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1.

Информација о локацији за кп 1553/1 КО Балосава, број 353-758/2018-02 од
15.05.2018.године, Општинске управе општине Кнић ;

2.

Извод из листа непокретности број 148 КО Балосава, издатим под бројем 9521/2018-1333 од 28.11.2018.године Службе за катастар непокретности Кнић;

3.

Технички подаци и услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта
за туризам на кп 1553/1 КО Балосава, број 521284/3-2018 од 03.12. 2018.године,
Телеком ад Београд-Служба за планирање и развој Крагујевац;

4.

Услови за за пројектовање и прикључење објекта за туризам и лов на кп 1553/1
КО Балосава, Електропривреда Србије-ЕПС Дистрибуција доо Београд, Огранак
Електродистрибуција Крагујевац, број 35509/2 од 10.12. 2018.године;

5.

Записник о инспекцијском надзору број 270-320-00044/2019-04 од 19.јануара
2019.године, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектор
пољопривредне инспекције, Одељења пољопривредне инспекције за
пољопривредно земљиште, Крагујевац; за кп 1553/1 КО Балосава општина Кнић;

6.

Копија плана за кп број 1553/1 КО Балосава;

7.

Извод из Просторног Плана општине Кнић;

8.

Услови ЈКП "Водовод" Краљево, број 1553/1 од 27.05.2019.године
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СМЕШТАЈНОГ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА КП 1553/1 КО Балосава
ОПШТИНА КНИЋ

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1.Увод
ОПШТИНСКА УПРАВА КНИЋ, је издала Информацију о локацији под бр. 353-758/2018-02 од
15.05.2018.године, за кп 1553/1 КО Балосава, а на захтев Стојановић (Веселин) Дејана, из
Краљева улица Карађорђева број 167 као власника поменуте непокретности.
У поменутој Информацији о локацији речено је да:
-је кп 1553/1 КО Балосава у површини од 3220 м² , и да се налази у обухвату Просторног
Плана Општине Кнић са наменом "шумско земљиште".
-је дозвољена изградња објеката у функцији туризма, рекреације и ловства, која се
реализује на парцелама које имају основне инфраструктурне претпоставке и то на основу
претходно урађеног Урбанистичког пројекта, у складу са правилима грађења утврђеним у
овом Плану .
-За изградњу објеката у функцији туризма, рекреације и ловства на шумском земљишту
потребно је прибавити сагласност Министарства надлежног за послове шумарства .
Инвеститор, Стојановић (Веселин) Дејан ЈМБГ 2705975780032, је прибавио тражену
сагласност у виду Записника о инспекцијском надзору број 270-320-00044/2019-04 од
19.јануара 2019.године, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектор
пољопривредне инспекције, Одељења пољопривредне инспекције за пољопривредно
земљиште, Крагујевац; за кп 1553/1 КО Балосава општина Кнић;
.
1.2.Правни основ
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта у функцији туризма на
кп 1553/1 КО Балосава, је члан 60. и 61. ЗАКОН-а о планирању и изградњи “Службени
гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10.
септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29.
децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 31/2019 као и члан 73 и 74 ПРАВИЛНИК-а о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
"Службени гласник РС", број 32/2019.
1.3.Плански основ
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта у функцији туризма
на кп 1553/1 КО Балосава је Просторни План општине Кнић, посебна правила за 2.2.3.
Шумско земљиште, као и Правила за изградњу објеката у функцији туризма, рекреације и
ловства на шумском земљишту.
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2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Урбанистички пројекат за изградњу објекта у функцији туризма на кп 1553/1 КО Балосава,
се реализује у оквиру целе парцеле 1553/1 КО Балосава.
У графичком делу елабората представљена је граница-обухват израде Урбанистичког
пројекта за изградњу објекта у функцији туризма по катастарским границама кп 1553/1 КО
Балосава .
Горе наведена катастарска парцела у целости је у власништву Стојановић (Веселин) Дејана,
из Краљева , што се доказује Листом непокретности и Уговором о поклону.
Катастарско – топографски план обезбедила је Агенција "Geozoom" Краљево.
Укупна површина кп 1553/1 КО Балосава је 3220 м² , што је уједно и обухват самог
пројекта.
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ (НАМЕНА , РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА , ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ ,
НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ)
3.1.Намена простора
Просторни План општине Кнић, предвидео је за овај простор посебна правила за 2.2.3.
Шумско земљиште.
За кп 1553/1 КО Балосава,предвиђена је изградња објеката у функцији туризма,
рекреације и ловства на шумском земљишту.
Правила изградње за ову зону су:
-Минимални ниво инфраструктурне опремљености је :приступ јавном путу, прикључење на
електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и канализације (бунар и
водонепропусна септичка јама).
-Грађевинска линија на минимум 5,0 м од спољне ивице путног појаса (локалног или
некатегорисаног пута).
-Максимални индекс заузетости парцеле је 25 %, а индекс изграђености 0,3.
-Максимални проценат заузетости земљишта свим изграђеним садржајима (објекти,
приступне, манипулативне, паркинг површине и сл.) је 40 %.
-Максимална површина парцеле је 15 ари.
-Спратност објекта је П+Пк.
-Максимално примењивати природне материјале (дрво, камен, шиндра и друго).
-Максимално задржати постојеће зеленило на парцели.Партер обрадити применом
природних материјала.
-Потребна је процена о потреби израде елабората о заштити животне средине.
-Обавезна израда Урбанистичког пројекта.
Отворени садржаји -партерни објекти (видиковци, пунктови за одмор, надстрешнице и
слично) могу бити површине до 40 м².
Обавезна употреба природних материјала и традиционалних форми.
За формирање ветрозаштитних појасева у коридорима саобраћајница и пољозаштитних
појасева на пољопривредном земљишту, препоручује се минимална ширина од 10 м, на
угроженим локалитетима.
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3.2.Регулација и нивелација
Када је у питању регулација објекта у функцији туризма, рекреације и ловства на шумском
земљишту, регулациона линија грађевинске парцеле се поклапа са међном тачком на
југоисточном делу парцела 1553/1;1551 и некатегорисаног пута означеног као кп 1315 све
КО Балосава, а на југозападном делу парцеле линија је удаљена 5,56 м од међне тачке
парцела 1553/1;1553/3 и некатегорисаног пута означеног као кп 1315 све КО
Балосава.Овакво решење је дато због евентуалног проширења појаса јавног земљишта или
инфраструктурних коридора. До ове регулационе линије је дозвољено уређење парцеле а
од ове линије до појаса јавног путног земљишта некатегорисаног пута, само зеленило и
ограда као транспарентна жичана по међи парцеле.
Приступна саобраћајница са некатегорисаног пута, 5,50 м са две коловозне траке од по
2,75 м, до локације платоа и паркинга испред самог објекта.
Грађевинска линија је одређена на удаљености од истих међних тачака као и регулациона
линија, на југоисточном делу 40,13 м а на југозападном делу од 45,68 м, али се објекат
гради на удаљености од 14,72 м од ове грађевинске линије која је уједно и линија платоа
испред објекта. То значи да је објекат удаљен од 55 до 60 м од појаса некатегорисаног
пута, означеног као кп 1315 КО Балосава.
На западној граници парцеле грађевинска линија је на удаљености од 2,27 м од међе
парцеле.
Парцела се ограђује транспарентном жичаном оградом до висине од 1,8 м а уређење је
као што је дато у графичком прилогу уређења, са максималним задржавњем постојећег
зеленила.
Свуда око парцеле а до ограде је зелена површина са травњаком и високим растињем,
сам објекат је на северозападном делу парцеле и великим платоом за саобраћај и паркинг
простор за 6 возила и још два у отвореној гаражи.
Терен је у паду у правцу осе северозапад-угоисток, са котом пода објекта од 281.76 мнм, са
падовима ка југоистоку од максимално 4,43 %.
Приступна саобраћајница је са падовима од 6 % и 2,42 %.
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Висинска разлика између саобраћајнице и локације објекта се савлађује шкарпом
обрађеном као зелена површина и по потреби ниским потпорним бетонским зидовима уз
шкарпу или од габиона са жичаним мрежама испуњеним ломљеним каменом.
Сам објекат је спратности приземље укупне висине од коте терена која не прелази 8 м.
3.3.Приступ локацији
Приступ локацији у ширем смислу је са магистралног пута Краљево-Равни Гај-Крагујевац,
некатегорисаним путем означеним као кп 1315 КО Балосава до локације објекта.
Некатегорисани пут има појас од преко 7,0 м али се као коловоз користи половина тог
профила, око 3,5 м а преостали део је отворени канал за одводњавање и банкина. Пут је
макадмски а приступна саобраћајница објекту од ситног природног агрегата туцаника.
На самој локацији је обезбеђено укупно 8 паркинг места, од којих 6 на отвореном паркингу
платоа и још два у оквиру отворене наткривене гараже-надстрешнице.За објекат са два
апартмана ово је више него комотно решење.
3.4.Препарцелација
У принципу препарцелација није потребна у оквиру овог Урбанистичког пројекта, али због
услова из Просторног Плана о величини парцеле од максимум 15 ари, у прилогу испод је
илустрована могућност да се препарцелацијом кп 1553/1 КО Балосава могу добити две
парцеле по 15 ари (парцелација би се вршила по грађевинској линији односно линији
платоа, са заједничким приступним путем-саобраћајницом).
Дата је шрафирана црвена површина са објектом и паркингом од око 15 ари.
Мишљења сам да се одредба односи на формирање нових парцела у оквиру великих
шумских комплекса или пољопривредних површина а у овом случају катастарска парцела
је већ формирана и постоји у површини од 3220 м², што је на граници д овољног за овакву
врсту објеката и садржаја.
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3.5.Други специфични услови
Остали специфични услови су везани углавном за услове и мере заштите од елементарних
непогода; заштите културних и природних добара; мере и стандарде приступачности и
мере енергетске ефикасности.
Ови услови су разрађени у даљем тексту.

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Основни урбанистички параметри:
-Површина постојеће катастарске-грађевинске парцеле за објекат је 3220 м²
- максимална спратност: П (приземље);
-нето површина објекта је око 100,00 м²
-бруто грађевинска површина објекта је око 140,00 м² и око 40,00 м² надстрешнице за
возила, односно укупно око 180,00 м ².
-намена: објекат је у функцији туризма, рекреације и ловства ( објекат има карактер
смештајног објеката са два апартмана-сеоски туризам);
-индекс заузетости парцеле до 5.60 % ; (дозвољено 25 %);
-индекс изграђености парцеле до 0.05; (дозвољено 0,3 %);
-максимални проценат заузетости земљишта свим изграђеним садржајима (објекти,
приступне, манипулативне, паркинг површине и сл.) је 180,0²+597,0
м
м²= 777,0 м² или
24,13 %. (дозвољено 40 %);
-минимални степен озелењавања је:површина под травњацима и ниским и високим
зеленилом је преостали део парцеле односно 75,87 %;
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-врсте зеленила које се могу садити у комплексу су у складу са условима локалног јавног
предузећа за зеленило, односно локалне аутохтоне врсте;
-приступ објекту предвиђен са јавне саобраћајнице-некатегорисаног пута, приступном
саобраћајницом ширине 5,50 м;
-паркинг места обавезно обезбедити у оквиру комплекса (шест отворених паркинг места
на платоу испред објекта и два у надстрешници гаражи);
-избор материјала који ће се користити у изградњи мора бити у складу са наменом и
окружењем и искључиво природни материјали;
-при пројектовању обавезно испоштовати све услове за овакву врсту смештајних објеката;
- ограђивање комплекса је обавезно транспарентном индустријском оградом од плетене
жице и металних стубова на бетонском парапету од 0,5 м, тако да укупна висина ограде не
пређе 2,0 м;
-за потребе формирања грађевинске парцеле није потребно вршити препарцелацију, а
уколико се приликом издавања грађевинске дозволе на томе буде инсистирало, у складу
са датим предлогом препарцелације у графичком прилогу и опису, као и Општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.

5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Веома је значајан простор на парцели објекта туризма, који ће се уредити озелењавањем
травом, са садњом високог растиња јер се локација налази природном окружењу ван
насељеног места.
Све слободне површине су обрађене као травнате са благим падом у правцу осе
северозапад- југоисток, а по ободу парцеле је појас високог растиња.Високо растиње је и
испред платоа и према некатегорисаном путу.
На слободним травнатим површинама дсу смештени реквизити за игру деце, а око објекта
су тротоари од бехатон плоча. У југоисточном делу објекта, тик уз објекат је смештен мали
базен димензија 5.0 м са 10,0 м.
Плато испред објекта је од туцаника или бехатон плоча, са наменом за манипулацију и
паркирање путничких возила.
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6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
Од објеката инфраструктуре, изградња оваквог објекта , подразумева прикључење на:
електричне инсталације; водовод и фекалну канализацију; телекомуникационе
инсталације и саобраћајну инфраструктуру.
У самом објекту предвиђене су електроинсталације ниског напона и видеонадзор,
водовод и канализација.
Сви прикључци морају бити у складу са добијеним условима и сагласностима надлежних
предузећа:
-Технички подаци и услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта
за туризам на кп 1553/1 КО Балосава, број 521284/3-2018 од 03.12. 2018.године,
Телеком ад Београд-Служба за планирање и развој Крагујевац;
-Услови за за пројектовање и прикључење објекта за туризам и лов на кп 1553/1
КО Балосава, Електропривреда Србије-ЕПС Дистрибуција доо Београд, Огранак
Електродистрибуција Крагујевац, број 35509/2 од 10.12. 2018.године;
-Грејање је индивидуално на струју или котао на пелет.
-Водовод је прикључен у складу са техничким условима ЈКП "Водовод" Краљево на
постојећи гружански цевовод Ø 800 а прикључни вод Ø100.
-Канализација се прикључује на водонепропусну септичку јаму на источном делу
парцеле.
7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Геолошке подлоге нису биле на располагању у моменту израде УП а , али је обавеза
пројектанта да приликом израде ПГДа прибави податке релевантне за статички прорачун.

НАРУЧИЛАЦ:

СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН

ОБРАЂИВАЧ:

"БК УРБИНГ

април 2019. године

12

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СМЕШТАЈНОГ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА КП 1553/1 КО Балосава
ОПШТИНА КНИЋ

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.1. Анализа утицаја објекта на животну средину.
Изградња оваквих објеката, поред позитивних ефеката, има као последицу одређени
утицај на животни простор и еколошко окружење самих објеката.
Ово је пре свега последица чињенице да може доћи до појаве буке а самим тим до
одређених последица по околину.
Чињеница је такође да се пажљивим пројектовањем, као и адекватним управљањем
објекти могу уклопити у еколошко окружење на тај начин да се негативни утицаји на стање
животне средине, сведу на минимум, док у многим еколошким, социјалним и економским
аспектима изградња оваквих објеката има значајне позитивне ефекте.
Из тог разлога, неопходно је анализирати све аспекте утицаја посматраних објеката на
животну средину

8.2.Утицаји током изградње и експлоатације
Могући утицаји током изградње су:
• загађење ваздуха;
• појава буке;
• визуелни ефекти;
• социјални;
• економски ефекти;
Могући утицаји током експлоатације су:
• могуће промене у погледу нивоа буке;
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• визуелни ефекти;
• социјални и економски утицаји;
Овај објекат спада у групу стандардних објеката овакве врсте. То значи да су све околности
у вези са овим објектом уобичајене те да се мере заштите односно ублажавања
негативних утицаја на животну средину могу и морају применити.
Имајући у виду обим и врсту грађевинских радова, тип опреме која ће бити уграђена, ниво
обавезног инфраструктурног опремања, као и ефекте до којих може доћи код изградње и
експлоатације оваквих објеката, констатује се да се могући утицаји на животну средину
могу свести на следеће:
- Слободно депоновање отпадних материја до којих ће доћи током изградње је
забрањено, а трајна евакуација биће организована преко општинске комуналне
службе.
-Оштећење било каквог природног добра минералошко-петрографског порекла
током извођења радова ће бити онемогућено прописивањем одговарајућих мера
заштите и обуставе радова до доласка овлашћеног лица Завода за заштиту
природе Србије.
-Појава недозвољеног нивоа буке
Решење отклањања ових могућих утицаја је следеће:
Слободно депоновање отпадних материја до којих ће доћи током изградње је
забрањено, а трајна евакуација биће организована преко општинске комуналне
службе.
o Оштећење било каквог природног добра минералошко-петрографског порекла
током извођења радова ће бити онемогућено прописивањем одговарајућих мера
заштите и обуставе радова до доласка овлашћеног лица Завода за заштиту
природе Србије.
o Измерити ниво буке пре почетка извођења радова а затим пратити током трајања
градње са предузимањем одговарајућих мера.
-избор оптималних брзина воде и ваздуха у цевоводима и каналима

o

8.3. Опште мере заштите животне средине
При обради неопходне документације, изградњи и експлоатацији објекта инвеститор –
извођач радова – пројектант објекта се мора придржавати следећих мера и услова
заштите природе и заштите животне средине:
o Сви вишкови земље, грањевине и других сличних отпадних материјала морају
се што пре уклонити са градилишта на место и под условима које одреди
надлежна комунална служба.
o Привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и друго
организовати на унапред одрећеним локацијама, али тако да се не изазове
оштећење јавних површина и не омета одвијање саобраћаја.
o Извођење грађевинских радова у ноћним сатима није дозвољено.
o Изградња свих конструктивних елемената МХЕ мора да буде реализована у
складу са важећим прописима за зону 8 МКС.
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o

o
o
o

o

o
o

o

Испуштање опасних и штетних материја (погонског горива, уља, мазива и сл,) и
отпадних вода од редовног одржавања алата и грађевинских машина током
изградње и у фази експлоатације је забрањено.
Након окончања свих радова обавезно треба санирати све деградиране
површине.
За санационе и друге радове на предметном простору могу се користити
искључиво аутохтоне врсте. Уношење алохтоних врста је строго забрањено.
Уколико се током извођења земљаних радова наиђе на природно добро које је
геолошко-палеонтолошког или петрографског порекла за које се претпоставља
да има својства природног споменика неопходно је о томе обавестити
надлежне органе.
Уколико се током земљаних радова открију покретни или непокретни
материјални остаци прошлости извођач је дужан да привремено обустави
радове и о налазу обавести надлежни орган.
За све планиране радове инвеститор је обавезан да обезбеди одговарајуће
услове и сагласности од надлежне водопривредне организације.
Уколико се, из било ког разлога, укаже потреба за битнијом изменом пројектне
документације инвеститор је у обавези да се накнадно обрати одговарајућим
органима и организацијама за издавање додатних и допунских услова.
Уколико се укаже потреба за употребом експлозива неопходно је применити
све мере техничке заштите и обезбедити све законом прописане услове и
сагласности.
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На основу расположивих планских докумената као и друге доступне документације, на
овом простру нема непокретних културних и природних добара.
Но у сваком случају инвеститор је у обавези да испоштује све услове надлежних органа и
организација, како датих у овом Пројекту тако и у склопу локацијских услова и грађевинске
дозволе у каснијој фази .

10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ
10.1.Техничке карактеристике
Инвеститор:
Објекат:
Врста техничке документације
За грађење/ извођење радова:

НАРУЧИЛАЦ:

СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН

ОБРАЂИВАЧ:

Стојановић Дејан, Краљево,
СМЕШТАЈНИ ОБЈЕКАТ У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА
Идејно решење (ИДР)
Градња
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10.2. Конструкција објекта
Темељи објекта: Темељење објекта урадити на темељним тракама испод зидова објекта.
Ширина темељних трека је 60 цм, дебљина 25 цм, а дубина 110 цм. Бетон класе Ц25/30.
Темељни зидови и греде: Темљне армирано бетонске зидове урадити ширине 25 цм,
видине 80 цм од бетона класе Ц25/30.
Стубови: Цео објекат је пројектован у скелетном систему са стубовима 25/25цм, од бетона
класе Ц25/30. Арматура стубова биће дефинисана Пројектом за извођење. Стубове радити
у свему према пројекту за извођење.
Греде: Носачи система греда у објекту су армирано бетонске греде које у систему са
стубовима чине рамовску конструкцију објекта. Бетон класе Ц25/50.
Спољни зидови: Сви спољни зидови су дебљине 25 цм озидани гитер блоковима. Зидови
су малтерисана споља и унутра.
Раван кров: Пуна армиранобетонска плоча преко АБ греда скелетног система
конструкције. Дебљина плоче је д=15 цм, бетон класе Ц25/30.
Плоча на тлу: Преко уваљане подлоге у ископу на слоју набијеног туцаника дебљине 30 цм
урадити АБ плочу дебљине 15 цм. Бетон класе Ц25/30. Плочу армирати мрежом. Преко
овако урађене подлоге поставити хидроизолацију и завршни под од цементне кошуљице
дебљине 5 цм, армиране челичним влакнима – иглицама.
10.3. Унутрашња завршна обрада
Плафон: Бетонску конструкцију малтерисати и бојити полудисперзивном белом бојом.
Зидови: Малтерисати и бојити полудисперзивном бојом.
Подови: Све подове обрдити цементном кошуљицом дебљине 5 цм.
Столарија: Унутрашња врата урадити од пуног дрвета.
10.4. Спољна завршна обрада
Кровни покривач: Кровни покривач је од ПВЦ кровне мембране дебљине 1.5 мм. Преко
пуне плоче формирати слој за пад у нагибу 1% према сливницима у вертикалном делу
венца. Преко слоја за пад поставити фо лију, затим камену вуну 15цм, геотекстил и као
завршни покривач ПВЦ мембрану. Изолација равног крова предвиђена је да би спречили
појаву конденза у посторијама.
Фасадни зидови: Завршна обрада фасаде је од бавалита (10цм стиропора).
Столарија: Сви прозори су од ПВЦ шестокоморних профила. Споља опшити солбанк АЛ
лимом. Унутра поставити ПВЦ солбанке. Крила прозора застаклити флот стаклом д=4+12+4
мм. Улазна врата урадити од АЛ проф ила.
Урбанистички пројекат обрадио
Милорад Миладиновић,диа
Техничко решење обрадио
Славиша Чамагић,диа

НАРУЧИЛАЦ:

СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН

ОБРАЂИВАЧ:
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Б.
ГРАФИЧКИ

НАРУЧИЛАЦ:

СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН

ОБРАЂИВАЧ:

ДЕО
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6p. 353 -758/20\ 8-02
OITUlTHHCKA YIlPABA, OITUITHHE KHHTt, Ha 3axTeB ilejrufa CTojaHOBHha

H3

KpaJbesa YJI. Kapal)HneB8 6p. 167 H3 ceHoBY tln.53 3aKoHa 0 nnamfpafbY Ii H3rpa,n,lbH (Cn.
maCHHK PC 6p.72/09, 81 /09, 24/ 11 ,42/13·0MYKa YC ,50/ 13 - OMYKa YC , 54/13· OMYKa
YC , 13212014 H 145/2014) .3".je:

HH<I>OPMAI.\HJY 0 JlOKAI.\HJI1
38 Kn.6p.1553/1 KO lianocaBa

HaluB nnaHa: npoCTOpHH nnaH onWTHHe KHHh ("CnY)K6eHH rnaCHHK onWTHHe
KHHh "6p. 5/2011)
nO,!l8UII 0 JloK8Ullj n : npe,llMeTHa napuena je Kn.6p.1553/1 KO oanocasa y laxsaT)'
npocropHor TIJlaHa onIIITHHe Kmdi. ( "Cny>K6eHH rnaCHHK onlllTHHe KHHh "Gp. 5/2011 )
KonHja nJlaHn; 953-112018-50 o.u1O.05.2018.ro.ll. KaTacTap HerrOKpeTHOCTH KlUth
HaMeH a : rnyMCKO 3eMJbHllITe

113BOil H3 ITIT O KHI1Tt
rrOCE6HA IT PABHJlA

2.2.3. U1 YMCKO 3EMJhHUlTE
Ha rnYMcKOM 3eMJbHwry je 3a6pafbella rpa.zur.a. )lo3BOJbella jc H3Y3eTHO:
H3rpa,!lH:.a 06jeKaTIl 38 ra3,llosatbe lll~Iru.{a, y cMMcny 3aKOHa 0 WYMaMa - peanH3yje ce
.llHpeKTHO H8 OCHOSY oeor lliaHa Ii 3axOH8.

H3rpa1llha o6jeKaTa lUl<!JpaCTPYKType, Y CKJHl,ay ca npa8HJUfMa ypegclba 11 rpagCfha 3a 1)'
BPCTY oGjeKaTa. H3rpa,lUbY oGjeKaTa HHlPpaCTpYKType Ha WYMCKOM 3eMJbl1wry Moryhe je
peanH30sarn llHpeKTHO Ha OCHoey ollpellGH oeor nJIaHa, non YCJIOBOM )Ia ce Tpace
HH<ppaCTpYKType BOlle napuemlMa HeKaTeropHcaHHX, wyMCKHX HJIII jaeHHx nyresa. Y
CJIyqajy H3rpaalbe Ha 3eMJblfWTY BaH OBHX napuena ll,HpeKTHO cnpoBo~elbe je npeMa
3aKOH)'.

H3rpaaJb3

oGjeKaTa/KOMnneKca

3a

KopHwhelbe

06HOBJbHBHX

H3S0pa

eHepr11je

(nOCTpojelh8 6HOMace 11 en.) Ha WYMCKOM 3eMJMHUTY peaJUl3yje ce y cKnany ea
npaBHJIHMa. cnUillapllHMa H HopMaTHBI1 Ma 3a osy BPCTY oGjeKaTa H y3 npeTxollHO
npHGaBJbeHY CarJlaCHOCT MHHHCTapcTsa HaJ)Ie}l{HOr 3a nocnose wr.-mpcTsa.
peKOHCTPYKUHja 11 )Iorpanlba H HanrpanJba nocTojehHx CTaM6cHHX, cnOpTCKI1X H
CMeUlTajHHx o6jeKaTa.no KanaUHTCTa yrspljeHHX "paSHJlHMa
H3rpauJb3 06jeKaTa Y IPYHKUHjH T)'pmMa. peKpeaUlIje n ROBCTOa
peanmyjc ce Ha napueJlaMa Koje HMajy OCH OBHe HHCppaCTpYKTYPHe npemOCTaBKe H TO Ha
OCHOSY rrpeTXOllHO ypaljeHor Yp6aHHCTHt{Kor npojeKTa, Y CKRa;:J,y ca npaBI1RHMa rpaljeFba
yrSpljCHlIM y OSOM nmrny. 3a U3rpanfbY oGjeKaTa Y <PYHKuujH RosCTsa, TypU3Ma H
peKpeauuje Ha WYMCKOM 3eMJbUWT)' nOTpeGHo je npufiaBHTH carnaCHOCT MHHHCTapCTOa
Ha;:J,ne)KHOr 33 nOCJIOse W)'MapcTBa.
H3rpanlha OTSOPCHHX caaplKaja Y <!>YHKUHjU peKpeauuje Ha WYMCKOM 3eMJbHWTY (WYMCKe
newat{l(e HJlH TpHM~CTa3e, sHllHKoeUH, " )'Ht.."fOBU 3a OllMOP, HaCTJ'CIIlHHue H CJI.) MO>Ke ce
peanmOBaTH llHpeKTHO Ha oCHoey ollpenfill o sor nnaHa, Hl!laSaFbeM nOKaUHjcKe l103S0Jle,
H TO YKOJIHKO TaK8H o6jeKTH He 3axTesajy nocefiHe HH¢paCTpYKTYPHe ycnose.

npas llna 3a IIJrp3n lbY o6j eK3Ta y "'YHKUllju lIOB CTs a, T)'pll3Ma II peKpeauuje:
MHHHMaJIHlI HHBO HH¢paCTpYKTypHe onpeMJbeHOCTH je: npHcryn jasHoM nyry.
npHKJb)"'leH>e Ha eneKTpoeHepreTCKY MpeiKY, HHTepHH CHCTeM BOlloBo,na H KaHMH3auHje
(6YHap H BOLJ,OHenponYCHa CenTH'iKa ja.'\la).

rpaljeBHHcKa nUHuja Ha MUH 5,OM Oll cnOJbHe UBUue n ymor nojaca (nOKaIlHOr U
HeKaTerOpUCaHOr n)"fa,
M8KCliMaIlHH HH.1leKC 3aY3eTOCTH napuene je 25%, a MaKCHMaIlHH HlIlleKC H3rpaljeHocTH
0,3;
MaKCHMaIlHH npoueHaT 3aY3eTOCTH 3e~Jb HllITa CBHM H3rpaljeHHM Caap)Kaj HMa (06jeKTH,
npHcryoHe, MaHHnynaTIIBHe, napKiiHr-noBpwHHe II cn.) je 40%;
MaKCIIMaIlH8 nOBpWIIHa napuene je 15,0 ap"
cnpaTHoCT 06jeKara MaKCHMaJIHO n + nK
MaKCHMaJIHO npHMelbHBaTH npHpollHe MaTepHjane (.nPBO, KaMeH, WHHnpa H np.) H
TpanHUHOHaJIHe ~opMe.
MaKCHManHO 3aapIK8TH nocTojehe 3eneHHno H8 napUeJ1H. napTep o6paaHTH npHMeHoM
npHpolUlHX MaTepHjana.
nOrpe6Haje npoueHa 0 nOTpOOH H3p3JI.e ena60paTa 3aWTHTe IKHBorne cpellHHe.
06aBe3Ha H3pa.aa Yp6aHHCTH'iKOr npojeKTa

Omeopelill caop::NCaju- naprepHH o6jeKTH (BH.IlllKOBUH , nyHKTOHlI 3a OllMOp, HacTpewHHue H
cn.) MOry 6HTU nOBpwHHe no 40M2 ,
06aee3Haje ynorpe6a np"ponHHx MaTepHjana H TpaaHUHOH3J1HlfX ~OpMH.
3a ¢opMHpalbe BeTpo3awTHTHHX nojaceea y KopHnop"Ma cao6pahajH Hua H nOJh03awTHTHHX
nojacesa Ha nOJbOnpHBpenHoM 3eMJbHwTY, npenopy'{yj e ce MHHHMaJ1H8 WHpHH8 on 10M Ha
yrpO)f(eHHM nOKaJIHTeTHM8.
llpuJbyltfelbe ua ltu¢paCTpyl\.-rypue Mpeif\e: npe~ta ycnoBHMa H~aoua jaBH Hx oBnallilieHoa.

Orpalllll{elba: 06aBeJlIa IIJpaIla Yp6aJIllCTIIl{KOr npoje ...-ra
WH~opMauHj8 0 nOKauHjH HHje OCHOD 38 H31IaBIDbe rpa~eBHHCKe lIOJBOJIe na je y CKJlany
ca lln.53 a 3aKOHa 0 nn8HHpalbY II H3rpa.albH("Cn. rnaCHHK PC" 6p.72/09, 81/09 - HcnpaBKa,

64/10 - olUly" YC • 24111 , 12112012, 42/20 13-olUlYKa YC, 5012013-olUlYKa YC, 98/2013OMYKa ye, 13212014 H 145/20 14) a HaKOH H3pa.u.e yp6aHHCTulIKor npojeKTa H Q>OPMlIpaHoa
rpaljeBHHcKe napuene JleonxoJUlo nOlllleTH 3aXTeB 3a 1t311aBalLe JIoKaUHjcKHx ycnoBa.
npu6aBJbaIbe JIoKaUHjcKHx ycnOBa KOjH cy OCHOB 3a J13Pa.ay npojeKTa Ja rpal)eBHHCKY
l103BOJlY H )]06Hjmba rpal)eBHHcKe )]03BOJle 3a lf3rpaulbY, Kao If 3a o6jeKTe (nor.tOnHe )3a Koje
ce He npH6aBJLa rpaijeBlfHCKa ll,OJBOna neh y cMHcny 'iJ1. 145. 3aKoHa 0 nnaHHpafbY H

.3rpa!,,". (Cn. rnaCHHK PC 6p.72/09, 81 /09, 24/11 ,42113-0lUlYKa YC ,50/13 - OlUlYKa YC ,
54/ 13 - OlUlYKa YC , 13212014 H 145/2014) ce .3..aje pelDe"", 0 o..o6petby 3a H3BO~elbe
p8.ll0Da ,
BpIllH ce y nocTynKy 06je.!lHH.e npouellype eneKTpOHCKHM nyreM npeKo
UeHTp8JIHOr HHQ>0pMaUHoHor CHCTeMa - AreHIlHje 3a npHBpe.1I,He perHcrpe Ha a.LlpeCH
www.aor.gov.rs(rpa~eB uHcKe .no3Bone ).
3a HJ.1I,aBaH.e WH<popM8Ul1je 0 nOKaUHjH HannaheHa je OnlllTHHcKa 8.llMHHHcrpaTHBHa
TaKca y HJHOCy o1l660,00 lUfH H Peny6I1H1.fKa alMHHllcrpaTHBHa TaKca y U3HOCY on. 2.700,00
llHH.

Y Knnfiy 15.05.2018. rOllllue.
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ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 521284/3-2018
ДАТУМ: 03.12.2018.
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
Сектор за фиксну приступну мрежу
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ КРАГУЈЕВАЦ
КРАЉА ПЕТРА I 28, КРАГУЈЕВАЦ
ТЕЛ: 034/333-455;ФАКС:034/33-55-11
СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН
36000 КРАЉЕВО
КАРАЂОРЂЕВА 167

ПРЕДМЕТ:

Технички подаци и услови за израду Урбанистичког пројекта за
изградњу објекта за туризам и лов на к.п. број 1553/1 К.О.
Балосава

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде планских
докумената који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 31/2010 од 11.05.2010.
године, измене и допуне у „Службеном гласнику РС“, бр.69/2010 од 26.09.2010. године,
„Телеком Србија“ а.д. доставља за одређене врсте планских докумената потребне
податке о планираном просторном развоју, постојећим објектима, подручјима,
капацитетима и коридорима ТК инфраструктуре и радио коридорима, као и опште услове
за грађење ради њихове заштите, и то за израду Урбанистичког пројекта за изградњу
објекта за туризам и лов на к.п. број 1553/1 К.О. Балосава.
На основу вашег захтева за достављање података о стању и положају
постојећих инсталација, планираних проширења мреже и капацитета као и општих
услова за изградњу и уређење простора које треба уврстити у израду Урбанистичког
пројекта за изградњу објекта за туризам и лов на к.п. број 1553/1 К.О. Балосава,
утврђено је да се на предметној катастарској парцели не налази телекомуникациона
инфраструктура ,па те технички услови издају без посебних услова.
Инвеститор је у обавези да се накнадно посебним захтевом обрати Телекому
Србија за услове за изградњу и прикључење објекта на телекомуникациону мрежу
Телекома Србије.
Важност ових техничких услова је годину дана од дана издавања и односи се на
израду Урбанистичког пројекта и у друге сврхе се не може користити.
С поштовањем,
Шеф Службе за планирање и изградњу
мреже Крагујевац
_____________________________________
Александар Сенић дипл. инж.

