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 На основу члана 62. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 , 
83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и Правилника о стручној спреми и пракси лица која могу 
израђивати урбанистичке планове и другу урбанистичку документацију доносим: 
 

РЕШЕЊЕ 
о одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације - 

 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ФАРМЕ  
на кат. парцели 357/2 К.О. Гложан. 

ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ФАРМЕ ЗА ОДГОЈ ПИЛИЋА  
чији је наручилац: Мирослав Чеман, Нови Сад. ул. Максима Горког бр. 46 

 
У складу са одредбама члана 62, став 2. Закона о планирању и изградњи, одређује се 
одговорни урбаниста: 
 

ВЕРОНА ЕРЦЕГОВАЦ, дипл.инж.арх. 
 лиценца бр. 200 0310 03 

 
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,  83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 
32/2019), прописа и стандарда. 
 
 
Именованa испуњава услове у погледу стручне спреме и праксе за израду наведене урбанистичке 

документације 
 
 
 
 
 

Датум: јун 2019. године                Пројектни биро "ATRIJUM" Врбас 
 
 
 
        
 
        ___________________________________________ 

                                                                                                                                          Верона Eрцеговац 
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 

 
На основу члана 77,  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019): 

 
 

За израду урбанистичке документације: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ФАРМЕ 
на кат. парцели 357/2 К.О. Гложан. 

ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ФАРМЕ ЗА ОДГОЈ ПИЛИЋА  
 

чији је наручилац: Мирослав Чеман, Нови Сад. ул. Максима Горког бр. 46 
 

Верона Ерцеговац, дипл. инж. арх. 
 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

да је урбанистички пројекат  
1. урађен у складу са Законом о планирању и изградњи и прописима донетим на основу Закона, 
2. урађен у складу са важећим планским документом 
3. усклађен са условима ималаца јавних овлашћења 
 

Одговорни урбаниста : Верона Ерцеговац, дипл. инж. арх. 
Број лиценце: лиценца бр.  200 0310 03 
Печат: Потпис: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Место и датум: Врбас, јун 2019. године 
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 На основу члана 60. 61. и 62. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14,  
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др.  закон ) и Плана генералне регулације насеља Гложан ("Службени 
лист Општине Бачки Петровац", број 1 и 1а/15) израђује се: 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ФАРМЕ  
на кат. парцели 357/2 К.О. Гложан 

ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ФАРМЕ ЗА ОДГОЈ ПИЛИЋА  
 

УВОД 
 

 Изради Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко - архитектонске разраде локације 
за потребе изградње на кат. парцели 357/2 КО Гложан приступило се на захтев наручиоца: 
Мирослава Чемана из Новог Сада ул. Максима Горког бр 46. 
 Урбанистичким пројектом разрађује се део подручја катастарске општине Гложан, за 
катастарску парцелу: 357/2 површине 0 hа 82 а 66 m² , уписану у лист непокретности бр. 2229 КО 
Гложан, земљиште у грађевинском реону, њива 2. класе, на којој Мирослав Чеман из Новог Сада ул. 
Максима Горког бр 46 има својину, обим удела 1/1. 
 

Сврха и циљ израде урбанистичког пројекта 
 

 Сврха израде урбанистичког пројекта је урбанистичко - архитектонско решење планиране 
изградње у границама катастарске парцеле бр. 357/2 КО Гложан. 
 Циљ израде урбанистичког пројекта је да се провере и ускладе програмски захтеви 
инвеститора са могућностима локације и у складу са тим изврши организација простора на 
парцели која ће омогућити реконструкцију и изградњу објеката фарме за узгој пилића у границама 
дозвољених урбанистичких параметара дефинисаних Планом генералне регулације насеља 
Гложан ("Службени лист Општине Бачки Петровац", број 1 и 1а/15). 
 

А1.1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
 

 Правни основ за израду урбанистичког пројекта садржан је у: Закону о планирању и 
изградњи, члан 60, 61 и 62 ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС и 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), 
Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања, члан 77 и 85-95 ("Службени гласник РС", број 32/19).  
 

А1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

 Као плански основ за израду урбанистичког пројекта служи: План генералне регулације 
насеља Гложан ("Службени лист Општине Бачки Петровац", број 1 и 1а/15). 
 Према важећем Плану генералне регулације насеља Гложан катастарска парцела 357/2 К.О. 
Гложан налази се у блоку број 1, у делу блока намењеном радним садржајима. Део комплекса 
припада постојећој радној зони, а део планираној. 
Наведеним планским документом обавезна је израда урбанистичког пројекта за: 

 све нове (планиране) радне комплаксе 
 постојеће радне комплексе, ако се мења делатност (нова технологија и обимнија изградња) 
 радне комплексе за које се тражи израда процене утицаја на животну средину, 

 проширење капацитета постојећих фарми (већи број грла и нова изградња) 
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A2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 

 

Локација будућег објекта на основи сателитског снимка (Гео Србија) 
 

КООРДИНАТЕ ОПИСНИХ ТАЧАКА 

бр. тачке  X Y 

1. 7387379,36 5016423,34 

2. 7387388,01 5016422,61 

3. 7387396,98 5016421,86 

4. 7387404,88 5016421,19 

5. 73873405,67 5016421,12 

6. 7387414,27 5016420,40 

7. 7387431,89 5016418,91 

8. 7387436,35 5016470,01 

9. 7387453,19 5016469,83 

10 7387443,85 5016362,35 

11. 7387443,78 5016357,28 

12. 7387443,69 5016352,48 

13. 7387442,76 5016338,90 

14. 7387443,57 5016333,56 

15. 7387423,70 5016321,62 

16. 7387407,29 5016311,76 

17. 7387401,91 5016308,53 

18. 7387397,79 5016308,60 

19. 7387378,77 5016308,92 

20. 7387369,27 5016309,08 
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Карактеристике локације  
 
 Простор обухваћен Урбанистичким пројектом чини катастарска пaрцела 357/2 К.О. Гложан. 
Укупна површина парцеле износи 0 hа 82 а 66 m². 
 Парцела се налази на северозападној страни насеља Гложан, у радној зони која је намењена 
производњи. Предметна парцела представља постојећи комплекс фарме за одгој пилића кока 
носиља. 
 Према листу непокретности 2229 К.О. Гложан бр. 952-1/2019-500 од 24.06.2019. и копији 
плана бр. 953-1/2019-35 од 02.04.2019. године, на парцели су изграђена два објекта 
 

објекат намена површина правни статус 
Катастарска парцела 357/2 К.О. Гложан 

зграда пољопривреде, зграда бр. 1 
спратности П+0 

 
товилиште за свиње 

 
509 m² 

Објекат изграђен без 
одобрења за изградњу 

зграда бр. 3 спратности П+0 објекат за узгој пилића 408 m² употребна дозвола 
Укуна површина објеката на парцели.  917m²  

 

 Према катастарско-топографском плану бр. 144-I/19 од 25.06.2019. године, урађеном од 
стране Геодетског бироа "НС ГЕОДЕТ" Нови Сад, на парцели су изграђени следећи објекти: 
 

објекат намена површина правни статус 
Катастарска парцела 357/2 К.О. Гложан 

зграда пољопривреде, зграда бр. 1 
спратности П+0 

 
објекат за узгој пилића 

 
1079 m² 

Објекат изграђен без 
одобрења за изградњу 

зграда бр. 3 спратности П+0 објекат за узгој пилића 408 m² употребна дозвола 
зграда пољопривреде, зграда бр.4 
спратности  делом П +0 и делом П+1 

објекат за узгој пилића, 
са пословањем и 

становањем 

 
 

894 m² 

 
Објекат изграђен без 

одобрења за изградњу 
Укуна површина објеката на парцели:  2381m²  

  
 Објекти бр. 1 и 4 су процесу озакоњења, предмет бр. 354-О2-1/2019-4. 
 Парцела је неправилне геометријске форме са димензијама својих страница 57,71m и16,8m 
са северне стране, 136,77m са источне стране, 48,60m и 32,64m са јужне стране и 114,70m са западне 
стране.  
 Подручје урбанистичког пројекта граничи се са: 

 северне стране парцелама 4112, 4111, 4110 и 4107 К.О. Гложан које припадају ван 
грађевинском подручју; 

 северне стране парцелом 356/1 К.О. Гложан која припада радној зони; 
 источне стране катастарском парцелом 352 К.О. Гложан која припада стамбеној зони и 

парцелом 1759 К.О. Гложан која је јавна својина - улица; 
 јужне 1755 К.О. Гложан - јавна својина - канал којим управљају ЈП Воде Војводине Нови Сад; 
 са западне стране парцела 359 К.О: Гложан припада радној зони; 

 На парцели нема заштићених природних нити културних добара. 
 Парцела се налази у блоку који је комунално опремљен, са директним приступом на јавну 
саобраћајницу у улици Влатка Витеза (к.п. бр 1759 К.О: Гложан) и преко ње је повезана са осталим 
саобраћајницама у насељу Гложан. 
 Површина која је разрађена кроз овај урбанистички пројекат одговара укњиженој 
површини катастарске парцеле бр. 357/2 КО Гложан, која износи 0 hа 82 а 66 m².  
 Поред наведене парцеле која је основни предмет овог урбанистичког пројекта, дато је и 
решење за део парцеле1759 К.О. Гложан на којој је приступна саобраћајница. 
 Обухват урбанистичког пројекта приказан је у графичком прилогу број 2 .  
  



 

5 

Врбас, ул. Миливоја Чобанског бр.72, e-mail: verona.ercegovac@gmail.com 

АТРИЈУМ 
 

Урбанистички пројекат парцеле  

357/2 К.О. Гложан 
 TД 30-06/19 

Услови природне средине 
 
 Терен на простору обухваћеном пројектом је равничарски и налази се на коти од 81,22 m до 
80,23 m са благим падом од jуга ка северу и према истоку. Висинска разлика је око 1 m. 
 
А3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Извод из планског основа 
 
 Планом генералне регулације насеља Гложан (Службени лист Општине Бачки Петровац бр. 
1а/15) 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 конкретним 
технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање довољног индекса заузетости 
земљишта и индекса изграђености;  
 
Правила грађења у радној зони 
 
Општа правила грађења у обухвату плана 
 
- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7ºMCS скале. 
– Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у 
складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'',бр. 135/04, 36/09, 36/09-
др. закон, 72/09-др.закон и 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон 95/18). 
– Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном овим 
Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и о томе обавести Покрајински завод за заштиту споменика културе и да 
предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су 
откривени. 
– Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили,минерали, 
кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да то 
пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска и да предузме мере 
њихове заштите од уништења, оштећивања или крађе. 
– При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара 
(''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 20/15, 87/18 и - др. закони). 
– Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и градити 
тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама (лица са посебним потребама у простору) 
омогуће несметан приступ, кретање, боравак и рад, у складу са Правилником о техничким 
стандардима приступачности ("Службени гласник РС", бр. 22/15). 
– Законом о санитарном надзору (''Службени гласник РС'', бр. 125/04) чл. 8 одређени су објекти који 
су под санитарним надзором и то су објекти у којима се обављају следеће делатности: здравствена 
делатност, производња и промет животних намирница и предмета опште употребе, јавно 
снабдевање становништва водом за пиће, угоститељска делатност, пружање услуга одржавања 
хигијене, неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција, којима се 
нарушава интегритет коже, социјална заштита, васпитно-образовна делатност, као и делатности 
културе, физичке културе, спорта и рекреације и јавног саобраћаја, за које важе општи услови 
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дефинисани Правилником о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који 
подлежу санитарном надзору ("Службени гласник PC", бр. 47/06). 
– За следеће објекте, се морају примењивати и посебни санитарни услови, дефинисани овим 
Планом: објекти за производњу и промет животних намирница и предмета опште употребе, објекти 
јавног водоснабдевања, објекти јавног саобраћаја, објекти здравствене делатности и социјалне 
заштите, угоститељски објекти, школски и предшколски објекти, објекти културе, физичкекултуре, 
спорта и рекреације, објекти у којима се пружају хигијенске услуге и гробља. 
– За објекте у којима ће се обављати: здравствена делатност, делатност јавног снабдевања 
становништва водом за пиће, као и објекти у којима ће се обављати производња животних 
намирница путем индустријских постројења и уређаја, приликом изградње или реконструкције, 
прописана je обавеза претходног прибављања санитарне сагласности на техничку документацију, 
a затим за исте те објекте, пpe почетка обављања делатности, и прибављање санитарне сагласности 
за коришћење објекта. 
– Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. 
– Ако је постојећа парцела мања од минимално дозвољене, може се задржати постојећа парцелација, 
уз услов да су задовољени остали услови за изградњу дати овим Планом, за конкретну зону, 
односно намену. 
– Такође, ако је постојећа парцела већа од максимално дозвољене, може се задржати постојећа 
парцелација, уз услов, да се индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле рачунају 
у односу на површину парцеле максимално дозвољене овим Планом за одређену намену, односно 
врсту објеката. 
– Реконструкција и доградња постојећих објеката су дозвољени, уз примену правила грађења 
дефинисаних овим Планом за одређену зону и целину, под условом да се тиме неће нарушити 
урбанистички индекси и други параметри дефинисани Планом; 
– Изузетно, реконструкција и доградња ће се дозволити и ако нису испуњени услови прописани 
овим Планом, ако се тиме обезбеђују основни минимални санитарно-хигијенски услови за живот 
(купатило и санитарни чвор). 
– Адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена и других услова датих овим 
Планом. 
– Постојећи, легално изграђени објекти, који су у супротности са наменом површина утврђеном 
овим Планом, могу се, до привођења простора планираној намени, санирати, адаптирати и 
реконструисати (без промене стања у простору, односно у склопу постојећег габарита и волумена 
објекта) у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада. 
– Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе мреже и 
опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и 
антене и антенски носачи могу се постављати у оквиру јавних комплекса и парцела у јавној својини 
или у зонама и комплексима на осталом земљишту (у или на објекту или у оквиру парцеле 
појединачних корисника), по могућности на ободу насеља, под следећим условима: 
- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни, а 
комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени; 
- минимална површина за комплекс РБС треба да буде 10,0 m x 10,0 m; 
- у комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних 
станица; 
- до комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са антенама треба 
обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m; 
- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже, а слободна површина 
комплекса се мора озеленити; 
- антене се могу поставити и на постојеће више објекте (кров зграде); 
- висина антенског стуба на који се постављају антене, биће одређена по конкретним захтевима 
предузећа за телекомуникације или другог имаоца система електронског комуникационог уређаја; 
- најмања удаљеност антенског стуба од осталих објеката треба да буде једнака висини стуба. 
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Врста и намена објеката 
 
 Главни објекти: пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама (пословно-
производни, пословно-складишни, производно-складишни или пословно-производно-складишни 
објекти). У зони радних садржаја није дозвољена изградња стамбених објеката. 
Изузетно се може дозволити изградња једне стамбене јединице у функцији пословања (стан за 
чувара или власника) у виду породичног стамбеног објекта, односно, у склопу пословно-стамбеног 
објекта. 
 Други објекти на парцели: портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе и 
магацини, силоси, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге, типске трафо-станице, 
производни енергетски објекти обновљивих извора енергије снаге испод 10 MVA, објекти за 
смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, бунари, ограде и слично, као и други 
објекти, који задовољавају услове заштите животне средине. 
 Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне, 
услужне и радне активности мањег или већег обима, укључујући и индустријске производне погоне 
и капацитете, уз обезбеђене услове заштите животнесредине. 
Планира се изградња објеката намењених за производне погоне индустрије, пољопривреде, мале 
привреде, трговине на велико и мало, изложбено-продајне салоне, логистичке центре, складишта 
разнородних делатности (за индустријску робу, грађевински материјал или пољопривредне 
производе, као што су хладњаче, силоси и сл.), магацинске просторе и пратеће садржаје, сервисе и 
услуге, као и остале делатности, које могу осигурати прописане мере заштите животне средине. 
За све нове радне комплексе је обавезна израда урбанистичког пројекта, као и за постојеће радне 
садржаје уколико се мења делатност, а обим нове изградње или технологија рада то буду захтевала. 
 Држање домаћих животиња:У зони радних садржаја није дозвољено држање и узгој домаћих 
животиња и изградња фарми. Изградња нових фарми у зони радних садржаја није дозвољена. 
 Врста објеката: објекти се граде као слободностојећи. 
 
Урбанистички показатељи 
 У зони радних садржаја испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или 
максимални индекс изграђености парцеле: 
- индекс заузетости парцеле је максимално 70%. 
- индекс изграђености парцеле је максимално 1,5. 
- у склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина. 
 
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 
 Величина парцеле у радној зони мора бити довољна да прими све садржаје који су 
условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање 
дозвољеног индекса заузетости или индекса изграђености парцеле. Површина грађевинске 
парцеле износи минимално 1000,0 m², са ширином уличног фронта од минимално 20,0 m. Ако је 
постојећа парцела мања од минимално дозвољене, може се задржати постојећа парцелација, уз 
услов да су задовољени остали услови за изградњу дати овим Планом. Максимална величина 
парцеле у зони радних садржаја није лимитирана. 
 
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле 
 У зависности од одређеног технолошког процеса производње и пословања, у оквиру радног 
комплекса објекти се постављају на грађевинску линију или се повлаче у дубину парцеле. 
 Грађевинска линија је увучена у односу на регулациону линију за 7,0m. Изузетно, неки 
помоћни објекти који се налазе на улазу у радни комлекс (портирнице, чуварске и вагарске кућице 
и сл.) предњом фасадом се могу поставити на регулациону линију, односно градити на растојању 
мањем од 7,0m од регулационе линије. 
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 На грађевинској парцели објекти могу бити постављени као слободностојећи, са 
унутрашњом организацијом радног комплекса у зависности од техничко-технолошког процеса 
производње и задовољавања прописаних услова заштите. 
 Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној 
страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне) 
стране је на минимално 1,0m, под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да 
међусобни размак између објеката на две суседне парцеле буде већи од половине висине вишег 
објекта. 
 Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 
минимално 5,0m, ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја. 
Планиране радне комплексе формирати тако да се репрезентативни - пословни објекти лоцирају 
до улице, а мање атрактивни - производни, складишни и помоћни објекти, у дубину комплекса. 
 
Највећа дозвољена спратност или висина објеката 
 У зони радних садржаја испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну 
висину објеката, које за одређену намену објеката износе: 
- пословни објекат је спратности од П+0 до макс. П+1+Пк или укупне висине макс.12,0m´; 
- пословно-стамбени и стамбени објекат је спратности од П+0 до макс. П+1 или укупне висине макс. 
9,0m; 
- производни и складишни објекат је спратности од П+0 до макс. П+1 или укупне висине макс. 9,0m, 
с тим да може бити и виши, ако то захтева технолошки процес производње, односно складиштења; 
- помоћни и инфраструктурни објекат је макс. спратности П+0 (приземље) или макс. висине 4,0m. 
 За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 
односно према нултој коти објекта и то: 
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута, 
- кота приземља може бити највише 1,2m виша од коте нивелете јавног или приступног пута, 
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2m од планиране 
коте уличног тротоара. 
 Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,5m рачунајући од коте пода поткровне 
етаже до тачке прелома кровне косине. 
 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 На једној грађевинској парцели може бити изграђено више од једног главног (производног, 
пословног или складишног) објекта, са наменом дозвољеном по Плану, а по правилима грађења 
овог Плана. 
 На грађевинској парцели радног комплекса поред примарних (пословних, производних и 
складишних) објеката дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном 
јединицом, односно, дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном 
јединицом. 
 При одређивању локације стамбеног објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у 
мирнијем делу парцеле са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са прилазом 
радном делу. У оквиру овог објекта дозвољена је изградња простора – гараже за гаражирање возила 
корисника стамбеног простора. 
 На парцелама намењеним за рад и пословање могу се градити и помоћни објекти који су у 
функцији главног објекта. Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру 
парцеле). Међусобна удаљеност два слободностојећа објекта је минимално половина висине вишег 
објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0m. 
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 Изградња објеката у низу, када је међусобна удаљеност два објекта 0,0m, тј. само за ширину 
дилатације, може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени 
услови противпожарне заштите. 
 Пословни и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0m, ако су 
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не 
може бити мањи од 4,0m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не 
може бити мањи од половине висине вишег објекта. 
 Удаљеност силоса од других објеката не може бити мања од половине висине силоса. 
Трафостанице за сопствене или дистрибутивне потребе градити као зидане, монтажно- бетонске 
или компактне, за рад на 20kV напонском нивоу. Минимална површина за изградњу трафостанице 
треба да буде 5,8m х 6,3m, а минимална удаљеност од других објеката је 3,0m. Трафостаница се може 
градити/инсталирати и у оквиру других објеката, уз задовољење услова противпожарне заштите. 
 Средњенапонску 20kV и нисконапонску мрежу градити подземно, по условима грађења 
подземне електроенергетске мреже. Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну мрежу 
затражити од надлежног предузећа. 
У функцији производних енергетских објеката могу се градити следећи садржаји: производни 
објекти, који производе топлотну, електричну или др. енергију, соларни колектори, 
трансформаторска и разводна постројења, пословни објекти, као и средњенапонски и 
нисконапонски подземни водови. Енергетски производни објекти обновљивих извора енергије 
могу бити и главни објекти на парцели. 
 Комплекс енергетског објекта мора бити опремљен неопходном саобраћајном, водном, 
енергетском и електронском комуникационом инфраструктуром. Соларни панели се могу 
постављати на објекте, стубове или на тло преко носача. Електроенергетску мрежу и осталу 
неопходну инфраструктуру у функцији производног енергетског објекта треба каблирати. 
 Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе мреже 
и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и 
антене и антенски носачи могу се поставити у зони радних садржаја, у оквиру објекта (у и на 
објекту) или у оквиру комплекса/парцеле појединачних корисника, по могућности на ободу 
насеља. 
 Објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или 
монтажни, а комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити 
ограђени. Минимална површина за комплекс РБС треба да буде 10,0m x10,0m. У комплекс се 
поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица. 
 До комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са антенама 
треба обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m. Напајање електричном енергијом вршиће се 
из нисконапонске мреже, а слободна површина комплекса се мора озеленити. Aнтене се могу 
поставити и на постојеће више објекте (кров зграде). 
 Висина антенског стуба на који се постављају антене, биће одређена по конкретним 
захтевима предузећа за телекомуникације или другог имаоца система електронског 
комуникационог уређаја, а у зависности од релевантних фактора (конфигурација тла, место 
емисионих антена и пријемних антена, постизање слободног РР коридора). 
Најмања удаљеност антенског стуба од осталих објеката треба да буде једнака висини стуба. 
 
Услови за ограђивање грађевинске парцеле 
 Радни комплекси могу се ограђивати пуном (зиданом), транспарентом или комбинованом 
оградом, максималне висине до 2,2m. Улична ограда и ограда на углу морају бити транспарентне 
или комбинација зидане и транспарентне ограде. 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m, а код комбинације, зидани 
део ограде не може бити виши од 0,9m. 
 Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Капије 
и врата на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 
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  Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у оквиру 
грађевинске парцеле, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да 
су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне заштите. 
 
Заштита суседних објеката 
 Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити 
животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и њихово 
нормално функционисање. 
 Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 
грађевинској парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према риголама, 
односно према улици. 
 
Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката 
 Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на 
традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих елемената, 
укључујући и готове монтажне хале). При обликовању објеката тежити ка савременом 
архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа. 
 Кровови могу бити коси или равни, а нагиб крова ускладити са врстом кровног покривача. 
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона. 
 Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених 
материјала. Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје и материјале) свих објеката 
у оквиру радног комплекса, а слободне површине парковски озеленити. 
 Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и 
рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај, а висине 
макс. 10,0m. За постављање истих на јавној површини потребна је посебна дозвола надлежних 
служби Општине. 
 Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која уређује 
конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду специфичну намену 
објекта/простора и са становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања санитарно-хигијенских 
услова. 
 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 поштовати важеће прописе за громобран, 
електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима. 
Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0m од објекта или 
дела објекта у ком бораве или се дуже задржавају људи, 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. 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6m, односно регулациону 
линију више од 1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m. Ако је хоризонтална пројекција испада 
већа онда се она поставља у односу на грађевинску, односно регулациону линију. 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
- излози локала до 0,3m по целој висини, када ширина тротоара износи најмање 3,0m, а испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0m по целој 
ширини објекта с висином изнад 3,0m; 
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- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом до 1,0m од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3,0m, а у пешачким зонама према конкретним условима локације; 
- конзолне рекламе до 1,2m на висини изнад 3,0m. 
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, на 
нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
- на делу објекта према предњем дворишту до 1,2m, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне, односно западне оријентације (ако је 
растојање објекта до међе најмање 1,5m) до 0,6m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне, односно источне оријентације (ако је 
растојање објекта до међе најмање 3,0m) до 0,9m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
- на делу објекта према задњем дворишту (ако је растојање објекта до међе најмање 5,0m) до 1,2m, 
али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад 
приземља. 
Отворене спољне степенице не смеју прелазити регулациону линију. Отворене спољне степенице 
могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија увучена у односу на 
регулациону линију за мин. 3,0m и ако те степенице савлађују висину до 0,9m. Степенице које 
савлађују висину до 0,9m, а постављају се на бочни или задњи део објекта, не смеју ометати пролаз 
и друге функције дворишта. 
Степенице које савлађују висину преко 0,9m улазе у основни габарит објекта. 
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно 
регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада 
и то: 
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15m до дубине од 2,6m испод површине тротоара, а 
испод те дубине мање од 0,5m, 
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0m, 
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 
корисника парцеле. 
 
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 Приступ парцели/комплексу, по правилу, треба да је решен са јавног пута - улице. За сваку 
грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.  
 Колски прилаз парцели је минималне ширине 3,5m, са минималним унутрашњим радијусом 
кривине од 7,0m. Пешачки прилаз парцели је минималне ширине 1,5m. 
 Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних комплекса 
извести са различитим ширинама (у зависности од делатности, технолошког процеса, врсте 
очекиваних возила и расположивог простора) и свим потребним елементима за комфорно кретање. 
У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1,0m, а ширина колске саобраћајнице 
мин. 3,5m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0m, односно мин. 7,0m, тамо где се обезбеђује 
проточност саобраћаја ради противпожарне заштите. 
 Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних комплекса треба 
димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују, а препорука је за средње тешки 
саобраћај. 
 За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се 
обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и теретна возила. Величина једног паркинг 
места за путничко возило је мин. 2,5m х 5,0m, док је за теретно возило мин. 3,0m х 6,0m. Оквирно се 
рачуна једно паркинг место на 70m² пословног/производног простора, али се за конкретне 
локације и радне садржаје паркинзи димензионишу у зависности од изабраног система паркирања, 
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врсте и величине очекиваних возила, претпостављеног броја корисника и расположивог простора, 
као и у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују. 
 Паркинзи за бицикле се изводе по потреби, са обезбеђивањем засебне површине мин. 0,6-
0,7m² по бициклу. 
 
Посебни услови 
 За све нове радне комплаксе обавезна је израда урбанистичког пројекта , као и за постојеће 
радне садржаје, ако се мења делатност а обим нове изградње и нова технологија рада то буду 
захтевали, као и за радне комплексе за које се тражи израда процене утицаја на животну средину 
и проширење капацитета постојећих фарми (већи број грла и нова изградња) 
 
ОБАВЕЗНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ  
За потребе издавања локациске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити одређени 
минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је неопходан за 
одређено функционисање одређене намене, а који подразумева:  

- приступ на јавну саобрађајну површину; 
- изграђену јавну електро енергетску дистрибутивну мрежу, са које ће се обезбедити 

прикључење, по условима надлежне електродистрибуције; 
- прикључење на јавну водововну мрежу, под условима надлежног комуналног предузећа, 

односно дистрибутера; 
- прикључење на канализациону мрежу, под условима надлежног комуналног предузећа, 

односно стараоца 
- прикључење на зацевљену атмосферску канализациону мрежу или отворене канале за 

прихват вишка атмосферских вода, по условима стараоца. 
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A3.1 ОПИС РЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Намена простора и планираних објеката:  
 
 Према важећем Плану генералне регулације насеља Гложан катастарска парцела 357/2 К.О. 
Гложан налази се у блоку број 1, у делу блока намењеном радним садржајима.  
 Намена планираних објеката је у складу са наменом парцеле по Плану. 
 
Постојеће стање: 
 
На фарми су изграђени следећи објекти: 
Економски објекат спратности П+0, зграда бр. 1, за одгој пилића, димензија 82,70 x 12,65 m, 
Објекат се састоји од производног дела, вентилационих простора и командне кућице. 
Бруто површина објекта је 1079 m². Нето корисна површина објекта је 961 m². Бруто развијена 
површина 1079 m². Објекат је у процесу озакоњења предмет бр. 354-О2-1/2019-4. У објекту је 
кавезни одгој пилића. 
 

 
Јужна фасада - објекат бр.1 
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Западна фасада - објекат бр.1 

Економски објекат спратности П+0, зграда бр. 3, за узгој пилића. Постојећих димензија 60,17 x 
6,60 m. Бруто површина објекта је 408 m². Нето корисна површина објекта је 366 m². Бруто развијена 
површина 408 m². Кота слемена је 4,16 m од коте терена. Објекат се састоји од производног дела и 
предпростора. Објекат је тренутно празан јер није прилагђен технологији кавезног одгоја на коју се 
прешло у осталим објектима.  
 

 
Западна фасада објекта бр. 3 
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Економски објекат спратности делом П+0 и делом П+1, зграда бр.4 за одгој пилића, димензија 
75,27 x 10,43 m, Део објекта у приземљу ветеринарска станица за потребе фарме, део економски 
објекат за узгој пилића. На спрату је стан за чувара фарме. Економски објекат се састоји од 
производног дела и вентилационих простора. Бруто површина објекта је 894 m². Нето корисна 
површина објекта је 826,73 m². Бруто развијена површина 961 m². Објекат је у процесу озакоњења 
предмет бр. 354-О2-1/2019-4. У објекту је кавезни одгој пилића. 
 

 
Јужна и западна фасада објекта бр.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Северна и западна фасада објеката бр. 1 (лево) и северна и источна фасада објекта бр. 4 (десно) 
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Постојећи пешачки и колски улаз у комплекс 

 
 На парцели су изграђени објекти који су у функцији постојећег комплекса. 

 силоси за храну за објекте бр.1 и 4; 
 дезинфекциона баријера; 
 манипулативне површине и стазе (бетонски застор); 
 ограда око парцеле и између пословног, стамбеног и економског дела на парцели; 
 с1 - септичка јама за фекалне воде стамбеног и пословног дела објекта; 
 с - септичка јама за отпадне воде из дезобаријере; 
 контејнер за отпад. 
 зелене површине; 

 Колски и пешачки саобраћајни приступ локацији изведен је са јужне стране парцеле из 
улице Влатка Витеза. Парцела је ограђена. 
 
 Постојећи капацитет комплекса је: 

бр. објекта: комада 
 постојеће стање 

објекат бр. 3 0,00 
објекат бр. 1  55.000  
објекат бр. 4 45.000 
Укупно на комплексу: 100.000 
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Новопројектовано стање: 
 
На фарми ће се изградити (поставити) следећи објекти:  
 

Економски објекат спратности П+0, зграда бр.3 за узгој пилића од 6-те до 18 недеље. 
Постојећи објекат бр.3 реконструише се рушењем три зида. и доградњом са постојећих 6,60 m на 
15,13 m по ширини и 60,33 m на 75,70 m по дужини, плус доградња анекса на јужној страни 
димензија 3,10m х 10,5m и вентилационих простора са обе стране 0,80 х 20,98 m. Бруто површина 
новопројектованог објекта је 1215m² и нето површина 1122,15 m². Кота висине слемена се повећава 
са 4,16 m на 5,45 m. 

Бруто површина се повећава са 408 m²na 1215 m², за 807 m². 
 
Складишни објекат спратности П+0,. зграда бр. 5. Димензије објекта су 28,40 x 6,20 m, бруто 

површине 176m² и нето површине 171,85m². Пројектован је за складиштење опреме и резервних 
делова, (кавеза, светиљки, хранилица, појилица и др.) и просторије за смештај коморе за 
замрзавање и одлагање угинулих пилића. Кота висине слемена је 5,29 m од коте терена. 

 
 Капацитет новопројектованог комплекса је: 

бр. објекта: комада 
 новопројектовано стање 

објекат бр. 3 60.000  
објекат бр. 1  55.000  
објекат бр. 4 45.000 
Укупно на комплексу: 160.000 

 
Водонепропусна септичка јама с1 за санитарну отпадну воду пројектована је уз јужну 

фасаду и источну страну објекта бр.3, на удаљености од 1 m. Спољне димензије јаме су 1,9 х 2,4 х 2,0 

m, капацитет 6,0 m³.  
 
Водонепропусна таложна јама т1 за смештај технолошке отпадне воде настале прањем 

објекта бр.3. Пројектована је у зеленој површини , на удаљености од објекта бр.3, са западне стране 
1,38 m и 13,77 m од северне стране. Спољне димензије јаме су 1,9 х 2,9 х 2,0 m, капацитет 6,75 m³. 

 
Водонепропусна таложна јама т2 за смештај технолошке отпадне воде настале прањем 

просторије 2 у објекту бр.5, пројектована је у зеленој површини , удаљена од преломне тачке 
парцеле бр.7 са источне стране 2,5 m и 5,20 m према северу. Од објекта бр.5 удаљена је 4,7 m са 
западне стране.  

 
Саобраћајница за "прљави пут" планирана је насеверној и југоисточној страни од објекта бр.3. 

На саобраћајници планирана је армирано бетонска водонепропусна дезобаријера за возила 
димензија 3,5 х 6 х 0,25 m. Капацитет дезифисијенса је 4,0 m³. Дезобаријера је удаљена од јужне 
фасаде зграде бр.5 - 49,75 m, а 2,6 m од источне фасаде објекта бр.3. 

 
Водонепропусна таложна јама т3 за смештај технолошке отпадне воде настале прањем  нове 

дезобарије. Спољне димензије јаме су 2,4 х 3,5 х 2,0 m, капацитет 11,16 m³. Јама је удаљена од објекта 
бр.3 са источне стране 2,6 m и 33,34 m од северне стране. 

  
Реконструисати постојећи пешачки улаз у пословно-стамбени део у пешачко колски са  
изградњом два паркинг места. Постојећи пешачки улаз ширине 1,4 m проширује се према 

западу на ширину од 4,0 m, да би се обезбедио  пешачки и колски улаз за два паркинг места. 
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Прикључни пут на насељску саобраћајницу на кат. парцели 1759 К.О. Гложан, површине 228 
m², са југоисточне стране парцеле. 

 
Зелене површине Неопходно је формирање појаса заштитног зеленила у кругу производног 

комплекса, као и садња новог дрвећа око приступне саобраћајнице као замена за дрвеће које се мора 
уклонити због њене изградње. 

 
Сви планирани објекти су у функцији комплекса фарме.  
 
 Постојећи колски приступ локацији са јужне стране и новопројектоване интерне 
саобраћајнице у оквиру комплекса које се надовезују на прикључни пут обезбеђују кружно кретање 
возила потребе противпожарне заштите. 
 
Објекти који су планирани на парцели 357/2 К.О.Гложан Према Правилнику о класификацији 
објеката (Сл. гласник РС бр. 22/15)  

Зграда бр. 3 
Стаје за краве, овце и козе, коњушнице, свињци, 
штенаре и зграде за узгој других животиња, 
индустријски и остали живинарници 

 
До 4.000 m² 
и висине до 

25 m 

 

127112 

 

Б 

Зграда бр. 5  
Гараже, хангари и друге зграде за смештај 
пољопривредних машина и алата, као и 
осталепољопривредне помоћне зграде 

До 600 m² 127141 А 

 
Основни елементи урбанистико-архитектонског и партерног решења:  
 Поред величине парцеле, облика парцеле, постојећих објеката, приступачности локације, 
њеног положаја у окружењу определили су основни концепт урбанистичког решења предметне 
локације. 
 Ситуационо је решена диспозиција свих тражених елемената фарме према технолошком 
захтеву, и дато је саобраћајно решње водећи рачуна о карактеру саобраћаја. 
 
Хоризонтална и вертикална регулација планираних објеката:  
 Хоризонтална регулација дефинисана је регулационом и грађевинским линијама и њиховим 
положајем у односу на границу парцеле. 
 Регулациона линија се поклапа са међном линијом парцеле 1755 К.О. Гложан у делу који се 
граничи са парцелом.  
 Грађевинска линија са јужне стране парцеле повучена је у простор грађевинске парцеле у 
односу на регулациону линију за 7,00 m. Грађевинска линија је паралелна са регулационом линијом.  
 
 Удаљеност грађевинске линије од новопројектованих објеката. 

удаљеност грађевинске 
линије од границе парцеле 
по важећем плану 

удаљеност објекта бр. 3 
од грађевинске линије  

удаљеност објекта бр. 5 
од грађевинске линије 

југ 7,00 m 7,00 m у тачки 3.1 80,61 m 
запад  5,00 m 41,46 m 4,10 m 
север 5,00 m 1,67 m 15,52 m 
исток 1,00 m 6,97 m 0,5 m 

  
 На улазу у комплекс фарме на растојању мањем од 7,0 m изграђени су постојећи објекти: 
дезобаријера, усипни кош, плато за смештај мобилних силоса за храну, бунарски шахт. 
 Вертикална регулација дефинисана је спратношћу објеката. Спратност објеката за све 
објекте је П (приземље). Висина објеката је условљена наменом планираних објеката. Кота висине 
слемена објекта бр.3 је 5,45 m., објекта бр.5 је 5,29 m. 
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Нивелацино решење 
 Нивелацино решење дефинисано је нивелетама саобраћајних површина, односно котама 
терена и дато је у графичком прилогу у апсолутним котама. Одређен је оквирни нивелациони план 
саобраћајних површина.  
 Нивелација објеката, интерних саобраћајница и паркинга прилагођена је постојећем терену. 
 Нивелација у оквиру комплекса је планирана у складу са нивелетама околних 
саобраћајница, у циљу усмеравања атмосферске воде према унутрашњости сопствене парцеле и 
планираним зеленим површинама на парцели.  
 Предложено нивелационо решење обезбеђује да се све атмосферске воде сабирају на 
сопственој парцели и усмеравају према зеленим површинама на парцели.  
 Корекција и оступања од предлога нивелационог решења је могућа након даље 
пројектантске разраде и нивелационог усаглашавања свих садржаја на предметној парцели.  
 

Усклађеност параметара и услова из плана са урбанистичким пројектом 
 Параметари и услови важећем 

плану 
Према урбанистичком пројекту 

радна зона Пословне делатности које се могу 
дозволити у овој зони су све 

производне,... 
уз обезбеђене услове заштите 

животне средине. 

производна делатност 

површина парцеле минимално 1000,0 m² 8266 m² 
ширина уличног фронта минимално 20,0 m ширина парцеле је 71m, развијена 

ширина 81,4m 
ширина колског улаза минимално 3,5 m 4,0 m колски улаз постојећи, 4,0 m 

пешачко-колски улаз и 5 m колски 
"прљави" улаз - излаз 

ширина пешачког улаза минимално 1,5 m 1,5 m 
облик парцеле 
 

правоугаони, трапезасти комбинација правоугаоника и трапеза 
настала спајањем више парцела 

главни објекти: пословни, производни, складишни 
објекти и у комбинацијама 

економски-производни и објекат за 
складиштење 

врста објекта слободностојећи слободностојећи 
највећа дозвољена спратност и 
висина објекта 

производни и складишни 
спратности П+0 до макс. П+1  висине 

макс =9,0 m и виши ако захтева 
технологија 

Објекат бр.3 спратности П и висине 
слемена 5,45 m од терена 

Објекат бр.5 спратности П и висине 
слемена 5,29 m од терена 

Међусобна удаљеност два 
слободностојећа објекта на 
парцели је: 

мин. 1/2 висине вишег објекта, с тим 
да међусобни размак не може бити 

мањи од 4,0m. 

објекат 1 и 3 размак 4,83 m и 6,24 m 

објекат 1 и 4 размак 4,18 m и 6,97 m 

објекат 1 и 5 размак 10,40m 
Међусобна удаљеност између 
објекта на две суседне парцеле: 

мин. 1/2 висине вишег објекта, нема суседних објеката на парцелама око 

фарме 
паркинг место на 70m² пословног/производног 

простора 
усвојена 2 паркинг места 1 за стан, 1 за 

пословни простор 
 

А4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  
 

А4.1 УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊЕ 
Катастарска парцела број 375/2 КО Гложан 
Површина парцеле: 8266 m² 
Површина под објектима : 2381 m² 
БРГП објеката:2448 m² 
Површина под саобраћајним и манипулативним површинама: 1209 m² 
Површина под зеленим површинама: 4676 m²или 56,57% 
Индекс изграђености парцеле:0,3 
Индекс заузетости парцеле: 43,30%  
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А4.2 УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 

Урбанистички показатељи Плана генералне регулације 
насеља Гложан ("Службени 
лист Општине Бачки 
Петровац", број 1а/15) 

Урбанистички пројекат 

Површина парцеле мин 1000m² 8266m² 
Површина под објектима  3364m² 
БРГП објеката:  3431 m² 
Површина под зеленим 
површинама 

  
2724 m² 

Површина под мирујућем 
саобраћају 

  
49 m² 

Површина под стазама, 
пешачки саобраћај 

  
738 m² 

Површина под саобраћајним и 
манипулативним површинама: 

  
1372 m² 

Јама за изђубривање јђ  19 m² 
Индекс иизграђености 1,5 0,67 заједно са 

саобраћајницама 
Степен заузетости 70% 67,05% 
Максимална спратност П+1+Пк П+1 
Проценат зелених површина мин 30% 32,95% 
Начин паркирања на својој парцели 2 путничка возила на парцели 
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А5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

A.5.1. Интерне саобраћајнице и саобраћај у мировању:: 
 Ширина постојећег колског улаза је 4,0m. Колски улаз са дезобаријером и саобраћајно-
манипулативна површина између објеката бр.1 и 4 користила се као "чиста" и "прљава" 
саобраћајница. Постојећа бетонска површина између објеката ширине је од 5,6-7,0m. Са источне 
стране објеката бр.4 и западне стране објекта бр.1 предвиђено је да 1,0m буде за пешачки саобраћај, 
а остатак од 4,6-6m "чиста" саобраћајница. Северно од објеката 1 и 4 је постојећа саобраћајница је 
ширине 12,3m. На њу се дограђује интерна саобраћајница око објекта бр.3 од 3,5-12,5 m и око 
објекта бр.5 минималне ширине 3,5m и шире. 
 Према технологији одгоја животиња на фарми потребно је ограничити број улаза возила, 
да бука коју производе не би узнемирила животиње што се одмах одражава на њихов раст. Да би 
се спречила могућност преноса заразе на фарму или са фарме, на свакој улазној и излазној 
саобраћајници мора да постоји бетонска дезинфекциона баријера испуњена дезифицијенсом, кроз 
коју мора проћи возило. Потребно је да постоји и дезинфекциона баријера за пешаке 
 Потребно је раздвојити "чисте" и "прљаве" технолошке целине, што се омогућава 
раздвајањем путева на "чисте" и "прљаве". 
 Постојећи колски улаз/излаз користиће се као "чист" пут, за довоз хране, лекова и пилића 
приликом усељавања објеката.  
 Новопројектовани колски прилазни пут и саобраћајница, тзв. "прљави пут ". користиће се за 
улаз/излаз возила за износ ђубра из објеката свака 3-4 дана док траје одгој. и селење јата кад се 
заврши одгој. Дневно се изђубравање врши у једном објекту, што значи 5-6 пута недељно што 
зависи од старости пилића. 
По завршеном одгоју врши се дезинфекција објеката, опреме и саобраћајница да би ново јато ушло 
у чист простор. На саобраћајници је предвиђена дезобаријера димезија 3,5х6х0,25m и таложна јама 
бр.3. 
 Реконструкцијом постојеће саобраћајнице са северне стране објеката и изградњом нове дуж 
источне стране објекта бр. 3,  према југоистоку парцеле и новог колског приступа, добиће се кружни 
ток саобраћаја за потребе против пожарне заштите. Задовољен је услов приступа ватрогасног 
возила за унутрашњи радијус кривине 7,0 m и спољни 10.5 m. 
 На комлексу фарме ограничен је број посетилаца са стране да би се избегла могућност 
контаминације. На фарми су запослена три радника у производњи, од којих двоје живи на фарми и 
ветеринар.  
 За саобраћај у мировању, обезбеђена су два паркинг места по један за стан и пословни 
простор. У ту сврху постојећи пешачки улаз на фарму који је 1,4 m потребно је реконструисати 
проширењем, у пешачко колски улаз ширине 4,0 m, а постојећу бетонску површину испред објекта 
користити за паркирање два путничка возила димензија 2,5х5,0m. У овом делу парцеле предвиђен 
је простор за смештај бицикла од 2m². 
Овај простор је ограђен. Испред капија према економским објектима и стамбеном делу поставити 
дезинфекционе баријере за пешаке 1х0,5х0,05m, као и прибор за дезинфекцију руку према 
економском делу. 
  У оквиру простора комплекса обезбеђен је бетонски простор за постављање 
контејнера (или канти) за комунални отпад, који одвози надлежна комунална служба.   
Бетонски простор за контејнере је лоциран је поред улаза да омогућава лак приступ комуналне 
службе. Изводи се у складу са условима заштите животне средине. 
 Новопројектована саобраћајница има: 
- једносмеран попречни пад од цца. 2,0 % 
- уздужни пад прилагодити котама постојеће саобраћајнице и коти прикључног пута 
- оивичење ивичњацима висине 8-10 cm у односу на нивелету коловоза, 
- упуштене ивичњаке или издигнуте толико колико износи закошење ивичњака код приступа 
објектима 
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- доградња интерних саобраћајница планирана је од истоветних материјала од којих су изграђене 
постојеће интерне саобраћајнице. 
Техничко регулисање саобраћаја кроз комплекс потребно је решити пројектом. 
Изградња заштитних тротора око новопројектованих објеката планирана је од бетона ширине 0,6-
1,0m са попречним падом до 1,5%, у складу Правилником о техничким стандардима планирања. 
 
A.5.2. Зелене површине 
 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 
(агресивних алохтоних) врста: циганско перје, јасенолисни јавор, кисело дрво, багремац, западни 
копривић, дафина пенсилвански длакави јасен, трновац, жива ограда, петолисни бршљан, касна 
сремза, јапанска фалопа, багрем и сибирски брест;  
 На граници предметног простора са околним ораницама избегавати врсте дрвећа и жбуња 
које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака. 
То су врсте: Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus sp., Acer negundo i sl. 
Да би се постигао повољан ефекат у сваком годишњем добу, комбиновати високе и ниске лишћаре, 
ниске четинаре, зимзелено и листопадно жбуње, разне врсте трава (травни бусен). Приликом 
озелењавања водити рачуна о томе да садни материјал испуњава одређене услове квалитета и 
године старости. 
 Озелењене површине заузимају 32,45 % од укупне површине грађевинске парцеле, по 
плану је 30%. 
 На самој парцели ради одржавања хигијене и прегледности, слободне зелене површине које 
су затрављене треба да се редовно шишају и одржавају. 
 
А.5.3. Заштитна ограда  
 Заштитна ограда око комплекса на западној, северној и источној страни изведена је , 
максималне висине 2,00m. Транспарентна ограда је постављена на подзид висине 0,2 m. 
Приступ парцели одвија се преко постојећег прилаза, на јужној страни. Ограда је транспарентна са 
бетонским делом х=0,9m и горњим транспарентним делом од браварије. Постојећа су два улаза 
пешачки и колски. Капије на улазној огради отварају се унутар парцеле. 
 Ограда унутар парцеле изведена је на делу паралелно са улазном дезобаријере и раздваја 
економски и пословни део.  
Део постојеће ограде која раздваја стамбено-пословни и економски део помера се да би се формирао 
простор за паркирање два возила. 
Постојећа ограда на југоисточном делу парцеле где је пројектован колски улаз/излаз  на "прљавом 
путу"  рекоструише се. Пројектована је клинзна ограда на предметној парцели. 
Детаљно урбанистичко решење простора дато је у прилогу број 4 „Ситуациони план уређења 
слободних површина“ у Р 1:500. 
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А6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 
Прикључак на саобраћајну инфраструктуру 
 На предметну парцелу приступа се са јужне стране преко једног прилаза са насељске 
саобраћајнице, из улице Влатка Витеза. На самој парцели одвојени су  постојећи колски и пешачки 
улаз. Пешачки улаз је предвиђен за пословни и стамбени део и реконструише се у пешачко-колски 
улаз. Оградом је одвојен од колског улаза за економски део објекта.  
 Пројектован је још један улаз са југоисточне стране парцеле , са изградњом прилазног пута 
јавној парцели 1579 К.О. Гложан, на којој је насељска саобраћајница. Приликом пројектовања 
придржавати се услова за пројектовање и прикључење на јавни пут бр. 220-11/19-04 од 03.04.2019. 
године које је издала Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 
инспекциске послове. 
 Изградњом новог колског прилаза постојећи ће се користити као улаз/излаз за"чист" пут, а 
новопројектовани улаз/излаз к за "прљави" пут.  
 За потребе противпожарне заштите омогућен је кружни ток саобраћаја на парцели. 
 
Прикључак на водоводну и канализациону мрежу: 
 Према условима бр. 165 од 10.05.2019. године које је издао DOO "GLOAKVALIS" Гложан на 
предметној парцели 357/2 К.О. Гложан постоји прикључак на водоводну мрежу пречника Ø63. 
 У заједничком шахту је водомер и главни вентил хидранске мреже која се напаја из бунара. 
Вода из водовода се користи за санитарне потребе, напајање кока и хлађење објеката.  
Отпадне воде се јављају као санитарне и технолошке настале прањем објеката и из дезобаријера. 
На предметном простору још није изграђена насељска канализациона мрежа. Нема третмана 
отпадних вода јер се не испуштају у рецепијент. До изградње насељске канализационе мреже, 
санитарне отпадне воде одводе се у водонепропусне септичке  и таложне јаме. које празни 
сертификована фирма за те послове DOO "GLOAKVALIS" Гложан, са којим инвеститор има уговор 
приложен у прилогу. 
 У кругу комплекса изграђен је сепаратни тип интерне канализационе мреже, што 
подразумева засебне системе сакупљања санитарних и технолошких вода.  
 Условно чисте атмосферске воде са чистих површина, чији квалитет одговара II класи вода, 
без пречишћавања се упуштају на зелене површине комплекса. 
 Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских падавина изводи се у оквиру 
парцеле. 
 
Противпожарна заштита: 
 Снабдевање водом за потребе хидрантске мреже остарује се напајањем са постојећег бунара 
Ø225mm, дубине 29,5m, изграђеног на парцели корисника. Постојећа хидрантска мрежа је у прстену 
и распоред хидраната штити све објекте.  
 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. 
 Постојећа хидрантска мрежа прстенастог система пречника цевовода DN 100 са надземним 
хидрантима DN 80 распоређеним у складу са регулативом задовољава заштиту новопројектованих 
објеката. Са спољне хидрантске мреже одавјају се постојећи прикључци за унутрашњу хидрантску 
мрежу. 
 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 3/2018) 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. 
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 У складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу и гашење пожара, 
изведени су надземни хидранти са прикључцима пречника Ø80mm. Поред сваког хидранта израђује 
се слободностојећи хидрантски орман величине 108x108x14,4cm са стандардном опремом. 
хидранта укупног протока Q = 10,0 l/s. Потребан притисак у мрежи не сме бити нижи од 2,5 бар-а. 
 За новопројектовани објекат бр. 3 са источне стране објекта са постојеће спољне хидрантске 
мреже ДН 100 која је у прстену, одвајају се три прикључка за унутрашњу хидрантску мрежу у. 
Траса тих прикључака укршта са трасом интерне саобраћајнице потребно је да се обезбеди најмање 
1,0м слоја земље изнад цеви. Уколико се овај надслој не може обезбедити, трасу сместити у у 
заштитну цев. У случају потребе, извршити насипање терена како би се обезбедио прописани 
надслој. 
 Поред хидрантске мреже у објектима је предвиђена и заштита од пожара помоћу апарата за 
суво гашење почетних пожара типа С-9. 
У објекту бр.5 није предвиђена унутрашња хидрантска мрежа. 
 Закон о заштити од пожара(„Службени гласник РС“, број 11/2009 и 20/2015), у делу 
"заштита од пожара у планским документима " у члану 29 предвиђа да је пре израде планских 
докумената да је носилац послана изради планског документа дужан да прибави мишљење 
Министарства, које садржи услове заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети 
предметним планским документима.  
 Према Закону 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 и 83/18) члан 13 Урбанистички пројекат 
дефинише се као урбанистичко -технички документ за спровођење планских докумената који се 
израђују после усвајања планских докумената, на основу чега нисмо прибављали мишљење 
Министарсва.  
 
Прикључак на електроенергетску мрежу: 
 Према условима “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, 
број 86.1.1.0.-Д-07.02.-123500-19/2-17 од 03.06.2019. године, изграђени електроенергетски објекти 
задовољавају постојеће и планиране потребе, с обзиром да је за функционисање свих садржаја 
комплекса потребна максимална ангажована снага Пмаx=77,55 кW, а одобрена максимална снага је 
Пмаx=80,00 кW, по заснованом претплатничком броју 1230403266.  
 Све електроенергетске водове на предметном комплексу решити путем подземног кабла. 
Каблове испод коловоза и бетонских површина полагати у заштитну цев или кабловицу са 
резервним отвором. За каблове исте намене који се полажу у истом правцу обавезно је задржати 
заједничку трасу (ров, канал). Изнад кабла код промене правца и других промена као и на 50 m 
равне линије треба поставити кабловску ознаку са одговарајућим симболом. 
 Све електромонтажне радове на електричној мрежи извести у сагласности са важећим 
техничким прописима и нормативима водећи рачуна о минималним дозвољеним растојањима 
између појединих инсталација. 
 Спољну расвету решити канделабер светиљкама одговарајућег типа, како би се добио 
одговарајући ниво осветљености предметног простора, водећи рачуна о енергетској ефикасности. 
Напајање расвете решити путем подземног нисконапонског кабла. 
 
Прикључак на гасну мрежу: 
 На предметној парцели према условима бр.1111/19 од 18.05.2019. године "НОВИ САД-
ГАС"Д.П. поседује дистрибутивну гасну мрежу радног притиска до 4 bar-a. 
Гасне инсталације постоје у објектима бр. 1 и 4. У новопројектованим објектима нису предвиђене 
гасне инсталације.  
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ТТ мрежа:  
 Према условима Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Београд, Дирекција 
за технику, Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад, број А335-190033 од 30.04.2019. 
године за предметно подручје нема постојећих тк објеката. 
 За прикључење комплекса фарме предлаже се да се урбанистичким пројектом предвиди 
полагање цеви за накнадно провлачење телекомуникавионих каблова од објекта ка уличном 
коридору - јавној површини. На приложеном ситуационом решењу цев је орјентационо приказана.  
 На предметном подручју не постоје РР коридори фиксне телефоније који су у надлежности 
"Телеком Србија".  
 На предметном подручју за сада нема активних и планираних базних станица "Телеком 
Србија" - систем за мобилну телефонију.  
 Садњу високог растиња планирати на удаљености од телекомуникационе трасе најмање 2 
метра.  
 Услови за пројектовање и прикључење на електронску комуникациону мрежу комплекса на 
катастарској парцели 357/2 К.О. Гложан.  
 У складу са Законом о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 132/2014 и 145/2014), Правилника о захтевима за утврђивање 
заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава радио коридора 
и заштитне зоне и начина извођења радова приликом градње објеката („Службени гласник РС“ бр. 
16/2012), Правилника о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре 
потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и објеката 
(„Службени гласник РС“ бр. 123/2012), Уредбе о одређивању услова за пројектовање и прикључење 
који се обавезно прибављају у поступку издавања локациских условач као и о садржини поступку, 
и начину издавања услова пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења и садржини, 
поступку  
 Препоручује се да се предвиди имплементација ПВЦ цеви Ø110mm. до унутрашњости 
објекта ( до техничке просторије), са полупречником савијања од најмање 400mm. Препоручујемо 
међусобно повезивање пословних објеката цевима пречника не мањег од Ø40mm. у графичком 
прилогу је уцртана позиција цеви. Цев служи за накнадно провлачење кабла и повезивање објекта 
на мрежу електронских комуникација у циљу пружања:  

 услуга информационих и комуникационих технологија 
 услуга(радио) дифузне и комуникационих технологија и опционо 
 услуга управљања, надзора и комуникације уређајима/ системима у објекту 

Напомена: Издавање услова не подразумева и повезивање објеката на телекомуникациону мрежу. 
 
А7. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
Геоморфолошке карактеристике 
 Локација је на североисточном ободу Гложана. Шира локација припада панонској равници, 
на око 3.0km северно од реке Дунав. Географске координате центра локације (Гоогле Еартх) су 
45°16'57.38"N северне географске ширине и 19°33'33.04"Е источне географске дужине. Кота 
микролокације је око 81.0mnm. 
 На основу Елабората о геомеханичким условима изградње који је израдио  Geo Eхpert доо из 
Суботице, бр. ЕГ - 012/2017. добијени су следећи подаци: 
 На основу резултата теренских и лабораторијских испитивања узорака тла, на предметној 
локацији је утврђен релативно хомоген геомеханички профил изграђен од слојева прашинасте 
глине. Према критеријуму опште класификације – USCS (SRPS U.B1.001:1990), могу се издвојити 
следећи литололошки чланови: 
 1 ГЛИНА (CL-OL), нископластична, песковита, при површини хумусирана, средње-платичне 
конзистенције, црне боје, неповољна за фундирање. Подина слоја је на дубини од 0.6-0.7m од 
површине терена. 
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 2 ГЛИНА-ПРАШИНА (CL-ML), нископластична, песковита, средњепластичне конзистенције, 
маслинастосмеђе боје. Подина слоја је на дубини 1.6-2.1m од површине терена. 
 3 ПЕСАК (SF-SC), ситно до средњезрн, прашинаст, добро збијен (SPT=15-20), светло 
маслинасто-смеђе боје, водозасићен. Подина слоја није досегнута до дубине од 8,0m од површине 
терена. 
 Према карти сеизмичког хазарда Републике Србије, максимално хоризонтално убрзање на 
тлу типа A (Vs=800m/s) са вероватноћом превазилажења од 10% у 50 год, за повратни период од 
475 год, износи PGA=0.02-0.04 g (изражено у јединици гравитационог убрзања). 
 
Препоруке за фундирање: 

 Подземна вода је (март-април 2017. год.) била на коти 77.2м н.в. или на дубини од 3.5-4.2m 
од површине терена. Усвојен је рачунски ниво на 1.5m од површине терена и дубина 
темељења од 0.8-1.0m од површине терена. 

 За дубину фундирања тракастог темеља од Дф =0.8-1.0m и ширину Б=0.5-1.5m, дозвољени 
напон за центрично и вертикално оптерећењеје је qа=189-193kPa. Слегање за пуно 
искоришћење носивости је с(qа)=25-46mm. За рачунски контактни напон од q=160 kPa. 
слегања су с(160)=22-40mm. 

 За дубину фундирања темеља самца од Дф =0.8-1.0m и ширину Б=1.0-8.0m, дозвољени напон 
за центрично и вертикално оптерећење је qа=203-213 kPa.. Слегање за пуно искоришћење 
носивости је с(qа)=26-43mm. За контактни рачунски контактни напон од q=170 kPa., 
слегања су с(170)=21-40mm. 

 
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 у Гложану су из правца северозапада , запада и југоистока, док су ређе из 
правца североистока и југозапада. 
 Предвиђене мере заштите се огледају у поштовању грађевинско - техничких мера при 
пројектовању. Метеоролошке - постављање објеката дужом страном у правцу дувања ветра, где год 
је то могуће.  
 Дендролошке мере се односе на формирање заштитног зеленог појаса одређене ширине, 
густине и врсте дрвећа (високо дрвеће) попречно на правац дувања ветра, где постоје просторни 
услови. 

 
Конфигурација терена 
 Терен се у односу на околни простор налази у благом паду од јужне ка северној и источној 
граници парцеле.  
 

А8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 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 објекат бр.3 због планираних садржаја и производних капацитета, 
обавезна је 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. 



 

27 

Врбас, ул. Миливоја Чобанског бр.72, e-mail: verona.ercegovac@gmail.com 

АТРИЈУМ 
 

Урбанистички пројекат парцеле  

357/2 К.О. Гложан 
 TД 30-06/19 

 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; 
- одгојни турнос траје 18 недеља и после сваког се врши чишћење и дезинфекција 
објекта. Технолошке воде јављају се после завршеног узгоја, што значи 2-3 пута 
годишње и настају испирањем дензификационог средства. Привремено се упуштају у 
водонепропусну таложну јаму поред објекта , коју празни надлежна служба GLOAKVLIS-
a Гложан, са којом инвеститор има уговор, приложен у прилогу. 
- санитарне отпадне воде из круга комплекса привремено се упуштају у 

водонепропусну септичку јаму до изградње насељске канализационе мреже; Јаме 
празни надлежна служба GLOAKVLIS-a Гложан, са којом инвеститор има уговор, 
приложен у прилогу. 
- 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, 
87/2018 и 87/2018 - др. закони), и према одговарајућим техничким прописима, 
стандардима и нормативима. Испуњеност услова биће верификована кроз израду 
техничке документације и њену контролу од стране надлежне организације; 
Интерне саобраћајнице у оквиру комплекса обезбеђују неометани и потпуни приступ 
садржајима у складу са условима, регулативом и стандардима у области заштите од 
пожара, омогућен је кружни ток саобраћаја. 

 
Посебни услови 
 
Посебне мере које се односе на фарме за узгој животиња су: 
- непосредну околину објеката одржавати чистом и уредном, уз спречавање приступа непожељних 
животиња (глодари, птице, мачке...); 
- употребљену воду од прања објеката, као и употребљену воду за хигијенско- санитарне потребе 
прикупљати каналима у засебну водонепропусну септичку јаму, која мора редовно да се празни 
преко надлежног предузећа; 
- користити средства за дезинфекцију искључиво према упутству произвођача, на начин да се 
избегне њихов негативан утицај на околину; 
- приликом спровођења здравствених и хигијенско-санитарних мера у објектима, користити 
искључиво одобрена и дозвољена средства прописана санитарно- ветеринарским условима; 
- стајско ђубре одлагати на водонепропусном бетонском платоу, заштићеном од атмосферских 
утицаја и одвозити на сопствене пољопривредне површине или предавати другим 
пољопривредним произвођачима, уз обавезно тренутно заоравање; 
- при појави евентуалне заразе применити мере дезинфекције и користити средства под надзором 
ветеринарске службе; 
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- сав комунални отпад уклањати са фарме преко надлежног комуналног предузећа; 
- са лешевима угинулих животиња поступати у складу са прописаним ветеринсрско- санитарним 
условима; 
- предвидети одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса (нпр. за упијање 
непријатног мириса амонијака користити рупичасте џакове напуњене зеолитом и сл.); 
- по ободу комплекса формирати високо зеленило дугог вегетационог периода; 
- вршити праћење емисије загађујућих материја у складу са законом и прописима донетим по 
основу истог; 
- сакупљање течног стајњака (осоке) вршити преко избетонираних канала до водонепропусне јаме 
- осочаре; 
- осока се не сме упуштати у речне токове нити изливати на околно земљиште; 
- извучену осоку евакуисати на оранице, које се морају одмах заоравати, а транспорт осоке вршити 
искључиво цистернама, које онемогућавају просипање путем; 
- јаму осочару редовно празнити; 
- на крају сваког турнуса, након чишћења, извршити дезинфекцију објекта. 
 
Водни услови и водна дозвола 
  На основу Закона о водама производни и други објекти, за које се захтева и доводи вода 
површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну 
канализацију подлежу исходовању водне дозволе.  
 Према допису ЈКП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад, бр. II-462/2-19 од 23.04.2019. године за 
израду урбанистичког пројекта не издају се водни услови.  
 Водни услови се издају у оквиру поступка обједињене процедуре у складу са Законом о 
водама ("Службени гласник РС", бро 30/10) и Законом о планирању и изградњи Закону о 
планирању и изградњи, члан 60, 61 и 62 ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС и 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19). 
 
Анимални отпад 
 Анимални отпад настао угинућем пилића смешта се у замрзиваче који ће бити у делу 
новопројектованог објекта бр. 5, док га не преузиме D.P.P. „Proteinka“ из Сомбора са којом 
инвеститор има уговор, приложен уприлогу.  
 

А9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 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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А10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА И ПО ПОТРЕБИ ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
 

А10.2. Аналитичко-геодетски елементи са регулационим и нивелационим условима 
 

 На приложеном катастарско-топографском плану урађеном од стране Геодетског бироа "НС 
ГЕОДЕТ" Нови Сад, ул. Косанчић Ивана бр. 10, дати су нивелациони подаци са регулацијом. 
 Координате преломних тачака парцеле обрађене су у катастарско-топографском плану.  
Поставка постојећих и будућих објеката комплекса фарме, односно њихове грађевинске линије 
дефинисана је и обрађена у графичким прилозима. 
 
А10.3. Нумерички показатељи новопројектованог стања 
 
На фарми ће се изградити (поставити) следећи објекти:  
 

Економски објекат спратности П+0, зграда бр.3 предвиђен за узгој пилића од 6-те до 18 
недеље. Постојећи објекат бр.3 реконструише се и дограђује у објекат димензија 78,60 x 15,13m, 
бруто површине 1215m² и нето површине 1122,15 m². 

Објекат се састоји од предпростора, производног дела, вентилационих простора и командне 
кућице.  

Објекат се састоји од предпростора, производног дела, вентилационих простора и командне 
кућице.  

 Постојећи зид на источној страни објекта дужине 78,50m је од опекарског блока д=20сm са 
термоизолацијом 10сm. На њега се наставља зид од панела дужине 18,38m, дебљине д=10сm. 

 Паралелан зид на источној страни објекта је новопројектован дужине 52,60m од истих 
материјала. На њега се наставља зид од панела дужине 22,70 m, дебљине д=10сm. 

 Зид на северној и источној страни зидови су од панела дебљине д=10сm. 
 Вентилациони простор димензија 0,80m х 20,98m пројектован са обе подужне стране 

предвиђен је од панела д=4сm. 
Кровна конструкција је предвиђена од челичне решетке, кровни покривач је сендвич лим. У 

објекту није предвиђен плафон.  
Висина објекта до решетке је 3,07m, а до врха решетке 5,17m. Висина слемена од терена је 

5,45m. 
Од санитарних потрошача је умиваоник у предпростору. За објекат треба обезбедити довод 

воде за напајање пилића и хлађење објекта. Унутрашња хидрантска мрежа се напаја са спољне 
хидрантске мреже. 

Септичка водонепропусна јама с1 за санитарну воду је уз јужну фасаду објекта. У објекту се 
појављује технолошка вода настала прањем објекта приликом исељавања јата. 2-3 пута годишње. У 
објекту су предвиђени подужни канали према којима је под у нагибу. Вода се слива у попречни 
канал који се користи за изђубривање и одводи се у таложну водонепропусну јаму т1поред објекта.  

У објекту је предвиђено електроенергетко напајање. за осветљење, храњење, хлађњење, 
вентилацију и изђубривање и громобранске инсталације. 

Атмосферске воде се одводе у зелене површине око објекта. 
 
Складишни објекат спратности П+0,. зграда бр. 5. Димензије објекта су 28,40 x 6,20 m, бруто 

површине 176m² и нето површине 171,85m². Објекат је предвиђен за складиштење опреме и 
резервних делова, (кавеза, светиљки, хранилица, појилица и др.). У предњем делу је предвиђена 
просторија за смештај коморе за замрзавање и одлагање угинулих пилића.  

Темељи објекта су тракасти. Конструкција објекта је челична. У остави за опрему зид чини 
трапезасти лим ТР 14/225 причвршћен за челичну подконструкцију између стубова, постављену са 
унутрашње стране објекта. На овом делу нема плафона.На делу где су оставе зидови и плафон су од 
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панела. Кровна конструкција је челична решетке, кровни покривач је лим. Висина до решетке је 
4,0m, у врху крова 5,0m. Висина слемена од терена је 5,29m. 

Инсталације воде нису предвиђене у објекту. У просторији за смештај анималног отпада 
предвидети решетку која је повезана са таложном водонепропусном јамом Т2 где се одводи вода 
приликом дезинфекције и прања просторије. Испирање се врши са спољног хидранта. 

У објекту је предвиђено електроенергетко напајање. за осветљење и громобранске 
инсталације. 

Атмосферске воде се одводе у зелене површине око објекта. 
 

Саобраћајница за прљави пут планирана је на југоисточној страни. На саобраћајници 
планирана је дезобаријера за возила. У самој саобраћајници планирана је таложна водонепропусна 
јамат т3 за одвод дезинфицијенса, који се мења 2 пута месечно.  

 

Реконструисати постојећи пешачки улаз у пословно-стамбени део у пешачко колски са  
изградњом два паркинг места.  
 
Прикључни пут на насељску саобраћајницу на кат. парцели 1759 К.О. Гложан. 

 
Према Правилнику о класификацији објеката (Сл. гласник РС бр. 22/15) планирани објекти на 
парцели 357/2 К.О.Гложан  

Зграда бр. 3 
Стаје за краве, овце и козе, коњушнице, свињци, 
штенаре и зграде за узгој других животиња, 
индустријски и остали живинарници 

 
До 4.000 m² 
и висине до 

25 m 

 

127112 

 

Б 

Зграда бр. 5  
Гараже, хангари и друге зграде за смештај 
пољопривредних машина и алата, као и 
осталепољопривредне помоћне зграде 

До 600 m² 127141 А 

 

ПРИЛОГ 
 
ОПИС ГЛАВНИХ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА 
 

1. Технички опис технолошког поступка и опреме 
 

 Објекат за одгој кока носиља опремљен је кавезима за пријем једнодневних пилића које се 
овде одгајају да се добију коке носиље оптималних особина за ношење и уједначене телесне тежине. 
 За функционисање фарме у складу са технолошким поступком одгоја кока носиља објекти 
пре свега треба да су опремљени инсталацијама: електричне енергије, воде за појење, воде за 
систем хлађења и систем за грејање објеката у којима су пилићи до 6 недеље. У објекту бр. 3 није 
предвиђено грејање јер се планира узгој пилића од 6-18. недеље, кад им грејање није потребно. 
 У објектима бр. 1 и 4 постоје све наведене инсталације и у њима је већ уведен кавезни систем 
одгоја.  
 Доградње објекта бр.3 је врши се због промене технолгије одгајања пилића лаког типа са 
подног на батеријски (кавезни) систем држања. Батеријски систем држања омогућује знатно већу 
концентрацију јединки по јединици подне површине, а тиме и бољу економичност. 
 

Одгој 18-то недељних пилића кока носиља 
 

 Пилићи на фарму долазе у климатизованом камиону, смештени у пластичним кутијама.  
 Период това започиње након периода прихвата. У том периоду важно је оптималним 
производним условима осигурати добар прираст уз одговарајући утрошак хране, осигурати здравље 
држати морталитет унутар предвиђених норматива. 
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 Предност одгоја лаког типа у батеријама у односу на подни начин држања огледа се у мањој 
потрошњи хране по пилету, већој чистоћи објекта и самог пилета (измет из објекта се свакодневно 
чисти док у подном систему тек на крају турнуса тј.након 18 недеља), пилићи нису у директном 
контакту са изметом и оно што је најважније у здравијој исхрани (без кокцидиостатика) и бољој 
контроли пилића. 
 Због различитих захтева једнодневних пилића и кокица, кавезна батерија за одгој има два 
различита сектора: 

 етаже за пилиће и  
 етаже за кокице.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Ниво за почетни одгој UV-S680 сапојилицом за лако налажење 

воде и са мрежом од пласти отвореном округлом ке на поду – 

држи се првих пар дана. Види се и подесива шина на кориту за 

храну 

Ниво за почетни одгој UV-S680  

Види се подигнута подесива шина и прозори за 

храњење пилића , као и руб за спречавање просипања 

хране , све на кориту за храну 

 

 

 

prosipanja hrane , sve na valovu hrane Vidi 

se i podesiva šina na valovu hrane 

Спрат за пилиће 

Спрат за кокице   

Попречни пресек кавезних батерија  
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2.1 Технолошки поступак одгоја пилића 
 
2.1.1 Хигијена фарме 
 
 Да би се с успехом одгојили пилићи потребно је придржавати се стеченог искуства 
узгајивача и научних сазнања многих истраживачких радова из области технологије одгоја и 
здравствене заштите будућих носиља јаја за потрошњу. 
 
Најважније је придржавати се следећих живинарских начела: 

 Фарму би требало изградити удаљену од других живинарских фарми  
 Око објекта мора постојати ограда да спречи недозвољени улаз особа и животиња 
 На колском улазу мора постојати дезинфекциона баријера за возила и пешаке 
 Радници приликом доласка и одласка дужни су истуширати се и пресвући 
 Пре уласка у објекат дезинфиковати чизме 
 У току радног времена строго је забрањено удаљавање из ограђеног дела фарме, а да се при 

томе не испоштују прописане мере хигијене 
 Сви уласци и изласци возила и особа морају се евидентирати, те се те особе морају упознати 

са правилима понашања унутар ограђеног простора и на самој фарми. Требало би увек 
имати припремљену заштитну одећу за ветеринаре, мајсторе и саветнике. 

 Набављати једнодневне пилиће само од здравих, продуктивних и од болести заштићених 
родитељских јата лаког типа 

 На једну фарму насељавати само једнодневне женске пилиће једне генерације, једног 
порекла, уз поштовање принципа „све унутра-све напоље“. 

 У случају евентуалног обољења пилића завршетком узгоја једне узрастне групе, чишћењем 
прањем и дезинфекцијом санира се настали проблем уколико је испоштован принцип „све 
унутра-све напоље“. У супротном обољење прелази са једне на другу узрасну групу. 

 Осигурати добре услове одгоја и заштите здравља подмлатка. За успех у одгоју поред 
здравих и виталних женских пилића потребно је обезбједити и друге неопходне предуслове, 
као што су функционалан објекат, добро проветравање, оптимална густоћа насељености 
пилића (у кавезном систему 350 cm² по пилету), довољан простор за храњење и појење, 
одговарајући режим јачине осветљења објекта. 

 Користити ринфузну храну. Возачима на допустити улазак у објекте. 
 Објекат треба да је функционалан, што знаћи да има добру термичку изолацију зидова и 

таванице и добро решено проветравање. 
 Објекте осигурати од уласка птица и штеточина. Држати број пацова и мишева под сталном 

контролом - дератизација. 
 Угинуле животиње нешкодљиво одстранити. Поштовати локалне прописе. 

 
3. НЕОПХОДНИ УСЛОВИ ЗА УЗГОЈ ПИЛИЋА 
 
Објекат за узгој пилића 
 Унутрашњост објекта (подови, плафони и опрема) морају бити прилагођени врсти 
производње и изграђени од материјала који није штетан за здравље животиња и који се може 
једноставно очистити, прати и дезинфиковати. 
 У објектима на фарми мора се осигурати осветљење и микроклима примерена врсти и 
категорији животиња, у овом случају пилићима. 
 За изградњу зидова користити материјале са унутарњим шупљинама јер су бољи изолатори. 
Кров и плафон су такође важни фактори у одржавању повољних микроклиматских услова у објекту. 
 Под армирано бетонски , раван да се лако може очистити. 
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Проветравање производног објекта 
 У првим данима живота пилића проветравање објекта је неопходно али минимално. Касније, 
са порастом пилића, обим проветравања повећава се према маси живе мере. Рачуна се да је за сваки 
кг живе мере потребно 6-7 бара ваздуха на сат. Добро проветравање производних објеката је веома 
важно за правилан пораст и развој пилића и њихово здравствено стање. У хладним данима или када 
је споља оптимална температура ваздух се усисава преко аутоматских отвора распоређених по 
дужини бочне стране објекта. Сав процес вентилације је аутоматски преко рачунара. 
 
Простор за храњење и појење 
 Од првог дана живота пилићи треба да имају довољно простора за храњење и простора за 
појење да би до 5. недеље старости уз остале оптималне услове и квалитетну храну, достигли 
жељени пораст и телесну масу што је веома важно за даљи пораст и каснију продукцију јаја за 
потрошњу. 
 У батеријском систему држања, рачунајући завршни узраст пилића техолошки норматив 
напајања је 10 cm корита за храњење по коки, те норматив напајања је 8 кока по нипли. Вода увек 
мора бити свежа и бактериолошки исправна. Снабдевање водом врши се преко регулатора 
притиска, бројила и аутоматског уређаја за дозирање вакцина и витамина. Поред поштовања 
технолошких норматива важно је да се храна брзо разнесе дуж објекта како би сви пилићи били у 
прилици да истовремено једу. Храна се транспортером допрема из силоса. Сваки силос је опремљен 
вагом преко које се контролише потрошња хране предвиђена за тај период одгоја. 
Просечна дневна потреба за храном је:10-75 g, што зависи од старасти пилета. 
 Укупна потрошња хране по пилету је 6370g, за период това од 18 недеља. 
Укупна потреба за храном је: 160.000 х 6.37 =1.019.200 kg хране за период това од 18 недеља. 
 
Осветљење 
 Осветљење објекта током одгоја треба да је равномерно. У првим данима интензитет 
осветљења је већи, а касније се, са повећањем узраста пилића, смањује. У зависности од начина 
држања подмлатка у објектима са прозорима или без њих и жеље да кокице раније или касније 
пронесу, постоје многи програми осветљења који зависи од сорте пилића. 
Заједничко за све програме је да се током одгоја дужина светлосног дана за подмладак стално 
смањује, док пилићи не достигну пораст и телесну масу преко 1,3 кг и када се отпочиње са 
светлосном стимулацијом како би светлост подсретством очног нерва, хипофизе и полних жлезда 
убрзало полно сазревање, овулацију и проношење. Осветљење се врши лед светиљкама, којима се 
може регулисати интензитет светлости. 
 
Чишћење измета 
 У батеријском систему узгоја пилића, пилићи су смештени у кавезе те стоје на жичаном поду. 
Измет пада на бесконачну траку која је смештена испод жице. Траке се преко електро мотора 
покрећу и транспортују измет на крај кавеза где се пребацује на траку попречног транспортера. Са 
спољне стране поред објекта је јама у којој је смештен коси транспортер преко којег се фецес 
утовара у тракторску приколицу и односи се са фарме на пољопривредне парцеле. 
 Учесталост чишћења зависности од старости пилића, што су старији количина измета на 
тракама је већа и учесталије је чишћење. 
За потрошњу 6,37kg хране по пилету и 12,74l воде у периоду од 18 недеља, може се очекивати 
количина ђубра у количини од: 
 

1. Потрошња хране по турнусу креће се од 11 до 75 грама на дан , односно 6370g по кокици до 
пуних 18 седмица живота , што је укупно 160.000 x 6.370 = 1.019.200 кг хране по турнусу. 

2. Потрошња воде за појење око 1,8 x потрошња хране, дакле 1.834.560 l воде за појење по 
турнусу. 
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3. Може се рачунати да је укупна количина ђубрета кoје се добије од кокица око 1.458.271kg, 
али под утицајем сталног рада вентилације можемо рачунати на око 1.122.099 kg ђубрета са 
око 30% суве материје по турнусу.  На фарми се не појављује течна фаза ђубра - осока. 

4. Изђубривање фарме врши се најкасније свака 3 дана. У Условима када кокице достигну 18 
седмица то је око 13t ђубра свака три дана. Ђубре према уговору преузима AGROPLOD 
Гложан, и одвози на њивске депоније у сврху ратарске производње.  

 
Угинуле животиње 
 У одгоју пилића долази и до планираног морталитета (угинућа животиња). При кавезном 
узгоју морталитет је мањи и износи 1-2%. Угинуле животиње се пакују у кесе и одлажу у комору за 
замрзавање, која је пројектована у објекту бр. 5 у издвојеној просторији. Уклањање са фарме врши 
"PROTEINKA" Сомбор, предузеће квалификовано за ту врсту послова, са којом инвеститор има 
уговор. Одвоз се врши по потреби. Сва настала количина и његово збрињавање се евидентира у 
дневник производње. 
 У предметној просторији предвидети сливник повезан на таложну водонепропусну јаму т2 у 
којој се скупља вода настала прањем просторије. Воду уклања GLOAKVALIS Гложан 
 
Завршетак турнуса и прање објеката 
 Турнус завршава исељавањем кока носиља старости 18. недеља. По исељењу приступа се 
механичком чишћењу (стругање и чишћење нечистоћа са зидова, плафона, отвора). и прању свих 
површина објекта апаратом који производи врућу воду под притиском од 150 бара, системом од 
горе према доле.  
По завршетку чишћења врши се дезинфекција објекта. После дезинфекције објекат треба темељно 
испрати водом и проветри. После овога објект је спреман за поновно усељавање. 
 Технолошке отпадне воде настале прањем објекта одводе се подужним каналима до 
попречног канала за изђубривање који је повезан са водонепропусном таложном јамом т1. 
Објекти бр. 1 и 4 имају заједничку јаму за изђубривање која нема своју таложну јаму. Потребно је 
постојећу јаму повезати канализационим цевима са таложном јамом т1. 
На фарми се не врши третман технолошких отпадних вода јер се не испуштају у рецепијент. 
Увек се врши прање само једног објекта , тако да капацитет таложне јаме задовољава. Пражњење 
јаме врши се црпљењем. То ради сертификовано комунално предузеће GLOAKVALIS Гложан са којом 
инвеститор има уговор.  
 
Чување дезинфекционих средстава 
 Сва хемијска средства, која се употребљавају у објекту чувају се у посебно закључаним 
просторијама или закључаним ормарима 
 Након употребе средстава за дезинфекцију и дезинсекцију, просторе, опрему и прибор треба 
темељито опрати питком водом. 
Препоручују се дезинфицијенси који се користе за површине које долазе у контакт са храном за 
људе и животиње. 
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Снабдевање водом комплекса 
 У објектима за одгој пилића изводе се инсталације водовода за појење пилића, за хлађење 
објекта и против пожарну заштиту - хидрантска мрежа. 
Просечна потрошња хране по пилету је 6370g за одгојни период. Потрошња воде је уско везана са 
потрошњом хране и већа је за 1,8 пута.  
Потребна количина воде је 160.000 х 6,37х1,8=1.834.560 l за период това од 18 недеља, 
  

Потрошња воде за један одгојни период од 18 недеља у току лета 

 Број животиња Потрошња воде просек 
(l/жив/дан) 

Потрошња воде 
(m³/за 18 недеља) 

Потрошња воде за 
напајање животиња 

 
160.000 

 
14.560 

 
1.835 

Потрошња воде за 
хлађење објеката у 
летњем периоду после 6 
недеље  

Бр. објеката Потрошња воде за 
 8 h/дан 

Потрошња воде  
(m³/за 18 недеља) 

 
3 

 
17.512 

 
1.471 

Потрошња воде за 
санитарне потребе 
радника 

Број радника Потрошња воде 
(l/рад/дан) 

Потрошња воде 
(m³/126 дана) 

4 100 50,40 

Укупна потрошња воде за једно јато: 3.356,4 

 
 Потрошња воде у летњем периоду меродавна je за димензинисање капацитета цевовода у 
односу на зиму, пошто треба обезбедити воду за хлађење објеката у летњим данима. 
 Ради равномерне потрошње у току целог дана у току летњег периода хлађење је 8 сати, а 
храњење пилића се никад не врши истовремено у свим објектима, веће је померено, тако да се 
истовремено сви објекти хладе, а самоједан се напаја водом за пиће кока, плус санитарна потрошња.  
 Препоручује се обезбеђење једног већег или више мањих резервоара за одржавање протока 
60 мин без дотока нове воде, у условима кад је он нестабилан, јер објекти не смеју остати без воде 
за пиће и хлађење. 
 
 Хидрантска мрежа 
 Вода за хидрантску мрежу је из постојећег бунара. Пумпа у бунару треба да обезбеди проток 
од 10l/s у трајању од 2сата и притисак у мрежи 2,5bara, ако то не може, потребно је обезбедити 
резервоар од 72m³ воде  
 
 Пуњење и пражњење дезобаријера 
Пуњење дезобарија врши се са спољне хидрантске мреже уз додовање дезифисијенса. Вода у 
дезобаријери се мења двапут месечно. Вода се испушта у таложну јаму т3 

 
 Вода за прање објекта и дезобаријере 
За прање објеката користе се апарати под притиском. Водом из унутрашње хидрантске мреже се 
врши испирање објекта после дезинфекције. 
 

Потрошња воде за 
прање 

Oбјекaт 
комада 

Потрошња воде 
m³/ по прању 

Потрошња воде 
(m³/ за 18 недеља) 

3 5 15,00 

Потрошња воде за 
дезобаријеру 

Комада Запремина Број пуњења месечно Потрошња воде 
(m³/126 дана) број m³ 

 2 4,5 2 81,00 
Укупно: 96,00 

 
  



 

36 
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АТРИЈУМ 
 

Урбанистички пројекат парцеле  

357/2 К.О. Гложан 
 TД 30-06/19 

Обрачун потребне електричне снаге на фарми кока у Гложану 
 

Опис Инсталисана снага (kW) 

Маx. једновремено ангажована 

снага (kW) посматрано на целој 

фарми - једновремено-

технолошки изводљиво стање 

Објекат бр.1 52,15 17 

Објекат бр. 3 (нови) 64,19 34,27 

Објекат бр. 4 са станом 55,1 20,08 

Пријем хране - силоси 6,2 6,2 

УКУПНО: 177,64 77,55 

 
 Технолошки гледано најнеповољнији је летњи период када је маx. топло и тада све 
вентилације функционишу са инсталисаном снагом хлађења, истовремено се храни највећи објекат 
(а то је бр. 3-нови), за време дана када је укључена сва унутрашња расвета, пријем хране у силосе је 
у току и у стану ради клима уређај и штедњак. 

kj=Pmax/Pi 
 

kj=77,55/177,64=0,436 
 
Постојећи прикључак задовољава потребе комплекса. 
 На парцели постоји дизел агрегат који је неопходан у технолошком процесу, јер обезбеђује 
неопходан континуитет храњења, појења, хлађења објекта и функциониосање хидрантске мреже у 
случају планираног и непланираног прекида напајања електричном енергијом. 
 
А10.4 УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Изградња нових садржаја и уређење комплекса на катастарској парцели број 357/2 К.О. 
Гложан, дефинисана је планским решењем. 
 Урбанистички пројекат је урађен у 3 примерка и по овери један примерак 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, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 ), надлежни орган 
јединице локалне самоуправе потврђује Урбанистички пројекат, по претходно прибављеном 
предлогу Комсије. Пре упућивања Пројекта Комисији за планове, надлежна управа организује јавну 
презентацију Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана. 
Потврђен Урбанистички пројекат и План генералне регулације насеља Гложан су основ за издавање 
документације за изградњу објеката и израду пројектно-техничке  документације. 
 
 
У Врбасу, јун 2019. године 
 
 
         Одговорни урбаниста: 
 
                     __________________________________________ 
        Верона Ерцеговац, дипл. инж. арх. 
      
 
 



 

 

 

АТРИЈУМ 
 

Урбанистички пројекат парцеле  
357/2 К.О. Гложан  TД 30-06/19 
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