norpe6e v3paAe Vp6auncrur{Kor npojercra sa ypeferre noJbonpnBpeAHor
KoMn.reKca Ha Karacrapcnoj napqe/Iu 6poj 4658 rc.o. faoxan (npenaMeHa nocrojeher
o6jercra y o6jexar x,raArbarre H H3rpaArba o6jexra 3a cKJraAnrrrrebe soha il nonpha),

Ha ocHony yr:a1a y [IpocropHl4 nJraH orrrrrrr4He Eaqrn llerponaq (,,Ct. nucr
OnruuaHe Eaqrcn llerponaq", 6p. 8/2007) vr ocrailvrx npu,rrora n o6unact<a [peAMerHe
lonaquje, usgajy ce cle4ehn ycJroBr.r:
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llosesusaFbe roJbonplzBpeAHor KoMrrJreKca [npeHaMeHa nocrojeher o6jexra y o6jercar
xraAlsaqe LI I43rpaArba o6jexra 3a cKJra1urxreFbe soha a noepha) Ha HeKareropncaHr,r-
arapcKlz nyr y (napqe"na 6poj 4643 x,o, f"noxau) npe4nraAer:a caje4Har"r cao6pahajHarrl
IIpI'IKJbyr{KoM-trpI4JIa3HHM IlyreM, uHpllHoM AoBoJbHoM 3a 6es6e4Ho MHMor4Jraxerbe
Bo3HJra [vrzHzua.nuo 5,5-6 m s6or cao6pahaja reperHrzx noen"naJ.
llocrojehe npHKJb) {eFbe Ha nyr LI3BeAeHo je npu6auxno rroA yrJroM o4 9Qo y oAHocy Ha
ocoBHHy HeKareropucaHor-arapcKor [yra ca H3paAoM Tpoyr/racrux Jre[e3a, pa4ujyca
ytnpf enor npeMa MepoAaBHoM B03H/ry [cpe4rre r,r rerrrKa reperHa nosrana].
V 6nusuHu npnKJbyqeFba ca je4ue H ca Apyre crpaHe He Ha.rra3H ce HHKaKBo pacrHrbe HJrH
6Hro rcaKee flperpeKe y QopurzpaHl4M rpoyr/roBuMa rrperJreAHocru [ruraH 5-10 M ca cBaKe
crpaHe pavyHajyhu oA reMeHa KpHBLIHe) rcoje 6rz yrpoxaBarre 6es6e4uocr cao6pahaja
rrpr4Jrr,rKoM [pr4 KJbyqeFba Ha aTapcKH nyT.
llpuxnarame u oABoAI-baBaFbe rroBprxhHcKrrx BoAa ca cao6pahajnor npHKJbyqKa-
npH/Ia3HOf rlyTa ycKila4r4"tu ca cncreMoM oABoArbaBarba HeKaTefopncaHor-aracKor nyra.
llpnrasHl,t nyr f cao6pahajurz npnKJbyqaK r,r38ecrn oA caBpeMeHr4x KoJroB03HHX
KoHcrpyKrlaja [6eroH, acQalr uln 6eroHcKLr eJreMeura).
Hcno4 nJIaHI4paHor rpI,IKJbyqaKa rroxe.rbHo je nocrannrn 6eroHcKe r{eBH 6uus300 unu
zs6erouaparlz flponycr oAroBapajyhux 4r,u',rensuja y rpaBrly uocrojeher KaHaJra yKoJrHKo
nocroje. 3a 4eranuuje uHQopvraquje o6parvrru ce crp) {Ho j clyx6u oAerberba.
06aeesyje ce usno!av pagovaf up.Becrrzrop Aa BHAHo o6erexu 3oHy paAoBa,
o4ronapajyhorr,r cao6pahajHorr,r cHrHaJIH3aqnjorur [rpaxaua, 3anpeKaMa, uyruenaua...)
oAHocHo Ha Har{aH xojla He yrpo)KaBa 6es6e4uocr cao6pahaja xao vr Aa ux H3BprxH y txro
xpahena poKy.Tpournone H3rpaAFbe npHJra3Hor nyra/npHK"rbf{Ka cHocH HHBecrnTop.
Husecrarop je 4yxan je 4a 3arpaxn yc"rroBe oA HaAJre)KHr4x opraHusa1uja, KaKo ce ue 6u
npHJIHKoM H3rpaArbe, oAHocHo eBeHTyaJrHe peKoHcrpyxqaje HaBeAeHor npr.rKJbyqKa
olnreru/te HeKe oA eBeHTyaJrHr,rx rroA3eMHr4x vtuc"rataquja [crpyja, BoAoBoA,
KaHaJIh3aI{uja, raconoA H Ap,) Kao H y Be3H eBeHTya.rrHor yKJraFbaba januor 3erreH4ra a
xoje ce HaJra3e y npoQuny nyra.
Cnaxy rxrery HacraJry Ha HejxareropncaHoM-arapcKoM nyry a y3poKoBaHy
HenpvAplraBaFbeM 4eQI,tHIzcaHIzx yc.rroBa oAHocHo HeaAeKBarHr.iM HsBofemenr paAoBa
I,IJIH HenaxlboM H3Bof ava pa4or,a, uzyotlau pa4osafuHBecrurop AylKaH je 4a Ha4oKHaAH
HaAJIexHoM ynpaBJbavy janHax nyreBa.

Onv cao6pahajHo-rexHuqKl,I ycJIoBrI uvajy BaxHocr 12 vtecequ 14 Mory ce Koprzcrr.rrr.t
t4 cKJbyqHBo y cBpxy v34aBarba v v3pa4ei
yp6aaucruvror npoj emra,
TexH r,rr{ Ke 14 Apyf e n.rraHcKe Ao KyMeHTarluj e

O6pa3,roxerbe

A.o,o. ,,APX P" ns Hoeor Ca4a no4Heo je saxreB 3a norpe6e uspa4e Vp6aurzcrr4r{Kor
npojexra sa ypefeme [oJborrpr4BpeAHor KoMr.rreKca Ha Karacrapcroj naprleJrr,r 6poj 4658
rc.o. floxaH fnpeHar'reHa nocrojeher o6jexra y o6jexar xraArbarre lt r,r3rpaArba o6jexra sa
cK/IaAHIxrebe soha z nonpha) y uue HHBecruropa fprra Pacrhcrasa, yil. lby1enu'ra
Aytrca 6p. 7 v3 frolxaua, nocrroBHu 6poj 14/21 oA AaHa 29.04.202t roAHHe. tlo
pa3Marpalby 3axreBa rz nparehvx rrpvrora, crpyqHa cayx6a O4enema 3a npuBpeAy,
yp6aHIzsarr,l, KoMyHaJIuo-crau6eHe rz rzHcnercqnjcxe noc"rroBe ontrrrHHcKe ynpaBe Onurrnue
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Eaqxu llerpoeaq yrBplprlra je Aa ce Mory vsnarv ycJroBrr Ba norpe6e H3paAe
vp6aHI'rcruqKor npojexta sa ypeleme lo/borrpaBpeAHor KoM[JreKca Ha Karacrapcxoj
rapr{eJrlr 6poj 4658 x.o. floxaH, re je oAryqeHo Kao y Avrcrro3vrHBy oBof aKra.

Ha ocuony o4nyrce o "IIoKaJIHHM aAMHHHcrparr4BHHM TaKcaMa H HaKHaAaMa ga
yc/Iyre rcoje npruu Onurnucxa ynpaBa [,,C;ryx6eHu rrvcr Onurnne Ea.{xa llerponar4", 6p.
17/2012,9/201,4,3/201.s,9/z0j,s, 1,/201.7 n g/z}LB) no rapnQHovr 6pbjv .J, u 2
Han"naheHa je raxca Ha 3axreB Iz yc,rloBe y H3Hocy o4 100 n 350 AVHapa. Tarcca ce yuaahyje
Ha paqyH 6p' 840-742251'843-73, uo4el 97, nosun Ha 6poj 5g-20i Ha LrMe onrxrqHcKe
aAMI/HI{CTpaTv B H e TaKCe.

lloyna o rpaBHoM cpeAcrBy:
flpornn oBr'rx ycroBa Moxe ce uzjanuru xan6a onurnHcxorrr nehy OnnrzHe Ea.{xu

flerponaq y poKy o4 15 AaHa oA p,aua npn)eMa carJracHocrrz, flpeKo oBor opraHa. Taxca ua
xat6y ce ynrahyje y H3Hocy 300,00 A:aHapa Ha par{yH 6p. A+O-Z+ZZSIB43-73, vo4en 97,
no3HB Ha 6poj 59-207 Ha HMe onIrIrLIHCKe aAMHHHcrparuBHe raKce y Z npuvepxa, {oras
o yn"nahenoj ouuuaHcxoj a4rurzHacrparuBuoj rarcu ce npr4JrilK e ys xan6y:.

}Ka.n6a ce Moxe uzialuru u ycMeHo Ha 3anr,rcHt4 K KoA opraHa nport4B vrajer peuerba
ce usianmyie y cKJIaAy ca r{JI. I4t cr. 5 3axoua o oflrxreM ynpaBHoM rrocrynKy
[,,cr,uacH,K PC" 6poj L8 /20t6 u 9s /2018-ayreHrHqHo ryruaveme).

oAEJbErbA
r4H?K. CneU.





DOO ,,Gloakvalis"
M. Tita 58
21412 GloZan
PIB; 102933673

te|. 02ll2288-006

e-mail: gloakvalis@gmail.com
tek.rai: 310-3353-48. 160-41 6733-13

BIRO ZA PNOIPKTOVANJE rTT,{ZENTERING
DOO ARH

VrSadka br. 13.II/8
NOVI SAD

DOO ,,Gloakvalis"
za komunalne poslove
Broj: 02-2612I
Datum: 03.06.2021

Predmet: ZAHTEV ZA USLOVE br. l4l2l od29.04.2021 godine

U naseljenom mestu GloZan postoji mesna vodovodna rkanalizaciona mreZa koja
pokriva naselje. Van granica naselja ne postoje infrastrukturni objekti ove vrste.

Na predmetnoi lokaciji koiaie definisana kao poljoprivredno zemlji5te ne postoji
vodovodna ikanahzaciona mreZa,.jer se lokacija nalazi van naselja, Zbogtoga nismo u
moguinosti da Vam damo traLene uslove za prikljudenje na vodovodnu i kanalizacionu
mrezu.

U GloZanu, 03.06,2021. godine

!.uultql VoZ.a"
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