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I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 



E,L(. 127737/2006

,L(aHa, 07.07.2006 rO;:UU-Ie
Eeorpa.lJ.

Arenuaja sa npaspezme perncrpe, Perncrparop KOjMBO.lJ.MPerucrap npnspenaax cyojexara, Ha OCHOBY-m. 4
3aKoHa 0 AreHUMjM sa npaspezme perncrpe (CJlY)l{6eHM rJlaCHMK PC 55/04) Mxnaaa 23. M25. 3aKoHa 0

perncrpanaja rrpaspenmrx cyojexara (CJlY)l{6eHM maCHMK PC 55/04, 61105), pemanajyhn rro 3aXTeBY
rrO.lJ.HOCHOuaperacrpauaone npajase sa peracrpannjy OCHMBaIha npaspennor cyfijexra, KOjHje nozmer O.lJ.
crpaae:

11Me H rrpesave: CeHKa Illnnxa
J~Er:2712961805020
Azipeca: Xaj.lJ.YKBersxa 2717, KHKMH.lJ.a,Cpfinja

.lJ.OHOCM

PE!I!E.!-hE

Ycsaja ce 3aXTeB rrO.lJ.HOCMOuaperacrpauaorre npnjaae, rra ce y Perncrap npaapezmnx cytijexara
perncrpyje OCHHBaI-benpnspermor cyfijexra

SPIKA INZENJERING DOO KIKINDA, TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 46, ULAZ 2, STAN 12
ea cneneluoe nonanava:

ITYHOrrOCJlOBHOHMe: SPIKA INZENJERING DOO KIKINDA, TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 46,
ULAZ 2, STAN 12
ITpaBHa cpopMa: ,ll,PYIJlTBOea OrpaHHqeHOM onrosopaomhy
Ce.lJ.HIJlTe: KHKHH.lJ.a
Orrnc .lJ.eJlaTHOCTH:

Cxpaheno rrOCJlOBHOMMe:
Peracrapcxn fipoj/Marnuaa 6poj: 20177594
Ilpereacna .lJ.eJlaTHOCT:74202 - ITPOJEKTOBAIhE rPA h. 11 ,ll,Pyr11X OEJEKATA
ITPHBpe.lJ.HMcyojexar .ie perncrponaa aa CrrOJhHOTprOBHlICKM nponer
ITPHBpe.lJ.HHcyfijexar je perHCTpOBaH aa ycrryre y CrrOJbHOTprOBHHCKOMnposrery

TIO,llaUH 0 KaUHTaJIY

Ynacana KarrHTaJI
HOBqaHM 500,00 EUR, Y.lJ.HHaPCKOj rrpOTHBBpe.lJ.HOCTH

Ynnahea-yner KarrMTaJI
HOBqaHM 250,00 EUR, 4.7.2006 rO.lJ.HHe,Y zmaapcxoj rrpOTMBBpe.lJ.HOCTH

crpaua 1 on 3

I



TIo,UaUM 0 OCHHBaQHMa:

• <: nMe H npesasre: CeHKa Illrmxa
J~Ef:2712961805020
Anpeca: Xajayx Bersxa 2717, KHKHH.n,a, Cpfinja
Ynacann KanHTaJI

Hoaxaaa 500,00 EUR, Y rranapcxoj npOTHBBpe,llHOCTH
YrrJIaneH-YHeT KanHTaJI

Hoaxaaa 250,00 EUR, 4.7.2006 rozmne, y nanapcxoj npOTHBBpe,llHOCTH
Yneo 100,00 %.

Ilonaua o napercropy:
I1Me H rrpesaae: CeHKa Illrnnca
J~Ef: 2712961805020
Anpeca: Xajnyx Bersxa 2717, Kaxaazta, Cpfinja

Ifoaaun o aacryrmauama:
3acTyrrHHK

I1Me H npeaave: CeHKa Illrmxa
J~Ef:2712961805020
<l>YHKuHjaY rtpaapezmoes cyfijexry: )J;HpeKTop
Onnaurhersa Y npOMeTY

Osnaurhea.a Y ynyrpaunsev npOMeTY ueorpannsena
Osnaurhen,a Y CnOJbHOTprOBHHCKOMnpOMeTY neorpaaa-reaa

Haxnazry Y H3HOCYo,ll3.600,00 zmnapa aa perncrpanajy nanpezr naseneaax noztaraxa nannahena je ozt
nO,llHOCHOuaperncrpauaone npajase.

Ofipaanoacen,e

Ilozmocanan perHCTpaUHOHe npnjase nonneo je perHCTpaUHoHY npajasy aa OCHHBalbe npnapennor cyfijexra

SPIKA I ZE JERI G DOO KIKINDA, TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 46, ULAZ 2, STAN 12

Peuranajyhn no 3axTeBY nO,llHOCHOua, 063HpOM na cY acrrya.ena 3aKOHOM npezraaheaa YCJIOBH,peureao je
xao Y,llHCn03HTHBY.

.. BHc.IHa naxaazte sa peracrpanaj Y oztpehena j e Y CKJIa,llYea (maHOBHMa 2., 3. H 4. Y penfie 0 BHCHHHnaxaane
sa perxcrpannjy H ztpyre ycnyre xoje rrpynca Aremmja sa npaspeznre perucrpe (CJIY)K6eHH maCHHK PC 6poj
~l09/05)

rrOYKA 0 IlPABHO~ flEKY:
IlpoTHB osor pemersa MO)Kece H3jaBHTH )J(aJI6a
MHHHCTPYHa,llJIe)KHOMaa nOCJIOBe npnnperte
Y pOKYozr 8 (OCaM) zraaa on ,llaHa ziocraarsaa,a peurersa,
a npexo Arenunje sa npasperme perncrpe.

PEfI1CTPATOP

M nanmr ~arJIOB
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На основу члана 62. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), донето је: 

 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
за одговорног урбанисту на изради 

 
 

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
Број: УП- 1/18 

 
 

За одговорног урбанисту на изради Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за 
становање одраслих и старих лица на катастарској парцели број 9278, КО Кикинда 
одређује се Лидија Новаковић Србљин, дипл. инж. арх, носилац лиценце одговорног 
урбанисте Инжењерске коморе Србије број 200 0897 06, која се мора придржавати свих 
закона, норматива и прописа везаних за планирање и уређење простора.  

 
         
 
 
 

                                                       
                        Директор 

 
                                                           

Сенка Шпика, дипл.грађ.инж. 
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II  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
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1. Увод 
 

1.1 Предмет и циљ израде Урбанистичког пројекта 

 
Предмет Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонско решење планиране 
изградње објекта социјалне заштите - објекта за становање одраслих и старих лица, у 
границама грађевинске парцеле са катастарским бројем 9278, КО Кикинда. Предметна 
парцела налази се у Кикинди, у Улици Браће Средојев број 18. 
Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се у складу са планском документацијом, 
урбанистичким показатељима и карактеристикама, прописима и урбанистичким 
нормативима ускладе програмски захтеви инвеститора са могућностима локације 
(грађевинске парцеле) и у складу са тим изврши организација простора на парцели. 

 
1.2 Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта 

 
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014), у даљем тексту Закон као и Правилник о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС” 
број 64/2015) су правни основ за израду Урбанистичког пројекта. 

 Урбанистички пројекат израђује се за потребе урбанистичко-архитектонске 
разраде локација. 

План генералне регулације централног дела насеља Кикинда („Службени лист општине 
Кикинда” број 9/2016) је плански основ за израду Урбанистичког пројекта. 
 

2. Обухват урбанистичког пројекта и постојеће стање 
 

Изградња објекта за становање одраслих и старих лица предвиђа се на простору који 
обухвата катастарску парцелу број 9278. На основу Преписа листа непокретности број 
1091 КО Кикинда, власник предметне парцеле и укњижених објеката је Аутономна 
покрајина Војводина. Право коришћења објеката има Геронтолошки центар Кикинда, 
Улица генерала Драпшина 99, Кикинда. 
Предметна парцела се са североисточне стране граничи са катастарском парцелом број 
21611 (Улица браће Средојев), са југоисточне стране са кат. парцелом бр. 9279, са 
југозападне стране са кат. парцелама бр.9232, 9233/1, 9233/2, 9236, 9238, 9240 и 9242, а 
са северозападне стране са кат. парцелама бр. 9274, 9275, 9277 и 9276, КО Кикинда.   
Граница обухвата Урбанистичког пројекта са приказом суседних парцела дата је у 
графичком прилогу број 2 и дефинисана је детаљним тачкама број: : 11757, 11756, 
59340, 11754, 11752, 59339, 11751, 59338, 11888, 11889, 11890, 11862, 11863, 61-14-4, 
11864, 11865, 11866, 11867, 11898, 11852, 431l487, 11895, 11894, 11893, 11892, 352-0423 
и 59341, чије су координате дате у државном координатном систему у приложеној 
табели: 
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број 
д.т. y x 

број 
д.т. y x број д.т. y x 

11757 7459767,46 5075904,86 11889 7459790,78 5075845,56 11898 7459672,5 5075869,44 

11756 7459776,28 5075894,96 11890 7459784,57 5075840,46 11852 7459706,88 5075898,4 

59340 7459788,13 5075881,75 11862 7459735,12 5075798,52 431l487 7459707,41 5075897,84 

11754 7459788,28 5075881,87 11863 7459727,1 5075807,74 11895 7459717,11 5075887,59 

11752 7459796,08 5075873,09 61-14-4 7459721,95 5075813,54 11894 7459732,2 5075871,43 

59339 7459795,92 5075872,95 11864 7459716,8 5075819,34 11893 7459757,64 5075893,98 

11751 7459807,73 5075859,65 11865 7459706,84 5075830,25 11892 7459756,97 5075894,75 

59338 7459807,58 5075859,51 11866 7459696,3 5075842,24 352-0423 7459760,71 5075898,36 

11888 7459800,08 5075853,18 11867 7459684,74 5075855,39 59341 7459767,33 5075904,73 

 
Површина обухвата Урбанистичког пројекта износи 7197м². 
 
На предметној парцели налази се 12 објеката, од тога 8 објеката је укњижено (објекти 1, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10), 4 објекта су евидентирана на терену, као и евидентиране доградње 
укњижених објеката. Сви објекти, осим објекта обележеног бројем 7 су приземни. 
Објекат број 1 је стационар површине 605м², објекти обележени бројем 4 и 5 су 
смештајни павиљони, површине 355м² и 356м², објекат бр. 6 је котларница површине 
37м², објекат број 7 је пословни објекат, спратности П+1 и бруто површине приземља 
285 м². Објекти број 8 и 9 су помоћни објекти површине 41м² и 46м², а објекат бр. 10 је 
објекат намењен дневном боравку, површине 71м².  
Предвиђено је рушење објеката број 4 и 5. Остали укњижени објекти се задржавају. 
Објекте који се налазе на простору на коме је предвиђено формирање интерне 
саобраћајнице треба срушити. Остале објекте без употребне дозволе треба срушити или 
озаконити у складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“, бр.96/2015). 
 
Витални делови комплекса су: 
- Стационар (објекат бр. 1), главна и најстарија зграда, која је потпуно реконструисана 
2002. године и на тај начин створени су добри услови за живот корисника и у многоме је 
олакшан рад особља. Користи је око 46 корисника, а поред смештајних капацитета има 
дежурну собу за особље, дистрибутивну кухињу и вешерај. 
- Монтажни павиљони (објекти 4 и 5), изграђени су осамдесетих година и сада је 
предвиђено да се новим објектом замене ова два постојећа објекта. Тренутно ове две 
зграде користи око 70 корисника. 
- Управна зграда (објекат бр.7), који осим простора за административне послове садржи 
и салу за физикалну терапију, амбуланту и три апартмана за 7 корисника. 
Остали објекти су у функцији ових смештајних капацитета. 

 

3. Услови за изградњу објеката (Извод из Плана)  
 

На основу важеће планске документације, предметна парцела се налази у грађевинском 
подручју града Кикинде, у делу блока 37, који је по Плану генералне регулације 
централног дела насеља Кикинда, намењен породичном становању руралног типа-зона 
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А. Сама парцела намењена је изградњи објеката од општег значаја, објектима 
здравства.  
 
Извод из Плана 
 
Комплекси и објекти од општег значаја 
У оквиру централне зоне могу се градити и објекти и комплекси од општег значаја као 
што су управни и административни објекти, објекти културе, објекти социјалне заштите, 
дечје установе, основне, средње и више школе, амбуланте и здравствене станице, 
пијаце, ватрогасни домови, комплекси верских објеката и други слични. 
 
Оријентациони урбанистички показатељи за израду урбанистичког пројекта 
Локације у обухвату Плана изван ужег центра Кикинде 
ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ЗНАЧАЈА 
Објекти социјалне заштите 
 
Услови за уређење и изградњу су: 

 индекс заузетости парцеле    макс. 60% 
 индекс изграђености     макс. 3,5 
 спратност објекта                макс. П+2+Пк 
 обезбедити зелених површина              мин. 30% 
 

Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте 
Површине јавне намене су јавне површине (јавни путеви, улице, паркови и заштитно 
зеленило), као и површине на којима су изграђени или планирани за изградњу објекти 
јавне намене из области културе, образовања, социјалне заштите, здравства, спорта и 
комуналне инфраструктуре, чије је уређење, односно изградња од јавног интереса.  
Површине јавне намене су у јавној својини, односно треба да буду прибављене у јавну 
својину, у складу са посебним законом. 
Уређење и изградњу површина и објеката јавне намене изводити у складу са важећим 
правилницима, који конкретну област уређују (здравство, школство, култура, спорт...), са 
урбанистичким условима датим овим Планом, односно урбанистичким пројектима и 
плановима детаљне регулације прописаних овим планом. 
 
Заштита суседних објеката  
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м односно 
регулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3,0м. Ако је 
хоризонтална пројекција испада већа од 1,2м онда се она поставља 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: 
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0м 
по целој ширини објекта с висином изнад 3,0м; 
платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м од 
спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0м; 
конзолне рекламе мање од 1,2м на висини изнад 3,0м. 
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Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, 
на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 
на делу објекта према бочном дворишту(најмање растојања од 0,5м) - 0,5м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,5м) - 0,9м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља: 
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 
суседне грађевинске парцеле од 5,0м) - 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.  
 
Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометати пролаз и друге функције 
дворишта. 
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 0,15м до дубине од 2,6м испод површине 
тротоара, а испод те дубине мање од 0,5м; 
шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м. 
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одвођење 
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 
парцеле на којој се гради објекат. 
 
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
 
Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене у пастелне тонове, или обложене 
фасадном опеком, природним или вештачким каменом итд.  
Обавезна је израда косог крова. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне 
конструкције. 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 
 
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 
безбедносне и друге услове 
 
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не 
изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне 
средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух 
и земљиште од деградације. 
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се 
прикључити на насељску канализациону мрежу.  
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и 
Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на 
објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са 
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становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских 
услова. 
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 
противпожарне заштите. 
 

4. Урбанистичко решење 
 

Урбанистичко решење је засновано на потребама и захтевима Инвеститора, 
условљеностима из Плана, захтевима саобраћаја, противпожарне заштите, 
конструктивним ограничењима и економској исплативости. Сви наведени елементи 
определили су основни концепт урбанистичког и партерног решења предметне парцеле. 
Овим решењем предвиђају се три основна функционално повезана амбијента – простор 
намењен постојећим објектима и планираном објекту, саобраћајне површине и површине 
намењене зеленилу. 
Планирано урбанистичко решење предвиђа постављање објекта за становање одраслих 
и старих лица као слободностојећи објекат, у централном делу парцеле. Два постојећа 
павиљона се руше и уместо њих се гради нов објекат. Објекти бр. 4 и 5 се руше, а 
остали објекти у комплексу се задржавају. 
Планира се да комплекс након рушења објеката бр.4 и 5 и изградње планираног дома 
за становање одраслих и старих лица има смештајни капацитет од 150 кревета: 
Објекат бр.1 - 46 кревета 
Објекат бр.7 - 7 кревета 
Планирани дом за становање одраслих и старих лица - 97 кревета. 
Габарит објекта је 12,5м x 42,2м, укупна површина приземља износи 527,5м², а са 
прилазним степеништем и рампама површина је 613м². 
Будући да су сви улази у објекат заштићени надстрешницама на нивоу приземља, које 
прелазе грађевинску линију до 2,7м, формирана је надземна и подземна грађевинска 
линија до које је дозвољено грађење надземних и подземних грађевинских елемената. 
У функционалној разради архитектонског решења за изградњу новог објекта извршена је 
анализа садржаја постојећих објеката Геронтолошког центра у постојећем комплексу и 
могућности повезивања постојећих и нових садржаја. Сви садржаји и њихово садејство, 
анализирани су и по хоризонтали и по вертикали. На овај начин усвојена је 
функционална организација новопројектованог објекта. 
Изградњом овог новог објекта извршиће се растерећење постојећих објеката, а на тај 
начин ће се добити потребни и адекватни простори у оквиру новог објекта. 
У смислу уклапања у окружење, за новопројектовани објекат изабрана је сведена 
геометријска форма, која прати постојеће регулације и одредбе. У погледу вертикалне 
регулације нови објекат успоставља везу са главним, доминантни објектом број 1. 
Укупна висина планираног објекта износи 14,0м. 
Улаз у објекат је фронталан са поплочане површине испред објекта, до ког се долази 
директно са интерне саобраћајнице, која повезује нови објекат са јавном површином-
улицом.  
За прилаз комплексу користиће се постојећи колско-пешачки прилаз из Улице браће 
Средојев, који се даље наставља на интерну саобраћајницу. Овај прилаз смештен је 
између објеката 1 (стационар) и 10 (портирница). Саобраћајницом се стиже до паркинг 
простора који је смештен близу границе са катастарском парцелом број 9277, а такође и 
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до главног улаза у нови објекат. Интерном саобраћајницом омогућен је кружни ток 
саобраћаја око новог објекта и веза са постојећим саобраћајним токовима.  
Кота пода приземља се поставља на +0,60м у односу на коту тротоара испред објекта, 
која износи 82,30 и коју усвајамо као релативну висину ± 0,00. 
Положај интерне саобраћајнице се поклапа са положајем инсталационог коридора којим 
се планирани објекат повезује са јавном инфраструктурном мрежом. 
Положај организације простора је приказан на графичком листу број 3 „Регулационо и 
нивелационо  решење комплекса“.  
 

4.1. Урбанистички показатељи  
 
У Табели број 1 дат је упоредни приказ правила грађења из Плана генералне регулације 
централног дела насеља Кикинда и планираног решења објекта за становање одраслих 
и старих лица, а у табели 2 и 3 је приказан биланс постојећих и планираних површина на 
парцели. 

 Табела 1 - Упоредни приказ правила градње 

Параметри 
Правила градње предвиђена 

Планом 
Планирано решење 

Индекс заузетости 60% 24 % 

Индекс изграђености 3,5 0,38 

Спратност до П+2+Пк П+2 

Висина није дефинисана 14,0м 

Зеленило мин 30% 51 % 

Удаљеност грађевинске 
и регулационе линије 

није дефинисана 60м  

Мин. површина грађ. 
парцеле 

није дефинисана 
7197м2  

(постојеће стање) 

Минимална ширина  
грађ. парцеле 

није дефинисана 
60,58м² 

(постојеће стање) 

Напомена: Постојећа грађевинска парцела задовољава потребе Комплекса, како у 
погледу површине, тако и у погледу ширине. 
 
 Табела 2 - Постојеће површине   

Намена Површина у м2 Удео површина у % 
Објекти  1796 25 

Тротоари,саобраћајнице и платои 1044 15 

Зелене површине 4357 60 
Укупно 7197 100 

 
Табела 3 - Планиране површине 

Намена Површина у м2 Удео површина у % 
Објекти  1696 24 

Тротоари,саобраћајнице и платои 1797 25 
Зелене површине 3704 51 

Укупно 7197 100 
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4.2. План регулације и нивелације 
 

Задржава се постојећа регулациона линија према Улици браће Средојев. 
Објекат се поставља предњом фасадом основног габарита објекта на грађевинску 
линију која је удаљена 60м од регулационе линије.  
Надземна и подземна грађевинска линија је удаљена 2,7м од грађевинске линије, како је 
означено на графичком прилогу број 3 „Регулационо и нивелационо решење комплекса“. 
Надземна и подземна грађевинска линија је линија изнад и испод земље до које је 
дозвољено грађење надземних и подземних грађевинских елемената - еркера, доксата, 
балкона, улазних надстрешница без стубова, стопа темеља и подрумских зидова. 
Бочне надстрешнице на осталим деловима објекта такође могу да прелазе линију 
основног габарита објекта. 

Предлог нивелационог решења базира се на задржавању постојеће конфигурације 
терена у већем делу парцеле. Кота терена на платоу испред главног улаза износи 82,30 
м.н.в. а остале коте су усклађене према висинама улаза у постојеће објекте. Овакво 
решење представља смернице за израду пројекта унутрашњег (партерног) уређења 
парцеле и нивелационог решења. Пројектанту се оставља могућност да коте могу 
претрпети мање измене приликом израде пројекта партерног уређења уколико се укаже 
потреба за таквом изменом. 

Графички приказ урбанистичког решења са регулацијом и нивелацијом дат је у 
графичком прилогу бр. 3. 

 

5. Начин уређења слободних и зелених површина 

 
На предметној парцели 51% простора је намењено за зелене површине. Осим 
централног простора који треба хортикултурно уредити, потребно је формирати појас 
заштитног зеленила према југозападној међи. Зеленило, осим декоративне улоге, има и 
улогу изолације објеката од околних парцела.  
На парцели су такође и површине намењене окупационој терапији. На слободним 
површинама од смеше аутохтоних врста трава отпорних на гажење треба формирати 
травњак. 
Послови озелењавања се деле у две групе: припремни радови и само озелењавање. У 
припремне радове спада скидање и транспорт ископане земље, хумусирање и испуна 
жардињера (уколико се исте користе). Код озелењавања је потребно водити рачуна о 
томе да садни материјал испуњава одређене услове квалитета и година старости.  
Код садње дрвећа потребно је водити рачуна о минималним растојањима од 
инсталација, а како је дато у следећој табели:  

 

Инсталација Дрвеће 

Водовода 1,5м 
Канализација 1,5м 

Електрокабла 2,0м 
ЕК и кабловске мреже 1,5м 

Гасовода 2,0м 
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Слободне површине су предвиђене за пешачке стазе и платое. Пешачке поплочане 
површине извести од декоративних елемената од савремених материјала. Водити 
рачуна да материјал буде отпоран на температурне промене, да је лак за одржавање, 
пријатан за ходање и отпоран на клизање. Поплочање извести на одговарајућој подлози 
по прописима и стандардима. 
У дворишном делу парцеле поставити одговарајућу декоративну расвету. Препорука је 
да то буду соларне светиљке, јер су израђене од материјала који је отпоран на 
атмосферске утицаје, тако да постоји могућност дугогодишњег коришћења.  

Уређење слободних и зелених површина приказано је на графичком прилогу бр.5 
Партерно уређење са кровним равнима. 

 

6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 
Техничке услове и начин прикључивања објеката на постојећу или планирану комуналну 
и саобраћајну инфраструктуру одређује надлежно предузеће у складу са важећим 
законима и прописима из те области. 

 

6.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Предметна парцела има директан излаз на Улицу браће Средојев.  
Према Условима ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда” број 3323-1/2018 
од дана 22.02.2018. године постојећи прикључак на коловоз у Улици браће Средојев 
задовољава све техничке услове и нема потребе да се ради било каква измена 
прикључка. Ширина постојећег колског прикључка је 6,3м.  
Преко колског прикључка остварује се директна веза интерне саобраћајнице са јавном 
саобраћајницом-коловозом. 
Колски прилаз намењен је како посетиоцима и запосленима, тако и за прилаз других 
возила (противпожарна и санитарна возила, доставна возила и сл.). 
Режим уређења простора на парцели прилагођен је начину који одговара намени 
постојећег комплекса и планираног објекта. Приступ планираном објекту и паркинзима је 
интерном саобраћајницом која се пружа кроз целу парцелу и иде око објекта.  
Концепт комбинованог - двосмерног и једносмерног саобраћаја омогућује тзв. систем 
пролазности тј. пролазног кретања кроз центар и прилаз планираном објекту без 
маневрисања и без потребе за кретањем ходом уназад.  
Део интерне саобраћајнице који се користи као двосмерна  саобраћајница за путнички 
саобраћај ће се, у изузетним ситуацијама, користити као једносмерна за интервентно 
(противпожарно) возило. Овакав начин коришћења саобраћајнице треба да буде 
обележен хоризонталном и вертикалном сигнализацијом у одговарајућој техничкој 
документацији - у пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације. 
Главни пешачки приступ комплексу је колско-пешачки, из Улице браће Средојев што је 
условљено растојањем постојећих објеката у улазној зони комплекса.  
Пешачке површине око објеката планиране су као декоративно поплочане површине. 
Како би се могло приступити возилима и постојећим објектима бр. 1, 7 и 6, потребно је 
пешачке поплочане површине димензионисати тако да могу поднети кретање средње 
тешких моторних возила. 
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На потезу између постојећег објекта, обележеног бројем 10 и новопланираног објекта, са 
северозападне стране интерне саобраћајнице, планиран је паркинг за 9 путничких 
возила. Седам паркинг места су димензија 2.5x5.0м, а два су предвиђена за особе са 
посебним потребама, димензија 3.75x5.0м.  
Такође, за паркирање возила постоји 6 паркинг места на јавној површини испред објекта 
број 1, који су намењени Геронтолошком центру.  
Број паркинг места намењених Геронтолошком центру је укупно 15, што је у складу са 
нормативима за ову врсту објеката, који предвиђају једно паркинг место за 5-10 
корисника. Комплекс ће након рушења објеката бр.4 и 5 и изградње планираног дома за 
становање одраслих и старих лица имати смештајни капацитет од 150 кревета. 
 

6.2. Електроенергетска инфраструктура 
 

Према Условима ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуције Зрењанин број 
8Б.1.1.0-Д.07.13.-40957/18 од дана 27.02.2018. постојећи комплекс је прикључен на 
електроенергетску инфраструктуру. Због повећања једновремене ангажоване снаге, 
потребно је да се старо мерно место демонтира. Ново мерно место поставити на уличну 
фасаду. Орман мерног места је изведен за прихватање два потрошачева кабла (тип ПИ-
1/б) и опремљен према издатим Условима. 
Од ормана мерног места (ОММ) до разводне табле (РТ) или главног разводног ормана 
(ГРО) у новом објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 150мм² 
одговарајућег типа. У РТ (ГРО) обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних 
(L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника. 
Кабел који је повезивао КПК са старим мерним местом, повезати у ОММ као други кабел, 
како би се обезбедило напајање постојећих потрошача. 
Заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним 
инсталационим осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким 
прописима.  
Ови Услови не ослобађају странку прибављања Одобрења за прикључење односно свих 
докумената предвиђених обједињеном процедуром у складу са Законом о планирању и 
изградњи у којима ће бити дефинисани остали услови, рок и трошкови прикључења 
предметног објекта на дистрибутивни електроенергетски систем. 
 

6.3. Водовод 
 
У улици браће Средојев водоводна мрежа се налази са непарне стране улице. 
Водоводна мрежа је постављена на дубини од ~1,20м и прати конфигурацију терена. 
Радни притисак при нормалној дневној потрошњи је ~3,50 бара. 
Предметна парцела прикључена је на уличне инсталације водовода. 
Евентуалне промене око водоводног прикључка, као и израду новог водоводног 
прикључка, изводи искључиво ЈП „Кикинда” о трошку и по налогу инвеститора, односно 
подносиоца захтева. 
 

6.4. Фекална канализација 
 
Предметна парцела на којој ће се градити прикључена је на уличне инсталације фекалне 
канализације.  
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У јавну канализацију за отпадне воде забрањено је упуштање атмосферских и 
површинских вода, затим убацивање отпадака, предмета и материја које су: опасне по 
здравље људи и животну околину; проузрокују кварове и оштећења на опреми и 
објектима јавне канализације; негативно утичу на одвијање процеса пречишћавања 
вода; садрже биолошки разградиве и тешко разградиве материје. 
Све отпадне воде из објеката прикључују се на уличну канализациону мрежу преко 
постојећег прикључка, у свему према захтевима надлежне комуналне службе. 
 

6.5. Атмосферска канализација 
 
Према подацима добијеним од ЈП „Кикинда“, у овом делу улице Браће Средојев постоји 
атмосферска канализација пречника 800мм.  
Атмосферске воде са кровова планираног и постојећих објеката на парцели, као и са 
чистих поплочаних површина прикупити путем олука, олучњака, ригола и сливника и 
секундарном атмосферском канализацијом одвести до постојеће уличне мреже. 
 

6.6. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Према Техничким условима „Телекома Србија” а.д. број А335-58386/2-НП од дана 
28.02.2018. године на предметној парцели нема ТК инсталације, али на јавној површини 
у улици Браће Средојев, постоји кабловска инсталација. 
У циљу остваривања техничке могућности за прикључење планираног објекта на 
телекомуникациону мрежу, потребно је планирати полагање две РЕ цеви Ø40мм од 
места концентрације унутрашњих инсталација у новом објекту до постојеће трасе 
телекомуникационих инсталација у улици Браће Средојев. За детаље изградње 
телекомуникационог прикључка Инвеститор је у обавези да у писаној форми 
благовремено обавести „Телеком Србија” а.д. Дирекцију за технику, Сектор за фиксну 
приступну мрежу, Службу за планирање и изградњу Нови Сад, Одељење за планирање 
и изградњу мреже Зрењанин Кикинда. 
Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на подручје 
обухваћено Урбанистичким пројектом, Инвеститор је у обавези да промене пријави и 
затражи измену услова. 
 

6.7. Гасна инфраструктура 
 
Према Условима ЈП „Србијагас” Нови Сад број 06-02-3/176-1 од дана 07.05.2018. год. на 
предметној парцели постоји гасни прикључак са кога се снабдевају гасом постојећи 
објекти.  
Прикључак за гас урађен је од челичних бешавних цеви и доводи се са уличног 
дистрибутивног гасовода ниског притиска, који се налази на 1,8м од регулационе линије. 
Регулациона станица је постављена поред објекта котларнице, а од ње се гас 
унутрашњим гасним разводом доводи до гасног котла у котларници. 
Гасоводи су на дубини од око 80цм. 
Капацитет прикључка за гас је довољан за снабдевање и новог објекта, спратности П+2. 
Због проширења капацитета за грејање потребно је поднети захтев за издавање новог 
Решења о одобрењу за прикључење на гасовод.  
 



Урбанистички пројекат за становање одраслих и старих лица  
спратности П+2, на КП 9278, КО Кикинда 

17 

 

С обзиром да су расположиви подаци о положају инсталација како на површини јавне 
намене, тако и на парцели углавном оријентациони, тачан хоризонтални и 
вертикални положај одредити шлицовањем или добијањем података на лицу места 
од представника службе експлоатације власника инсталација. За измештање 
инсталација које се налазе на предметној парцели обратити се корисницима објекта 
и пројектанту. 
Све потребне прикључке као и њихова укрштања извести по прописима, 
нормативима и стандардима, а у складу са прибављеним условима власника 
инсталација-дистрибутера.  
 

7. Заштита од пожара 
 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Кикинди, Одсек за превентивну заштиту издао је Услове заштите 
од пожара 09/15 број: 217-2150/18-2 од дана 19. 02. 2018. године. 
Приликом пројектовања објекта за становање одраслих и старих лица потребно је 
придржавати се Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15), 
Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
(„Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96), Правилника о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ”, бр. 3/18), Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл.лист СРЈ", бр.8/95), као и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 
58/2016, 96/2016 и 67/2017).  
Поред услова прописаних посебним законима и правилницима, потребно је придржавати 
се и следећег: 

 Заштитити објекат спољном и унутрашњом хидрантском мрежом, предвидети 
изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који 
обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара, у складу са 
Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара („Сл. лист СФРЈ”, бр. 3/18). 

 Предвидети приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до предње 
стране објекта у складу са Правилником о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објекта повећаног ризика од пожара („Сл. листу СРЈ", бр. 8/95) и моryhност 
уношења ватрогасне опреме у двориште објекта. 

 Предвидети спречавање ширења пожара правилним избором положаја објекта 
(безбедносни појасеви између објеката којима се спречава ширење пожара)
 или постављањем зидова одговарајућe ватроотпорности између објеката. 

 Отпорност према пожару елемената конструкције мора бити у складу са 
одредбама стандарда SRPS ТP 21 (Техничка препорука за заштиту од пожара 
стамбених, пословних и јавних објеката). 

 Обезбедити услове за сигурну евакуацију људи у случају пожара 
пројектовањем евакуационих путева, степеништа и излаза одговарајуће 
ширине, у складу са одредбама SRPS TP 21 и постављањем нужне расвете и 
ознака за усмеравање кретања на евакуационим путевима. 
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 За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина на путевима 
евакуације и излазима могу се користити само ентеријерски материјали класе 
А1 (негориви грађевински материјали) и класе Б1 (тешко запаљиви 
грађевински материјали), према SRPS.U.J1 050 и SRPS.U.J1 055, сходно члану 
40. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, број 111/09). 

 На основу класе нивоа заштите објекта од атмосферског пражњења објекат 
заштитити одговарајућом громобранском инсталацијом. 

 Гасне и електричне и друге инсталације у објекту пројектовати и изградити у 
складу са важећим техничким прописима. 

У складу са чланом 31. и 33. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 
20/15), пре почетка градње објекта потребно је прибавити сагласност на инвестиционо 
техничку документацију у погледу мера заштите од пожара. Уз инвестиционо-техничку 
документацију прилаже се и елаборат или пројекат заштите од пожара, у зависности од 
услова надлежне институције. Пре почетка коришћења изграђеног објекта прибавити 
сагласност у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених 
инвестиционо-техничком документацијом, у складу са чланом 36. Закона о заштити од 
пожара.  
 

8. Инжењерско-геолошки услови 
 
Геолошки посматрано, подручје Града Кикинда лежи на стенским масама кристаластих 
шкриљаца велике дубине (до 1700м), над којима се простиру лесоидне глине и 
алувијалне наслаге пескова. Подручје Града је геолошки веома истражено, мада се и 
даље истражује. Евидентирани су природни ресурси нафта, гас, квалитетна глина, који 
се и експлоатишу на подручју Града.  
Минералне сировине на територији Града које су заступљене као неметалне минералне 
сировине за добијање грађевинског материјала, хидрогеотермални потенцијал и 
угљоводоници у течном и гасовитом стању (нафта, гас), користити у складу са 
принципима одрживог развоја. 
Приликом пројектовања објеката извршити инжењерско-геолошка истраживања у складу 
са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ број 
101/2015) и пратећим прописима као и врстом, наменом и конструктивним склопом 
планираног објекта или користити постојеће податке са датог локалитета. 
 

9. Услови за несметано кретање лица са посебним потребама 
 
Објекти намењени за коришћење већег броја људи морају се пројектовати и градити 
тако да особама са посебним потребама, деци и старим особама омогући приступ, 
кретање, боравак и коришћење у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. Гласник РС“ бр. 
22/2015). 
Неопходно је обезбедити прилазе свим јавним објектима и површинама у нивоу без 
степеника. Све денивелисане површине у партеру које се нормално савладавају 
степеницама морају имати и рампе минималног нагиба 5%(1:20) а максимално до 
8,3%(1:12). Минимална ширина рампе износи 0,9м.  
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За планирани објекат рампe нагиба од 1:14 до 1:20, ширине 185цм, су предвиђене на 
простору прилазног платоа испред улазног хола објекта. На овај начин је испоштован 
стандард приступачности, односно омогућен је приступ овом простору особама која 
користе инвалидска колица, старим особама, особама са децом у колицима и осталим 
категоријама корисника и посетилаца. 
 

10. Услови за евакуацију отпада 
 
На предметној парцели обезбеђен је простор за постављање контејнера (канти) за 
комунални отпад. Одређено је погодно и хигијенски безбедно место у оквиру парцеле 
тако да буде ван главних токова кретања уз поштовање свих најстрожих хигијенских 
услова - у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и сл. Овако лоциран 
простор омогућава једноставно изношење посуда за смеће на јавну површину. Простор 
за постављање контејнера (канти) мора бити изведен у складу са условима заштите 
животне средине. 
Подлога на којој се налазе контејнери мора бити од чврстог материјала (бетон-асфалт) 
без иједног степеника и са највећим дозвољеним успоном за пролаз контејнера од 3%. 
 

11. Мере заштите непокретних културних и природних добара 
 
На катастарској парцели бр. 9278 КО Кикинда нема евидентираних ни културних ни 
природних добара. 
На основу Мишљења МЗЗСК Суботица број 103-2/8 од дана 06.03.2018. године са 
аспекта заштите непокретног културног наслеђа и очувања просторно културно 
историјске целине Града Кикинде, нема препрека нити сметњи за изградњу.   
Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошко 
налазиште или археолошке предмете, извођач радова  је дужан да одмах, без одлагања 
прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе Суботица и да 
предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у 
положају у коме су откривене. 
У складу са Законoм о заштити природе, обавеза извођача радова/налазача да 
пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.)која 
би могла представљати заштићену природну вредност пријави надлежном Министарству 
у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, 
оштећивања или крађе. 
 

12. Мере заштите од елементарних непогода 
 
Према карти макро-сеизмичких интензитета, подручје општине Кикинда налази се у VIII 
зони интензитета МСК скале. Према нашим прописима, грађевински објекти који се 
налазе у зони VI степена и већег, морају се пројектовати и градити рачунајући са 
сеизмичким утицајима. Према Меркали-Сиеберг-Калкани скали земљотрес VIII степена 
јачине описује се као разоран. 
Мере заштите од земљотреса су примена одговарајућег грађевинског материјала, начин 
изградње, спратност објеката и др. Поред тога, неопходно је и строго поштовање и 
примена важећих законских прописа за изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 
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Прорачунати неопходност громобранске инсталације и по потреби је изградити. 
 

13. Мере цивилне заштите људи и добара 
 
Према Закону о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, 111/2009, 92/2011 и 93/2012) 
ради заштите од елементраних непогода и других несрећа, органи државне управе, 
органи локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих 
права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне 
у склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 
 

14. Мере заштите животне средине 
 
РС, АПВ, Град Кикинда, Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине 
донео је Решење број III-07-501-31/2018 од дана 09.03.2018. године да није потребна 
израда студије процене утицаја на животну средину, али се утврђује примена 
одговарајућих мера заштите животне средине: 

 Управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима проистеклим 
из наведеног Закона. 

 Чврст комунални отпад одлагати и износити у складу са Одлуком о 
одржавању чистоће и депонија („Сл. лист општине Кикинда ”, бр. 7/07, 7/10 
и 7/14). 

 Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса, као и мере за 
отклањање последица у случају удесних ситуација; прибавити сагласност 
надлежног органа за предвиђене мере заштите од пожара. 

Такође се утврђује обавеза носиоца пројекта да у случају промене техничких 
карактеристика, положаја или начина рада, као и планирања изградње других објеката 
на предметној катастарској парцели поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о 
потреби процене утицаја. 
 

15. Мере енергетске ефикасности изградње 
 
Енергетска ефикасност планираног објекта обезбеђена је обликом и компактношћу 
(фактор облика) као и оријентацијом у складу са просторним могућностима парцеле.  
Приликом пројектовања примењивати услове дефинисане Правилником о енергетској 
ефикасности зграда (Сл. гласник РС бр. 61/11) и Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (Сл. гласник РС 
бр.69/12). 
У циљу обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивања испуњености услова 
енергетске ефикасности зграда, неопходна је израда Елабората ЕЕ у складу са 
Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС” бр.61/11). 
 

16. Технички опис објекта   
 
Објекат за становање одраслих и старих лица има правоугаону основу, чије су димензије 
42,2x12,5м, укупне бруто површине приземља 527,5м², а са прилазним степеништем и 
рампама површина је 613м². Спратност новопројектованог објекта износи П+2. 



Урбанистички пројекат за становање одраслих и старих лица  
спратности П+2, на КП 9278, КО Кикинда 

21 

 

Овако сведена геометријска форма ублажава разлике у погледу висинске регулације на 
датој парцели, као и разлике у архитектонским стиловима и материјализацији суседних 
објеката.  
У оквиру објекта, чија је спратност П+2, планирани су следећи саржаји: 

 Приземље - у оквиру ког су смештени: улазни хол са ветробраном, степенишни 
простор са лифтом, чекаоница, просторија за медицинско особље са тоалетом и 
туш кабином, гардероба за запослене у кухињи, кухиња за служење готове хране 
са оставом, трпезарија, просторија за спремачице са тоалетом и туш кабином, 
женски и мушки тоалет за пацијенте, тоалет за лица са инвалидитетом, шест 
трокреветних соба предвиђених за зависне пацијенте, мртвачница са посебним 
излазом са спољне стране као и противпожарно степениште.  

 Први спрат - у оквиру ког се налазе: степенишни простор са лифтом, просторија за 
медицинско особље, тоалет за особље, као и два мушка и два женска тоалета за 
пацијенте са туш кабинама прилагођеним за употребу зависних пацијената, 
заједничка соба, десет трокреветних соба од којих је једна предвиђена за зависне 
пацијенте, четири двокреветне собе са лођама, остава, као и противпожарно 
степениште.  

 Други спрат - у оквиру ког се налазе: собе за смештај (трокреветне и двокреветне), 
заједничка просторија, тоалети, степенишни простор са лифтом и противпожарно 
степениште. 

 
Биланс површина према СРПС.У.Ц2.100.2002 
 

НОВИ ОБЈЕКАТ - ПЛАНИРАНО ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 
ЕТАЖА НЕТО (м2) БРУТО (m2) 

ПРИЗЕМЉЕ 437,73 590,00 
I СПРАТ 405,10 527,50 

II СПРАТ 405,10 527,50 
УКУПНО 1.247,93 1.645,00 

 
Осим што би се задовољили смештајни капацитети постојећих објеката бр.4 и бр. 5, 
изградњом новопројектованог објекта би се повећали укупни капацитети комплекса.  
Како би Центар могао функционисти у току изградње новопланираног објекта, уређење 
дела парцеле у зони постојећeg објекта број 4 би се фазно изводило до довођења у 
фунцкионално стање комплетног комплекса. 
 
Функционално решење и токови 
Новопројектовани објекат је функционално организован тако да на нивоу приземља 
постоји заједнички улаз за пацијенте и запослене, као и споредни улаз, приступ 
техничким просторијама (соба за изолацију преминулих лица, кухиња), као и два 
противпожарна улаза. 
Приземље: 
Главни улаз, додатно увучен и заштићен надстрешницом, оријентисан ка улици Браће 
Средојев намењен је пацијентима и запосленима, чије су просторије организоване у 
централном делу приземља. Соба за посетиоце пројектована је у складу са 
Правилником о ближим условима за почетак рада и обављања делатности и 
нормативима и стандардима за обављање делатности установе социјалне заштите за 
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смештај пензионера и других старих лица („Сл. Гласник РС“, бр. 44/93, 60/93, 73/2002, 
66/2003, 102/2004, 76/2005 и 34/2009). Према овом Правилнику у приземљу је 
предвиђена кухиња за спремање готове хране са одговарајућом оставом и гардеробом 
за запослене у кухињи са чистим прилазом до кухиње и засебним улазом, омогућеним за 
колски прилаз, поштујући све одредбе датог Правилника. У објекту је предвиђна и 
одговарајућа трпезарија коју иствремено може користити 50% корисника смештаја. У 
склопу приземља налазе се засебни санитарни чворови за кориснике овог објекта као и 
за запослене. Поштујући одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објекта, којим се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) 
предвиђен је на свакој етажи санитарни чвор за особе са инвалидитетом. Према 
одредбама Правилника о ближим условима за почетак рада и обављања делатности и 
нормативима и стандардима за обављање делатности установе социјалне заштите за 
смештај пензионера и других старих лица („Сл. Гласнк РС“, бр. 44/93, 60/93, 73/2002, 
66/2003, 102/2004, 76/2005 и 34/2009) у приземљу је пројектована соба за изолацију 
преминулих лица са свим потребним пратећим садржајем. Предвиђа се и шест 
трокреветних соба у склопу приземне етаже прилагођених за зависне пацијенте. 
Први спрат: 
Укупан смештајни капацитет на првом спрату износи 38 кревета, односно 10 
трокреветних  соба, 4 двокреветне собе са терасама. Све собе су пројектоване у складу 
са Правилником о ближим условима за почетак рада и обављања делатности и 
нормативима и стандардима за обављање делатности установе социјалне заштите за 
смештај пензионера и других старих лица („Сл. Гласнк РС“, бр. 44/93, 60/93, 73/2002, 
66/2003, 102/2004, 76/2005 и 34/2009), односно, предвиђена је површина од 5м², по 
кориснику датог простора. На првој етажи налазе се два мушка и два женска санитарна 
чвора за кориснике, са туш кабинама, као и санитарни чвор за запослене који су 
пројектовани у свему према Правилнику о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама (Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). На 
првој етажи налази се и заједничка просторија која омогућава корисницима простор у 
којем могу да проводе време заједно, ван спаваоница, а да не морају да одлазе у други 
објекат у склопу комплекса. 
Други спрат: 
Укупан смештајни капацитет и функционална организација другог спрата, предвиђа се 
као и на првом спрату, поштујући дате правилнике. На другом спрату је предвиђено 11 
трокреветних и 4 двокреветне собе са терасама - укупно 41 кревет. 
Правилником о ближим условима за почетак рада и обављања делатности и 
нормативима и стандардима за обављање делатности установе социјалне заштите за 
смештај пензионера и других старих лица („Сл. Гласнк РС“, бр. 44/93, 60/93, 73/2002, 
66/2003, 102/2004, 76/2005 и 34/2009) предвиђа се ширина ходника 1,8м, као и постојање 
степенишног простора (висина степеница од 13 до 15цм, најмања ширина газишта 32цм, 
најмања ширина степенишног крака 120цм) са лифтом, минималног габарита 
1,70x1,50цм. Нагиб прилазне рампе износи 5%, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. 
гласник РС“, бр. 22/2015). Сви пролази између соба су без прагова односно других 
висинских разлика. 
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Смештајни капацитет објекта је 97 кревета. 
 
Архитектонско обликовање 
Фасада објекта је материјализована у фасадној опеци, која колоритом и текстуром 
успоставља везу са суседним објектима. Транспарентне позиције на фасади, фасадна 
браварија се планира од квалитетних термички побољшаних алуминијумских профила и 
вишеслојног нискоемисионог стакла. Профили, као и надстрешница на самом улазу 
планирају се у тамно сивој боји, боји графита, која кореспондира са топлим тоном опеке. 
У погледу материјализације унутрашњих простора планира се примена принципа 
универзалности, што подразумева да се групе сличних просторија третирају на врло 
сличан начин уз примену трајних и квалитетних материјала. Зидови се глетују и боје, док 
се за подну облогу спаваоница и простора за боравак корисника предвиђају ПВЦ подови, 
у ходницима, кухињи, трпезарији и у санитарним просторима предвиђа се подна облога 
од противклизне гранитне керамике. 
У материјализацији објекта пројектом се предвиђа примена високо квалитетних трајних 
материјала, отпорних на хабање, лаких за одржавање и без штетног утицаја на здравље 
људи. 
  
Конструкција 
За носећу конструкцију је изабрана зидана конструкција са АБ стубовима и вертикалним 
серклажима, са растером у попречном правцу 3,80м, док је на места степенишног 
простора 3,51м, док је у подужном правцу растер стубова 4,86-2,10-4,86 м. Објекат је 
дилатиран у осама 7 и 8. Приликом доношења одлуке о усвајању носеће структуре, 
водило се рачуна о обезбеђењу трасе за слободно провлачање и постављање свих 
инсталација и формирање потребних инсталационих коридора.  
Темељи: 
Објекат је фундиран на дубини од 1,20м и сачињен је од тракастих темеља у подужном 
правцу, међусобно укрућен везним гредама.   
АБ стубови, зидови и међуспратна конструкција: 
Унутрашњи и спољашњи стубови су армирано-бетонски и квадратног попречног пресека 
димензија 30/30цм. 
Спољашњи зидови су климаблок, дебљине 30,0цм, на који је постављена 
термоизолација у виду минералне вуне дебљине 5цм и фасадна опека дебљине 12,0 цм. 
Унутрашњи носећи зидови су дебљине 25,0 цм, док су преградни зидови дебљине 12,5 
цм израђени од гипскартонских плоча.  
Међуспратна конструкције је ферт, дебљине д=21,0 цм, ослоњена на зидове. Армирана 
цементна кошуљица је предвиђена преко слоја термоизолације, преко које се поставља 
завршна облога пода у зависности од намене просторије. 
Кровна конструкција: 
Кровна констукција је на две воде, покривена фалцованим црепом, док нагиб кровне 
равни износи 22°. 
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Инсталације 
Водовод  
- Хладна потрошна вода: Снабдевање објекта водом се обезбеђује из градског 
водовода преко постојећег  прикључка, у свему према захтевима надлежне комуналне 
службе. 
Унутрашња мрежа хладне воде предвиђа се од полипропилен(ПП-Р) водоводних цеви. 
Потреба за санитраном водом износи 1,90 лит/сек и том протоку одговара пречник 
доводне цеви Ø50мм. 
- Топла потрошна вода: Припрема топле потрошне воде вршиће се преко централног 
бојлера смештеног у подстаници. 
Сама припрема топле потрошне воде биће обухваћена машинским пројектом. Овим 
пројектом ће бити обрађен и обухваћен довод потребне количине хладне воде за 
припрему топле (загревање), обезбеђење потребног притиска у мрежи, као и развод од 
разделника у подстаници до свих  потрошача топле потрошне воде. 
Унутрашња мрежа топле воде предвиђа се од полипропилен(ПП-Р) водоводних цеви. 
 
Хидрантска мрежа 
Напајање ПП хидрантске мреже треба обезбедити из градског водовода реконструкцијом 
постојећег прикључка. Потребна количина воде за гашење пожара износи 10 лит/сек и 
том протоку одговара пречник доводне цеви Ø100мм. 
Хидрантске цеви које се монтирају у земљи су PEHD цеви за НП 10 бара, а унутрашња 
хидрантска мрежа се предвиђа од челичнопоцинкованих цеви.  
Уколико притисак у градској водоводној мрежи, који износи 3,5 бара, није довољан да 
задовољи минимални притисак на најудаљенијем хидранту, предвиђа се постављање 
уређаја за повишење притиска за противпожарну воду. 
 
Канализација 
Целокупан развод канализације предвиђен је од ПВЦ канализационих цеви.  
Укупна количина отпадне фекалне воде из објеката износи 3,17 лит/сек, а тој количини 
одговара пречник одводне цеви Ø160мм. 
 
Атмосферска канализација 

Атмосферске воде са кровова планираног и постојећих објеката на парцели, као и са 
чистих поплочаних површина прикупити путем олука, олучњака, ригола и сливника и 
секундарном атмосферском канализацијом одвести до постојеће уличне мреже. 
Дозвољено је одводњавање атмосферских вода у зелену површину са мањих 
поплочаних површина. Тачан положај атмосферске канализације треба дефинисати у 
фази даље разраде. 
 
Топловод 
Намена спољашњег топловода је транспорт топле воде из постојеће котларнице до свих 
постојећих објеката на парцели. Као извор топлотне енергије користи се постојећа 
котларница.  
Новопројектовани топловод ће бити пројектован као двоцевни од крутих предизолованих 
цеви са медијумском челичном цеви, термоизолацијом од полиуретана и обложном цеви 
од полиуретана карактеристика према SRPS EN 253, EN 448 и EN489, са системом за 
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детекцију влаге. У току пројектовања биће извршен статички и хидраулички прорачун 
цевовода и на основу истог је димензионисан цевовод. Топловод ће бити постављен под 
одговарајућим нагибом који обезбеђује његову сигурну одзраку и пражњење. При 
извођењу радова водиће се рачуна да се код ископавања не оштете постојеће 
инсталације. 
Топловод ће бити изведен бесканалним полагањем фабрички предизолованих челичних 
цеви, произведених по Европским нормама EN 253 (за максим. радну темп. до 130°, 
материјал челичних цеви St 37.0). Заштитне цеви за подземни део топловода (PEHD) су 
без шава, отпорне су на лом и ударе, еластичности а све према европским нормама EN 
253. Топлотна изолација је од полиуретанске тврде пене која је потпуно приљубљена уз 
челичну и заштитну цев, без фуга. Минимални коефицијент провођења топлоте износи 
λ=0,028W/mК. Називни притисак за цеви и цевне елементе је НП16. Предизоловане цеви 
се испоручују у шипкама од 6м или 12м (у зависности од димензије цеви и захтева 
инвеститора) са алармним системом за дојаву влаге. Систем за дојаву влаге тј. жице у 
предизолованим цевима морају се пре „заливања“ термоскупљајућих спојница обавезно 
испитивати на непрекидност. Предизоловани лукови, огранци, редукције и др. морају 
задовољавати Европске норме EN 448. Предизоловане арматуре за затварање и/или 
пражњење цевовода морају задовољавати Европске норме EN 488, а термоскупљајуће 
спојнице морају задовољавати EN 489. 
 
Термотехничке инсталације 
Пројектом је предвиђено радијаторско грејање објекта. Климатизација просторија ће се 
обављати помоћу сплит јединица. 
Предвиђенаје централна припрема топле санитарне воде за сва купатила. Централни 
бојлер ће бити спојен на котларницу. Као подршку централном систему за припрему 
топле санитарне воде предвиђени су соларни колектори постављени на кров објекта. 
Остала пратећа опрема за соларни круг је предвиђена за инсталацију у просторији 
предвиђеној за центалну припрему санитарне воде. Систем је пројектован за припрему 
санитарне воде за потребе у објекту. Употреба воде из система у вешерају није могућа 
из разлога што је перионица одвојен, удаљен објекат. 
Просторија за привремени смештај преминулих лица је климатизована сплит јединицом. 
Просторија је предвиђена за смештај тела преминулог на кратак временски период, од 
неколико сати, колико је потребно надлежним службама да преузму тело преминулог. 
Све инсталације су предвиђене према важећим прописима, стандардима и нормативима 
за ову врсту инсталација. 
 
Електроинсталације 
Пројектом је предвиђена спољна, унутрашња, нужна и антипаник расветa. У зависности 
од намене просторије предвиђене су светиљке које обезбеђују ниво осветљења у складу 
са важећом   законском регулативом. 
Инсталација електричног осветљења објекта се изводе инсталационим проводником 
типа N2XH, осим инсталација нужног осветљења које се изводе проводником типа 
NHXHX са потребним бројем жила, пресека 1,5мм² положеним у зид и плафон испод 
малтера. Изабрани тип проводника је у складу са захтевом за услове за евакуацију у 
случају хитности за предметни објекат  који је дефинисан као BD4, који дефинише да 
инсталације развода нормалних инсталација мора бити  изабран и постављен тако да не 
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сме да шири пожар и пламен и не развија дим и отровне гасове, док инсталације нужног 
осветљења морају да имају електрични и механички интегритет у пожару. 
За потребе обезбеђивања бежичног приступа интернету, на адекватним местима у 
ходницима су предвиђене прикључнице за локалне приступне уређаје на висини од 2,4м 
од пода. 
Инсталације прикључница се изводе инсталационим проводником типа N2XH-j, 
одговарајућег пресека и броја жила положеним у зид испод малтера. Сви проводници се 
штите одговарајућим осигурачима у зависности од снаге потрошача. 
Од главне сабирнице за изједначење потенцијала за главно изједначење потенцијала до 
кутија за допунско изједначење потенцијала (КИП) у купатилима положиће се кабл 
пресека 1x16 мм² у зид под малтером. У купатилима ће се извести инсталација за 
изједначавање потенцијала тако што ће се каблом пресека 1x6мм² и поцинкованим 
обујмицама повезати све металне инсталације и металне цеви у купатилу на сабирницу 
за допунско изједначење потенцијала у купатилима (КИП).  
Громобранска инсталација овог објекта биће изведена у облику класичног громобрана, 
као неизолована громобранска инсталација према  SRPS  IEC 1024-1. Потребан ниво 
заштите громобранске инсталације је одређен на основу SRPS  IEC 1024-1-1.  
Као уземљивач ће се користити челична поцинчана трака FeZn 25x4мм положена у 
темељ објекта испод хидроизолације.  
У собама корисника, поред сваког кревета предвиђен је тастер за СОС сигнализацију. 
Тастери за СОС сигнализациију су предвиђени и у просторијама заједничких купатила. 
Интерфонске инсталације су предвиђене само на улазу у објекат. 
У објекту је предвиђен развод РТВ инсталација. У свакој соби корисника предвиђена је 
по једна антенска прикључница.  
У објекту је предвиђен унутрашњи и спољашњи видео надзор. 
Инсталација СОС сигнализације,  интерфона, РТВ инсталације и инсталације  видео 
надзора предвиђене су бесхалогеним кабловима који не шире пожар и пламен и отровне 
гасове, што је у складу са класиификацијом објекта. 
У објекту су предвиђене инсталације стабилног система за дојаву пожара, што је у 
складу са чланом 42. Закона о заштити од пожара (Службени гласник РС бр,111/09 и 
20/15). 
Повезивање свих аутоматских и ручних јављача пожара међусобно и са централом 
предвиђено је бесхалогеним каблом тип JH(St)H 2x2x0.8мм, а повезивање алармних 
сирена и елемената извршних функција бесхалогеним каблом тип JE-H(St)H FE180/E90 
2x2x0.8 мм. 
Кабл типа JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8мм је предвиђен да се поставља испод малтера 
по објекту или по ватроотпорним обујмица. 
 
Лифт 
У оквиру новопројектованог објекта предвиђен је лифт, димензионисан према потребама 
и специфичностима објекта. 
 
17.  Опште одредбе 
 
Урбанистички пројекат израђен је у циљу регулисања грађења на територији града 
Кикинде, а у складу са реалним потребама и могућностима изградње објеката и 
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пратећих садржаја на парцели ради исходовања неопходне документације, односно, 
грађевинске дозволе. 
Сходно члану 63. Закона, орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 
урбанизма потврђује да Урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским 
документом и Законом и подзаконским актима донетим на основу тог закона. 
Потврђени Урбанистички пројекат представља основу за израду Локацијских услова. 
Након издавања Локацијских услова подноси се захтев за издавање грађевинске 
дозволе, у свему према Закону. 
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III  ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





број д.т. y x број д.т. y x број д.т. y x број д.т. y x

11757 7459767,46 5075904,86 59338 7459807,58 5075859,51 11864 7459716,8 5075819,34 11895 7459717,11 5075887,59

11756 7459776,28 5075894,96 11888 7459800,08 5075853,18 11865 7459706,84 5075830,25 11894 7459732,2 5075871,43

59340 7459788,13 5075881,75 11889 7459790,78 5075845,56 11866 7459696,3 5075842,24 11893 7459757,64 5075893,98

11754 7459788,28 5075881,87 11890 7459784,57 5075840,46 11867 7459684,74 5075855,39 11892 7459756,97 5075894,75

11752 7459796,08 5075873,09 11862 7459735,12 5075798,52 11898 7459672,5 5075869,44 352-0423 7459760,71 5075898,36

59339 7459795,92 5075872,95 11863 7459727,1 5075807,74 11852 7459706,88 5075898,4 59341 7459767,33 5075904,73

11751 7459807,73 5075859,65 61-14-4 7459721,95 5075813,54 431l487 7459707,41 5075897,84



ознака y x

А 7459714,1825 5075874,4686
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P 1 7459774,70 5075898,90 82,00
1 7459777,37 5075895,94 82,04
2 7459777,36 5075897,29 82,02
3 7459780,81 5075897,85 81,97
4 7459780,77 5075898,98 81,96
5 7459782,40 5075898,98 81,91
6 7459775,80 5075906,27 81,91
7 7459776,05 5075903,20 81,90
8 7459775,08 5075902,50 81,53
I 7459773,10 5075900,56 81,95
10 7459772.69 5075898.94 82,20
11 7459772,09 5075903,84 81,89
12 7459769,47 5075905,47 82,03
13 7459767,31 5075904,78 82,03
14 7459768,22 5075905,88 81,98
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157 7459771,41 5075844,88 82,25
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162 7459771,36 5075848,78 82,12
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186 7459772,28 5075842,86 82,29

187 7459773,11 5075843,48 82,31
188 7459772,77 5075845,11 82,38
189 7459765,35 5075844,81 82,72

190 7459755,58 5075856,58 82,20

191 7459756,69 5075857,59 82,17

192 7459762,26 5075826,67 82,22

193 7459757,84 5075822,76 82,19

194 7459753,52 5075818,87 82,15

195 7459747,68 5075819,02 82,08
196 7459747,78 5075820, I 3 82,11

P b 7459723,80 5075829,08 82,18

197 7459729,35 5075828,63 82,12

198 7459751,70 5075842,92 82,13

199 7459749,69 5075843,28 82,24
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200 7459747,41 5075839,00 82,24

201 7459740,67 5075835,1 5 82,66
202 7459738,58 5075832,17 82,58
203 7459739,59 5075829,41 82,11

204 7459739.12 5075828,79 82,06
205 7459738,88 5075826.74 82,06
206 7459740,70 5075824,20 82,04

207 7459741,82 5075824,96 82,06
208 7459744,43 5075823.46 82,16

209 7459743,27 5075822,33 82,01

210 7459737,20 5075832,27 82,07
211 7459736,40 5075833,20 82,09
212 7459735,08 5075832,7s 82,10
213 7459734,61 5075834,89 82.10
214 7459734,05 5075835,60 82,11

215 7459731,66 5075836,76 81,95
216 7459730,90 5075837,46 81,99
217 7459735,44 5075834,01 82,08
218 7459734,04 5075834,51 81,94
219 7459726,04 5075836,49 81,90

220 7459724,85 5075844,85 81,98

221 7459724,58 5075844,86 82,00

222 7459726,28 5A75821,79 82,22

223 7459724,19 5075820,62 82.24

224 7459724,74 5075819,96 82.24

225 7459720,23 5075815,94 82,27

226 7459718,99 5075821,02 82.27

227 7459734,44 5075799,96 81.54

229 7459726,32 5075821,91 82,23

230 7459718,10 5075827,35 82,14

231 7459715,52 5075824,96 82,29

232 7459715,38 5075830,37 82,11

233 7459718,73 5075826,65 82,26

234 7459721,81 5075829,40 82,20

235 7459722,28 5075829,60 82,19

P 7 7459717,11 5075851,87 81,79

P 7 7459717,11 5075851,87 81,79
236 7459734,36 5075868,58 82,17

237 7459733,44 5075867,75 82,16

238 7459733,24 5075866,25 82,15

239 7459731,55 5075867,42 80,71

240 7459731,82 5075869,44 82,15

241 7459732,04 5075870,65 82,12

242 7459732,44 5075867,91 82,14

243 7459743,61 5075868,40 80,98
244 7459744,01 5075869,1 I 80,94

245 7459742,93 5075872,72 82.29

246 7459728,19 5075872,13 82,08

247 7459723,81 5075875,90 82,01

248 7459709,88 5075888,36 81,79

249 7459710,07 5075889,04 81,79
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11894 7459732,20 5075871,43
11893 7459757,64 5075893,98
11892 7459756,97 5075894,75
352-0423 7459760,71 5075898,36
59341 7459767,33 5075904,73
11757 7459767,46 5075904,86
11756 7459776,28 5075894,96
59340 7459788,13 5075881,75
11754 7459788,28 5075881,87
11752 7459796,08 5075873,09
59339 7459795,92 5075872,95
11751 7459807,73 5075859,65
59338 7459807,58 5075859,5'1
11888 7459800,08 5075853,1 I
11889 7459790,78 5075845,56
11890 7459784,57 5075840,46
11862 7459735,12 5075798,52
11863 7459727,10 5075807,74
61-14-4 7459721,95 5075813,54
11864 7459716,80 5075819,34
t6929 7459811,79 5075856,55 81,71
t6927 7459867,61 5075793,07
16871 7459642.88 5076048,66
227. 7459734,51 5075799,77
226. 7459672,82 5075869,1 9

271. 7459700,36 5075837,88
281 7459717,07 5075819,26
45 7459756,73 5075893,28
273. 7459750,59 5075887,33
241 7459732,06 5075870,83
6876 7459678,00 5075917,76 80,56
6932 7459732,72 5075786,98 80,45

m .t.1 7459774,62 5075898,83 81,96
m .t.2 7459764,10 5075889,58 82,25
m .1.3 74s9782,73 5075830,98 82,22

m .1.4 7459772,82 5075842,25 82,33
m .t.5 7459710,90 5075839,14 82,02
m .1.6 7459717,39 5075823,62 82,11

1d 7459780,81 5075859,30
2d 7459788.74 5075866,20
6927 7459867,61 5075793,07
X 7459775.83 5075897,46

v 7459759,31 5075882,93
3d 7459768,59 5075888,43
4d 7459772,38 5075868,46
5d 7459780,00 5075875,1 6

5e 7459797,43 5075852,12
^ :l fiDt ,rcp tpurLH[I?A

5f 7459779,69 5075836,47 :il;i #rlr-r; trt:.{?jl.Yll
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Број: 3323-1/2018 
Дана:22.02.2018.                                                   ŠPIKA INŽENJERING DOO KIKINDA 

                ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА БР. 46/2/12                   
                23300 КИКИНДА 

 
 
 
Предмет: Достављање података и услова за израду Урбанистичког пројекта 
 
На основу Вашег захтева од 07.02.2018. године и приложене техничке документације, ЈП “Кикинда”  даје податке из 
своје надлежности и услове ради израде Урбанистичког пројекта за: 

Ø изградњу објекта за становање одраслих и старих лица, спратности  П+2 у Кикинди, у улици Браће 
Средојев бр. 18, кат. парцела бр. 9278 к.о. Кикинда. 
 
На приложеној ситуацији Вам дајемо оријентациони положај постојеће водоводне мреже и мреже канализације за 
отпадне воде. Дубина укопавања водоводне мреже је ~ 1,20 m′ и прати конфигурацију терена. Радни притисак при 
нормалној дневној потрошњи је ~ 3,50 бара. 
 

На предметној парцели на којој ће се градити  објекат по нашој евиденцији постоји прикључак на водоводну  и 
фекалну канализациону  мрежу.   
 
Eвентуалне промене око водоводног прикључка, као и израду новог водоводног прикључка изводи искључиво ЈП 
“Кикинда” о трошку и по налогу инвеститора, односно подносиоца захтева. 
 
Евентуалне промене на канализационом прикључку се могу извести подношењем захтева преко ОБЈЕДИЊЕНЕ 
ПРОЦЕДУРЕ. 
 
Постојећи саобраћајни прикључак и паркинг простор на јавној површини задовољавају све техничке услове и 
непостоји потреба за њиховом изменом. 
 
Услови се дају на Ваш захтев и служе као прилог инвестиционо – техничкој документацији. 
 
Прилог: Ситуација са оријентационо уцртаним инсталацијама комуналне инфраструктуре 
 
 
 
                          

 

         _________________________________ 

              Ђорђе Кленанц, дипл.грађ.инж. 

Доставити: 

1) Наслову 
2) Архиви 
3)           Служби евиденције, обрачуна и наплате 
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OrpJHa* Enerrpogracrpu6yqraia 3peuaHux
3pesanux, ilaxveeaura 46, rene$ox +381 23 543210, renegarc +381 23 525243

r
Hau 6poj: 85. 1 .1 .0.-fi-07.1 3.-40957-1 8

IL-

fffi/t Enffi
dru7/ RncrrfiEyul{JA

nP-EHr-01 .16t01---l
UjilI4KA I4HXE}bEPHHT

Bau 6poj:

3perraHuH , 27.02.2Ai8

TPr CPilCKHX ffOBPOBOJbAL{A 6p. 46/tr1?

23300 K[{KHH*A

,,EnC ,flucrpu6yqrja" 4.o.o. Eeorpa4, OrpaHarc EnexrpogNcrpra6yqraja 3per-uauNx (y 4arueur reKcry
,[ncrpr6yrep) je pa3Morpvro 3axreB noflHer y uMe ilfiHKA llHXEFbEPflHf, KHKl/HrqA, TpT
CPnCKHX AOEPOBOJbAUA 6p. 4612112, (y garuerrlr reKcry: Crpanra). Ha ocxoay qnaHoaa 140-
144. 3axoxa o eHeprerilL44 ("Cn. rnacnuK PC" 6p. 145114), vnaHa 54. 3axona o nnaHupaFby 14

n3rpa4Fbrl ("Cn. rnacHuK PC" 6p.72109,81/09, 64110, 24111, 121112, 42113,50/13,98/1 3, 132114 n
145114) u llpaarna o paAy gwelrpn6yruBHor cucreMa ("Cn. rnacHilK PC" 6p.71117), O4nyre o
npeHocy oenauheFba 6p. 05.0.0.0.-08.01.-36048/37-2016 oA 11.A7.2016 gonoce ce

vcnoBH

3a n3paAy rexHutqKe AoKyMeHrarlraje nspa4y yp6aHracrhqKor npojexra 3a r3rpaAFby o6jexra sa
craHoBalbe oApaclu,lx Ll craprx nvqa, ('1 repoxronouKr4 o6jerar), KIAKIAHilA" SPAEE CPEAOJEB
18, napqena 6poj 9278, K.O. KuxuH4a.

['lpeua qnaHy 143. 3aroHa o eHeprer]4r-Ir4, eHeprercKr4 cy6jexar 3a Aucrpyr6yll4jy efleKrpilqHe
eHeprnje o4pelyje Mecro npnKlbyqeba, HaqyrH n rexHtaqKe ycnoBe np[KrbyqeFba, Mecro r HaqilH
Meper-ba eneKTpr4r{He eneprrje, poK npilKrbyqe}ba u rporuKoBe npilKrbyqelba.

l,lHeecrrrop nprKJbyqKa ca opMaHoM MepHor Mecra je Orpaxax Hnerrporqucrpu6yquja
Speruaxux, y cxnagy ca eaxehlM npon[c]rMa.

l1o uagaealby peuelba o o4o6peFby 3a npnKJbyqelbe, 3aKrbyqeba yroBopa o npyxaFby ycnyre 3a
npvrKlbyqeFbe u HaKoH u3rpagFbe Hegocrajyhrrrx o6jerara 6nhe uoryhe nprKJbyqeFbe Ha
g u crp u 6yrr B H u cr4 cre M en e KTp 14 Lt u e e n e p rnj e.

Ha ocxoey yBAAay cwrya\t/ransa nnaulcwrya4wovio peu)*?be 6es 6poja oAO2.2A1B, o6ageuJTaBaMo
Bac cne4ehe :

l.Ycnoen xoje rpe6a Aa 3agoBoruu o6jerar.qa 6u ce Morao Dr3rpaghrr,r npnrrbyqaK
Hauexa o6jerra: craHoBahbe o4pacl'lrx t/ crapnx nr/qa

Hanox ua roju ce nprxrryqyje o6jexar: 0,4 kV

Oarrop cHare: rsna4 0,95

MaxcnuanHa cHara: 150 kW Hasnexa crpyja rfiarHilx ocurypaLra: 250 A
Onrc npocropa u nonoxaja MepHor Mecra: flocrojehe MepHo Mecro ce h3Meura Ha ynvvnt
Saca,qy, HenocpeAHo r4oHaA Kl-1K.Mepno Mecro ce paenu3yje y runcxoM opMaHy IIOMM-6, xao
nonyuHAr4peKTHo, no uJeM[ eese nn-16.

Oneparop Bxcrpr6yr*rxor cucrenn*,,81-l{ flucrpx6yqxja" g"s"o, Eqqrpag

1'l iltO 6e$rpa&

fu1acaprlKoea 1 -i
Tea: *3il1 11 16 16706

&arr: +381 1 
'l 16 16 &4]

flidS:1000U1378

Marrl,.{ H l,r 6poj: *7005,466

Crpaxa 1 o.q 3



Ocranr ycrroau ea useofierse npnKrbyqxa: Crapo, Heo4roBapajyhe, MepHo Mecro ce AeMoHTrpa.
O6aeeena je gerraonraxa crpyjHrax MepHhx rpaHc$oprrraropa 100/5 A/A. 3a norpe6e noeehane
norpouJbe, sa norpe6e nphKrbyr{eFba HoBor o6jexra Ha napqenu, norpe6uo je o4 HoBor opMaHa

MepHor Mecra l-IOMM-6/nra-L5, 4o HoBor o6jexra Ha napqeflil nofloxr4ru o4roeapajyhr xa6en.

flocraeilrr' crpyjne MepHe rpaxc$oprraarope y cKfla4y ca o4o6peHoM cHarou. VHaecro CMT
npeHocHor o4Hoca 100/5 A/A nocraeraru CMT npeHocHor o4Hoca 25015 NA.
Ycnoeu 3auJTrre of, ltHAHpeKTHor HanoHa f,o4r{pa, npeonrepehexra r npeHanoua. llocrojehr,
THU-C, npeMa Peueruy o rexHrL{Kr/M ycnqBr4Ma 6p. 312-9.3.30-1 93/2006 op,14.12.2006. ro4hHe

Ycnoe[ nocraBrba]ba [Hcraraqrje y o6jerry il3a npnxrbyqKa:

Llenoxynxa uncranaqnja ta3a Mecra Mepe]ba ncnopyHeHe eneKTpt4qHe eueprrje je y na4nexHocrl4 h
npeMa norpe6aua KopvlcH[Ka cncreMa.

3aurrrrHe ypeflaje Ha pasaogHoj ra6nn mHcranaqrje o6jerra npilnaroAvtrt4 rnaBHilM
yrHcranallhoHt4M oc[rypaqilMa Ha MepHoM Mecry vl tl3Becrr y cKflaAy ca eaxehuM TexHmL{Kt4M

nponvrcrMa.

04 opuana MepHor Mecra (OMM) Ao pa3Bo,qHe ra6ne (PT) rnr rflaBHor pa3Bo4Hor opMaHa (fPO)
y HoBoM o6jerry o6es6e4nrr qerBopoxxnHn BoA MaKcnMaflHor npeceKa 150 mm2 ogroaapajyher
rlna. y PT (fPO) o6es6e4rril npnKlbyqHe cre3arbKe 3a yBeerBaFbe Saanrx (L1, L2, L3)
npoBo.qHnKa, 3alurvrrHor (PE) ta HeyrpanHor (N) npoBoEHhKa.

Yxonuxo crpaHKa xefiu ,qa o6es6eAn HenpeKh4no uanajaue caojutx ypelaja y cnyvajy KBapa,

Heonxo4Ho je ga rao anrepHarilaHo Hanajabe o6ee6e4n rraoryhnocr arperarcKor Hanajarua caoje
onpeMe, noA ycnoBoM Aa ce, nperxogHoM o6aeesHor\a yrpa.qH,oM o4roaapajyhe 6nora4e, HanoH

arperara He nnacilpa y Mpexy 4racrpra6yrhBHor cncreMa eneKTpt4qHe euepruje OrpaHax
Enexrpopracrpm6yqrja 3peruaHi,tH.

2.Texnu qxrr on tac n pl,tKrbyqKa

Mecro npxKn'yqerua o6jerra: MepHkl opnrax, Nca Mepilor ypefaja

Mecro Be3rBalba npnKrbyrrra Ha clcreu: llocrojehe uecro Be3rBarba, HH rsao4 ue TC-54 y
Ku<nngu
Onuc nprrrbyqKa Ao MepHor Mecra: [locrojehra xa6noacxLr BoA r43BeAen ra6nou nn00-A 4x150 mm2

Onuc MepHor Mecra. OpruaH MepHor Mecra ca noflyt4HArpeKTHoM MepHoM rpynoM r3Becrr y
xyhraurry flOMM-6 no uJeMr nLA-116. y ilOMM-6 ypaAtArni ABa rponoflHa ocrrypal{-cKnonKa-
pacraBrbaqa2S0 A (nocrorue BerrqnHe 1 ca ocrrypaqrua HBO 2x3x125 A), rpu crpyjna MepHa
rpaxc$oprrlaropa (CMT) npeHocHor o4Hoca 3x250/5 A/A rnace raqHocrt4 0,5, 6axapuy ca6upxrqy
(nynra utrHa - nEH), [3onoBaHe SasHe 6axapue ca6upnrqe ca HenpoBnAHnM 3aurnrHLlM
noKronLlrMa (cnrvHo runy "Phoenix Contact")sa npnxearaFbe ABa norpouaqeBa xa6noecxa ao4a
MaKcilManHor npeceKa rqo 150 mm2, MepHo-nprKnyt{Hy xyrujy (MnK-13) ca rpu je4nononna
ayroMarcKa npeKt44aqa 6A y oaururHoM npoBr4Anorrr xyfirurry oA nreKcurnaca ca uoryhnou.thy
nnou6rparua ra rpo$a3Hy crar[L{Ky nonyilH4rpeKTHy MepHy rpyny Knace raqHocrt4 1. Beey
yHyrap OMM oA ocrrypaq-cKnonKa-pacraBrbal{a Ao CMT u o4 CMT Ao r3ofloBaHnx Sasurx
6arapHrx ca6rapuuqa ocrBapurr4 h3onoBaHu'ru 6axapHrM nuqHacruM npoBoAHilqrMa 2xPlL 1x70
mm2. O6es6egurn 3aurnrHy orpa4y oA nneKcilrnaca ca uoryhuouhy nnoru6[paFba npeKo CMT.

llocrojehe MepHo Mecro y o6jexry ce AeMoHrhpa.
Mepnr ypetlaj: llocrojehr, 6pojrano ST300FC-15A42R65-SN0021-PBDQF 6p. 151746, y3

nocraBrbaFbe cflora MepHilx rpaHc$oparvrropa npeHocHor oAHoca 25015 NA
3aurrnrnu ype[ajn: HBO 3x250A y TC-54, n3BoA 190880505416, ,,CrapasKh goM"

3. OcHoeHta TexHuqK[ noAaqu o 4ucrpu6yrnBHoM chcreMy Ha Mecry npuKrbyqe]ba

EnerrpoeneprercKa onpeMa ce ArMeHsroHhule Ha MaKcvrManHo Ao3BorbeHy crpfjy rpoSasHor
KparKor cnoja 10 kA.

3a enrMilF{ucaFbe npofla3Hor seuruocnoja nprnaeuyje ce:
je4HononHn 3eMrbocnojnra nperrflaq ca 6panHoru AenoBaFba MaFboM og 0,2 s,

aeuruocnojHa 3a[rJTt4Ta Ha n3BoAHoM npeKuAaqy ca BpeMeHoM rpajaua 40 0,5 s,

Ha h3BoAt4Ma20110 kV y TC 110120110 kV/kV ce npuMeFbyje ayrouarcKo noHoBHo yKrbyqeFbe

(AnD ca ABa noxyr-uaja. Y npeoru noxyurajy ce Bpur4 6pao AllY ca 6esHanoHcKoM nay3oM
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(rpajaue) o4 0,3 sec. Axo je raap n Aalbe nprcyraH, Bpr.xl4 ce Apyril noryuaj yKrbyqelba
nocfle 6esxanoHcKe nay3e (rpajarse) ,qo 3 min (cnopo AnD. yronraro je ra xa4aru" nprcyra,
KBap, 3aurhra n3BptlJaaa rpajno ilcKlbyqeFbe 20110 kV r,rgeoAa, HaKoH qera ce npilcryna
noKanu3aLlujr raapa il FberoBoM olsrar+aFby.

Ycnoer ucnopyKe r KBanrrer eneKTpr4qHe enepnaje Ha Mecry npnKlbyqelba cy y cr<rtaAy ca 3aroxorvro eHeprerhLlt4, Ype46orrl o ycnoBhMa HcnopyKe n cHa64eearua eneKTpt4r.tHoM eHeprujorvr,
flpaemnrrua o pafly 4racrprrr6yrhBHor crcreMa h ApyruM rexHhr4Kr4M npon1acilMa.

4. oail Ycnoer ranaajy BaxHocr l2 ueceur I Mory ce Kopr4cryrryr r4cKrbyr{r4Bo y cBpxy:
l4spaAa yp6annuuuxor npojeKTa 3a u3rpaAhby o6jexra sa craHoBaFbe ogpacn nx u crapnx .nhqa,
y cKJraAy ca qnaHoM 54. 3arona o nnaHhpalby 14 r3rpa&bn t y Apyre cBpxe ce He Mory Kopt4crr4Tt4.

5. osu Ycnoar ue ocno6aflajy crpaxry npn6aaruarua YcnoBa 3a npojexroea]rre ]r np[KrbyqeHre,
y rojeu he 6rrvr 4e$raxncaHta ocranr ycnoB[, poK l/ TporxKoBh npnKlbyqeFba npeAMerHor 

-o6lexra

Ha 4ncrpn6yrtaBHyl cr4creM eneKTpt4qHe eHepruje.

6. Hrje iqo3BoJbeHa il3rpaAlba npt4KrbyqKa Ha grzrcrpra6yr[BHrl ct4creM erreKrpuqHe enepruje, roja je
y cynporHocril ca 3axoxotvt o eHeprernqn, flpaannuMa o paAy At4crpn6yrrenor cmcreMa u oBt4M
Ycnoarua.

Mecro npuKrbyqelba o6jerra Ha Ancrpr6yrmaHn ct4creM eneKTpr4qHe eneprraje je Mecro
pa3rpaHnqet'ba o4roBopHocn4 HaE o6jemrrvra rasnaefly ,[racrpra6yrepa u CrpaHre.
EnerrpoeneprercKtl o6jerrra Ao Mecra npr4Krbyqeba cy BnacHuLurBo lracrpra6yrepa, a o6jerrra rojra
ce Hafia3e m3a Mecra npuKlbyqelba cy BnacHnuJTBo CrpaHre. Ha uecry npnKrbyqeba ce obasrba
ucnopyKa eneKTprrLtHe eHeprrje.

Mepuo Mecro je ravxa y rojoj ce noaesyje onpeMa 3a MepeFbe rcnopyqeHe eneKrpr4qHe eneprraje.

llpnrruyuar je cxyn Bo,qoBa, onpeMe ra ypefiaja rojnrua ce uHcranaqraja o6jexra rpajr+er Kynqa
Qnsrurn noaesyje ca 4racrpu6yrhBHr4M cr4creMoM efleKTpl4r{He eneprraje, o,q Mecra pa3rpaHrqeFba
oAroBopHocrn 3a npe,qary eueprnjy go uaj6nnxe raqKe Ha crcreMy y xojoj je nprarruyqerbe
rexHhqKn, eHeprercKl4 ta npaBHo ruoryhe, yxruyvyjyhn h MepHn ypeRaj

nPr/Ir03t4:
- Ioraqrja usueulreHor MepHor Mecra

C nouJroeaFberu,

flocraemrm:
J. Hacnoay

? l"ro+y l{uuasnji
3. '.-t: .: r -: ; . -iXy

4. flvcapnnqn

Erpexrop orpaHKa

floB, Altilfi.en.HHr.

d'[,,%J4
T*
ti C.i'1 ^i at

%,f,,-P
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5p. gen.: 06-02-31 176-1
fiaryru: 07. ruaj 2018.
Krrnnga

JII "CPEIilJATAC"
HOBI,I CAT cp,

s
8'{JAI

Bnacxux o6jerra,,, llJ fl h KA t4 H)KE lbE PVlHf " g.o.o
y nuva nop. : Tpf cpn cKhx AoO poBo.rb atla 46 I 2 I I 2
tr,tecrol KilKilH.QO

flPEIMET : l43EABAtbE YCflOBA
3A H3PAEy yPEAHI4CTHqKOT flPOJEKTA H flOKAI]HJCKITIX
ycnoBA 3A h3rPA}qlby oEJEKTA 3A CTAHOBATbE OEpACnnXVt
cTAPytx Ilt4LlA, cnPATHocTvl n+2, HA, HA KAT. nAPUEfll4 EP.
9278 K.O. K]4K[4HEA, yIIl4qA EPAhE CPEEOJEB 18 Kt4Kl4HlqA

Ha ocHoBy Baurer 3axreBa oA A9.02.2018. roAuHe, 3a H3pa4y yp6aHucn4r{Kor
npojeKTa h noKaqujcKux ycnoBa 3a ilsrpaAriy o6jexra sa craHoBabe oApacntAx v crapr4x
nilLla, cnparHocru n+2, Ho, Ha Kar. napqenil 6p. 9278 K.o. Kuxru4a, ynilqa Epahe
Cpegojea 18 Kuxuuga y cKna4y ca 3aKoHoM o nnaHhpaby h r3rpa4tsn (,,Cn. rflacHuK PC",
6p.7212OO9. ognyre yC, 98/2013, ognyxa YC 13212014, 14512014)., Jn ,,CPEk1JA|-AC"
nocrynajyhu no no rope HaBeAeHoM 3axreBy, a Ha ocHoey 3axona o nnaHhpaby h
v!3pagh't4, 3axona o eHeprernqu (,,Cn. l-nacnux PCn', 6p. 145120141, Merogonornja o
xpurepujyMrMa u HaquHy yrBphuBaba rporrxoBa npuKrbyqKa Ha rpaHcnopr u
grcrpu6yqujy npupogHor raca (,,Cn. l-nacnux PC, 6p. 48/08 u 541081, flpaeunnrKoM o
TexHurrKlrM HopMaruBtaMa ra ryhxr racHu npxKrbyqar 3a pagHu nphrt4cax go 4bar
(,,Cn. l-nacnur PC", 6p.20/1 992) rs4aje

YCIIOBE
3A l43PAlqy yPEAHHCTI4T{KO|- npOJ EKTA

r noraqujcKr4x ycnoBa 3a uarpa4tsy o6jexra 3a craHoBaue o4pacnilx t,t craphx rl4lla,
cnparHocrurf1+2, Ha, Ha Kar. napLlenn 6p. 9278 r.o. KurnH4a, ynhlla Epahe Cpe4ojee 18
Kuruu4a

Ycnoeu xoju cy y npeAMery Aajy ce y o4Hocy Ha racHy MpelKy roja ce Ha.na3u y soH14

il3rpaArbe:

Ha Kar. napqenu 6p. 9279 K.o. Knrunga nocroju racHu npnKrbyqaK ca Kora ce
cna6geearacoMnocrojehuo6jerruHarojnapqeflu,9278x,o,Kurun4a.

[lpuxruyvaK 3a rac ypaflen je og qe.nuHrx 6euraanux qeBil r AoBo,qil ce ca ynfiqHor
Ar,rcrpu6yruBHor racoBoAa Hr4cKor npHrHcKa, ucnpeA perynallnoue nnnuje y ynrqr4 Epahe
Cpegojes na pacrojauy 1,8m.

Karuugarac: 23300 Kurunga,
23300 Kurusla. Mzloma

Eamaugcrz uyr EB, Ter.:+381 0230 402 - 441, @arc: 023/424-935
Beruxor 48, Tel:+381 02301 424- 073, @arc: 0230 424-073
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l-acoao4u cy ypalenh orq qennqxux 6euraBHux qeBil u nacuBHo cy aHTrKopost4BHo
sauruheHu 6nryueHcKt4M HaMasoM 14 cnupanHo HaMoraHoM noruerilreHcKoM TpaKoM, t4

aKTuBHo je urruheu KaroAHoM gauJTuroM.

Perynaqoua craHilLla je nocraerbeHa nopeg o6jexra KornapHuqe, a oA lbe ce rac
yHyTpaubHM racHllM pa3BoAoM AoBoAl4 Ao racHor KoTna y KoTnapHut_u4.

l-ac ce Kopr,rcn4 3a qeHTpanno pagrjaropcKo rpejarse y o6jexrranna.

l-acoeo4u cy Ha gy6nnu oA oKo 80cm.

Kanarlurer npuKlbyt{Ka 3a rac je AoBoaIbaH 3a cua64eaaue il HoBor o6jerra
cnparHocrn l1+2.

ilouro MeH,are, o,qHocHo npor.urapyjere Kanaqurer norpe6a 3a rpejarue, rj. 3a
ropnuheue raca, o6aaesHo je na ocHoBy 3axona o eHeprer[qu, noiqHeru 3axreB 3a
u3AaBalbe HoBor Peueua o ogo6perey 3a npr4Krbyqebe Ha racoBoA HaKoH qera ce pa.qr
noa npojeKar peKoHcrpyhcaHe racHe h ]roAHocr4 ce HoBa nprajaaa norpotulbe ceKTopy
Cna64eeaba racoM rHcranaqnje (eepoaarHo ce Meba caMo Kanaqurer ropnulheua raca)

Yronuro je norpe6Ho pacronaBarbe y 3oHH racoBo4a pagn nocraBrbalba Apyrnx
noA3eMHilx t4Hcranaqilja eo,qe u KaHaflu3aquje, Kao u eneKTpo u rene$oncK[x l4Hcranaqraja
o6aeesHo ce npilEpxaBaru cne4ehux rexHur{Kl4x ycnoea.:flprn[KoM nphKrbyqe]ba
ocrarhx un$pacrpyKrypHr4x l4Hcrarraquja roje ce Bofle napaflenHo unu ce yrpurrajy
ca racoBo4hMa norpe6no je eograru paqyHa o cne4ehuM ycnoBhMa:

Pacronaeabe y 3oHr4 racoBo4a ua 4y6tanu 30 Ro 40 cm npeMa rexHilr{KnM ycfloBt4Ma
Moxe ce ilgBoAl4Tt4 t4cKlby'{r4Bo pyt{Ho auoBoM t4 ronaroM, KaKo ce He 6n outreruna
usonaqnja untA n caM racoBo4,

llpnnuronlt yKpuraH,a racoBo4a ca noA3eMHuM r4Hcranaqurjanaa pa3MaK rasnaefiy r-1eera

n racoBoga rpe6a Aa il3Hocr4 uajrrnaue 30 cm, a nplanuKoM napanenuor aofieba pa3MaK
norraef;y qeBu rpe6a Aa 6yge MHHuManHo 50 cffi, ceM y u3y3erHilM cnyvajeannaa
Mr4HyrMarHo 20 cm.

flocraeu:rn:
Apxunz

789789861-0
50295584003
3

Digitally signed by
Marko Petrov
789789861-0502955
840033
Date: 2018.05.08
06:57:& +02'00'

/K-$genYs"{''-..
'go - rry.,Aucrpr.r6yuuja Kraxr.rn4a

Kuruugarac: 23300 KurcNn,qa,
23300 Karuug4 Maroua

Earoaugcxu ryr DE, Ter.: +381 0230 402 - 441, <Darc: 023 1424-935
Beruxor 48, Ter:+381 0230 1424- 073, @arc: 0230 424-0'13
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Peny6nNxa Cp6uja
M t/'l H t/ CTAPCTBO yHyTPALU l-bflx IOCJIOBA

Cerrop sa BaHpe,qne craryaqraje
Ogeruerue 3a BaHpetrHe cnryaLlraje y Kraxungra

O,qcer 3a npeBeHTilBHy 3a[urt4Ty
09/1 5 6pq: 217 -21 50 I 1 8-2
[ana: 19.02.2018. rogune

K1/Kr/HEA
t3.E.t

8.O.O.,,[IJnHKa u Hxe]bepuHr"
Krxun4a

Tpr cpncxrax go6poBorbaqa 6p. 4612112

flPEEMET: Ycnoeil 3a h3pagy Yp6axracrlrqKor npojexra

,[aHa 12.02.2018. roguHe, npraurueH je Baur saxreB optA7.02.2018. rograne aa
go6rjarue yp6aHucruvro - TexHhL{Knx :ycnoea 3alurlrre ofl noxapa sa u3pagy
Yp6anucruq(or npojexra sa n3rpaglby o6jexra 3a craHoBarbe o,qpacnux u
crapHx rr4qa, cnparHocrra n+1-[Ior, y'Kraxrangy.,yf,. Epahe Cpegojee 6p. 18, na
r.n. 6p. 9278 r.o. Kurrnfla, yKyrHe noBplxltue 527 m2.

O6aeeuraBaMo Bac ga cxo,qHo qnaHy 29 3arona o 3ar.urr4Tr4 oA noxapa (,,Cn.
rnacHilK PC", 6p. 111109) npocropHr4 n yp6aHucruvxr nnaH, nopeA ycnoBa
nponucaHrx noce6HnM 3aKoHoM,y norflegy Mepa 3aurure oE noxapa h eKcnfiosraja
ca4pxr4 u cnegehe:

1. lzlsaoprura cHa6geeaFba BoAoM H KanallilTer rpa,qcKe BoAoBo.qHe rvrpexe xojtzt
o6es6efyjy ,qoBorbHe Koflt4.tuHe- Bo,qe 3a raueFbe noxapa, y cKnaAy ca
[lpaernHt,txovt o rexHLrt]KLrM HopMarilBilMa 3a rucranaquje xhtrpaHTcKe
Mpexe 3a raueFbe noxapa (,,Cn. inacHilK PC", 6p. 3/2018).

2. YgarueHocr rasrrltefiy soHa npe,qer,rfieHrax sa craM6eHe u jaene o6jeroe h 3oHa
npegeufieHux 3a uHgycrprajcKe il o6jexre cneqrajanHe HaMeHe.

3. llpncrynne nyreBe LI npona3e 3a BarporacHa Bo3maa ,qo o6jerara y cKna4y ca
[lpaarnHrKoM o rexHilLtKr4M uopuarrauMa 3a nprcrynHe nyreBe, oKperHilqe r
ypefieHe n.naroe 3a BarporacHa Bo3r4 na y lnwernu o6jercra noeehal]or ph3tlKa
orq noxapa (,,Cn. Jlr4cry CPJ", 6p.8/95).

4. Ses6epnocue nojaceae rasrvref;y oOjexara xojmrvla ce cnpeqaBa lxilpeFbe
noxapa.

5. MoryhHocril eBaKyaqraje ra cnacaBaFba rby,qil

Tarca y u3Hocy o,q 1.660,00 ANHapa Hannaheua je cxogHo rapra$nuvr
6pojeeurvra 1 u 46a 3aroHa peny6nmvrru aAMHHLrcrparuBHr4M raKcaMa (,,Cn.
rflacHilK PC", 6poj 43103,51/03, 61/05, '101/05, 5/09, 35/10, s0/1 1,70111, ss112,
93112,47113,65113, 57114,45115,83115, 112115, 5011G w 61117). ?



TeneKoM Cp6N;c
I-l pegy:ehe 3c reneKoMyu N roqnje a.g.

Eeorpag, Taxoecra 2

EEIIOBOEH 14 EPOJ : A335-58386/2-H n
IIATYM: 28.02.2018.
EPOJ h3IIKPM: 31

814 PEKII]4JA 3A TEXH 14 rry
CEKTOP 3A O]4KCHY NPhCTYNHY MPEXY
Cnyx6a 3a nnaHxpalbe r h3rpaAlby Hoer Ga,q
O.qeruere 3a nraH[palbe r r3rpaA]by Mpexe 3peruanrx Kuruxga
l-erepana fipanurxa 26, 23300 Kurrnga
Tene$on: 02301439-219

,, uJ n 14 KA 14HXEl-bEP14Hr" E.O.O.

23300 KuxnxAa, Tpr cpncKrx go6poaorbaqa 6p.4612112

flPEEMET: TEXH14t{Kl4 yCnOBr 3A H3PA.qy yPEAHl,lCTHt{KOr EPOJEKTA 3A
h3rpA+qtbv oEJEKTA 3A CTAHOBAIbE OAPACnHX I CTAP]4X nrqA v vnhur
EPAhE CPEEOJEB EP. 18 HA KAT. nAPq. EP. 9278 K.O. K14K14H,qA

BE3A: 3AXTEB UnhKA 14HXEtbEPl4HrA

l'locrynajyhr no BaueM 3axreBy oA 07.02.2018. roArHe, npuMrbeHor 08.02.2018.
roArHe 3a norpe6e ,,UJnt4KA [4H}KEl-bEPL1Hf" A.o.o. KrxutHga, ynt4Lla Tpr cpncKhx

4o6poaoruarla 6p. 4612112, 23300 Krxnx4a, a y cKnaAy ca 3axoHoM o ereKrpoHcKllM
KoMyHrKaqrajarraa (Cnyx6exra rnacHhK PC 6poj 44110), 3aroxou o nnaHrpalby n
r3rpaAlbn (Cn. rnacxrax PC 6p. 7212009, 81/2009 - hcnpaBrbea, 6412010 o4nyxa YC,

2412011, 12112012, 4212013 o4nyxa YC, 5012013 ognyra YC,9812013 o4nyxa YC, 13212014

n 14512014), ilpaeunnnxorra o 3axreBt,tMa 3a yrepf;neare 3auJr]rrHor nojaca 3a

ererTpoHcKe KoMyHl,rKaqhoHe Mpexe n npnna4ajyhnx cpeAcraBa, pag[o Kopt4gopa ]l
3auJTr4THe 3oHe ,r Har{hHy useo[erua paAoBa npuntaroM lt3rpaAtre o6jexara (Cnyx6enr
rflacHuK PC 6p.16112) r ilpaennH[KoM o rexH]rrrrlrM u Apyr[M 3axreBtaMa np]l
x3rpaglbl,t nparehe rxSpacrpyxType norpe6ne 3a nocraBrbalbe eneKTpoHcKl,rx

KoMyHt4raqroHl,rx Mpexa, npnnagajyh[x cpegcraBa ]r eneKTpoHcKe KoMyHr,rKaqHoHe

onpeMe np[nr4KoM r43rpaA]be nocnoBHr,rx u crana6eHrx o6jerara (Cnyx6enr rflacHhK

PC 6p. 123112) y r-lhrby 3aurrrre BoAoBa efleKrpoBesa, l'lpe4yeehe ea reneKoMyHmxaqnje

,,TEnEKOM CPEt4JA" a.,q. Eeorpa4, HaKoH r43BpueHor nperneAa AocraBrbeHe
AoKyMeHraqnje nagaje cne4ehe:

flpegyaehe 3a reneKoMyxnxaquje ,,Tenerona Cp6mja" a.a, 11000 6eorpag, Taxoecxa 2
Maruqnu 6poi: 17 162543; l-ll/E 1 00002887



TEXH14TIKE YCflOBE

3A 143PAflv yPEAH]4CT[4L{KOr nPOJEKTA 3A t43rpAErby oEJEKTA 3A
CTAHOBA}bE OEPAC'I]4X 14 CTAP14X NrqA Y YNV[JJ/. EPAhE CPEEOJEB EP. 18 HA
KAT. nAPq. EP.9278 K.O. K14K14HEA

1. Ha npegnaerxoj napqern ,,TeneKorra Cp6raja" a.A. xe nocegyje reneKoMyHrKaqroHe
nncranaqrje. l4ncranaqraje y BflacHlrrurBy ,,Tenerorvr Cp6raja" a.A. ce Hana3e Ha
jaaHoj noBprur4Hr4 y ynnl]'n Spahe cpe.qojee. l-'lonoxaj nocrojehrx
reneKoMyHilKaLlt4oHrx rHcranaqrja je npmraaaH Ha cKltqt4 y npilnory.

2. Y capxy nphKn yqeFba npe4MerHor o6jercra Ha refleKoMyHtrKaqroHy Mpexy ,,TefleKoM
Cp6nja" A..[. norpe6no je Yplaancrnvxraru npojeKToM npe,qBn$ern nonaraFbe gae PE
qean A4Omm oA Mecra KoHqeHrpaqraje ynyrpauJFbt4x rncranaqraja y HoBoM o6jer51y

4o nocrojehe rpace reneKoMyHrKallnoHux r4HcranaLlrjay ynn1n 6pahe Cpe4ojea.

3. l4srpa4ua nphBoAHor onrilqKor n OaxapHor refleKoMyHnKaLlnoHor ra6na xojr,rrvr he ce
nocnoBHl4 o6jerar noBe3arh xa nocrojehy rrapexy Tenexoua o6aeeea je ,,Tenexovr
Cp6nja" A.,[.

4. IlnanrpaunM paAoBr4Ma He cMe gohra go yrpoxaBaFba MexaHr4r{re cra6rnHocryt vt

TexHuqKilx KapaKrept4crnxa nocrojehrx reneKoMyHllKaqroHt4x oOjerara r ra6noaa,
H14 Ao yrpoxaBalba HopMaflHor SyxxqnoHrcaHra reneKoMyHrKaLlmoHor cao6pahaja,
h Mopa yser 6nrn o6eo6e[en a,qeKBaraH nphcryn nocrojehnru reneKoMyHilKaLliloHt4M
o6jelrrarvra r ra6noailua paAn lbrxoBor pe4oBHor o4pxaBaFba n eBeHTyaflHilx
rHrepeeuqraja;

5. l4Heecrnrop ogHocHo rsaolav paAoBa je y o6ase3v Aa ce tajr,larue 8 (ocara) gara
npe noqerKa neaofeua paAoBa Ha r3rpaAtbh npe,qMerHor o6jerrra, y nucaHoj $oprvrra
o6parr ,,TEflEKoM CP614JA" a.9., .Qrperqraja sa rexHnKy, cerrrop oa Sraxqry
nphcrynHy Mpexy, Cnyxba 3a nnaHnpaFbe n n3rpa4lby Hoara Ca4 OAerueue sa
nfiaHilpaFbe r r3rpaAHry Mpexe 3pen aHrH Kurnxga, ca o6aseuJTeFbeM o AaryMy
noqerKa paAoBa I uMeHrMa Ha.q3opHor opraHa (xoxrarr reneSon) ]4 pyKoBo4t4oqa
rpagt4fl t4r.xra (rourarr rene$on).

6. llpe noverxa roaofieua paAoBa norpe6Ho je, y capa4Fbn ca HaAnexHoM cnyx6o1r
,,TeneKoMa Cp6rja" A.I. (flpencraBHr4r-14 flrapexqraje 3a rexHhKy, Cerrop sa $raxcxy
npncrynHy Mpexy, Cnyx6a 3a nnaHl4paFbe 14 n3rpaAFby Hoara Ca4 O4eruese aa
nnaHilpaFbe I n3rpaA]by Mpexe 3peuannn Krxrnga Be3aHo aa oaaj npeAMer cy
Jenena Mhnaxoailh (reneSon 02301438-799) ra He6ojura llonoerh reneQon
(02301422-997)), il3Bprunrr ngeHrusnxaqqy r o6enexaBalbe rpace nocrojehrx
noA3eMHhx reneKoMyH[KaLlroH[x xa6noaa y 3oHt4 nnaHrpaHnx pa.qoBa (npo$Hrrvr
ncKonlaMa Ha rpacr r3B. [unuLloBabeM repeHa), xaxo 6n ce yrBpAr4o Fbt4xoB TaqaH
nonoxaj, gy6nna. n eBeHTyanHa oAcrynaFba oA Tpaca ge$rxncannx h3AarilM
ycrloBilMa;

7. l'lpojercraxr, oAHocHo raaoflav paAoBa je y o6aae3m Aa nourryje aaxehe rexHn'.{Ke
nponhce y Be3r ca Ao3BorbeHrM pacrojaunua reneKoMyHrKallhoHt4x rHcranaqnja
oA ocranr4x o6jexara.

. yAarbeHocr nnaHnpaHor o6jerara oA rereKoMyHilKaLlnonrax o6jexara Mopa
6nrnunu.1,5m.



. y cnyqajy Aa ce 3eMrbaHr paAoBr4 t43BoAe Ha Ay6r4Ht4 Behoj oA 0,4m il3HaA
noA3eMHhx reneKoMyHrKaqhoHt4x rncranaqrja uncranaqmje uopajy ce
3auJTr4Tr4 ogroeapajyhunlt nonyqeBrMa

. KoA npn6nnxaaansa vntA napaneflHor aofieua efleKrpoeHeprercKor ra6na o4
1kV ao 10kV u reneKoMyHhKauhoHr4x hHcranaunja ruopa ce ncnouroBarr
MrlHuManHo pacrojaue og 0,5m. Ha nltecrunlta yKpuratua eneKTpoeHeprercKt4
ra6n uopa 6uru nonoxeH hcnog TeneKoMyHt4KaLl[oHr4x uncranaquja ys
nouroBalbe MilHhMannor pacrojaFba oA 0,5m.

. KoA npn6nuxaeaua vnv napanenHor aofleua noAseMHmx

TefleKoMyHnKaqiloHr4x nHcranaqrja I BoAoBoAa Mopa ce ochryparu
Mr4HrManH[ pa3MaK o4 0,5m. Ha naecrnua yKpuraba Bo,qoBoAHa qeB Mopa
6rru nonoxeHa ilcnoA TefleKoMyHr4KaLluoHr4x uxcranaquja y3 nouJToBabe
Mr4HuMarHor pacrojaua oA 0,5m.

o KoA npr6nrxaaaua nnv napanenHor aofleua noA3eMHux

TeneKoMyHilKaLlroHux nncranaquja m $eranxe xananraaqrje Mopa ce
ocuryparh Mr4HhMaflHn pa3MaK oA 0,5m. Ha MecrilMa yKpuraba
KaHanh3aLluoHa qeB Mopa 6ntn noroxeHa Hcnog TeneKoMyHhKaLlroH[x
rHcranaqnja npu veuy xa6n rpe6a ga 6y.qe MexaHu'.tKr4 sauruhen. flyxraxa
3auJTlrrHe qeeu rpe6a ga 6y4e 1,5m ca cBaKe crpaHe Mecra yKpuraHra, a
pacrojare rpe6a Ra 6yge najuase 0,3m.

. KoA npr6nnxaeaua unu napanenHor aolersa noA3eMHux
TeneKoMyHuKallhoHr4x rncranaquja u racoBoga Mopa ce ocuryparh
MhHr4ManHr pa3MaK oA O,sm: Ha uecrniua yKprrrar+a rasoBoll Mopa 6hrn
nonoxeH ncnog TefleKoMyH[KalliloHt4x rncranaqnja y3 nouroBabe
Ml,lHuManHor pacrojaua og 0,5m.

. KoA npu6nuxaearua unv napanerrHor eofieua noA3eMHhx
TeneKoMyHilKaLluoHHx uucranaqnja ta BperroBoAa Mopa ce octaryparta
MnHhManHo pacrojase og 0,5m. Ha uecry yKpurralba BpenoBo4 ruopa 6rarr
nofloxeH hcnoA TefleKoMyH[KaquoHt4x rncranaqnja y3 nouroBabe
Mr4HrMaflHor pacrojarua oA 0,5m.

. Yrao yKpturalla HaBeAeHrx uncranaqrja r reneKoMyHuKaunouu llxcranaqnja
rpe6a Aa 6yAe no npaBuny 90o, a HV y rou cnyvajy yrao He Moxe 6rrr naaun
oA 45".

o Ha MecrnMa npn6nrxaaaua cao6pahajnrax noBpuJuHa reneKoMyHrKaLlroHnM
o6jerrrua pacrojarue naopa 6rrr urn. 1,0m.

o Yrao yKpuJTaFba npojemoaaHe cao6pahajnraqe I TeneKoMyH14KaquoH]4x

rHcranaqnja rpe6a Aa 6yRe no npaBuny 90o, a Hn y rorvr cnyvajy yrao He

Moxe 6rru uaum o,q 45".

. floAseuHe reneKoMyHilKaLluoHe nxcranaqrje He crr,rejy 6nrn yrpoxeHe
u3MeHoM Bi4crrHcKl4x Kora repeHa (Hueenaqrajorvr repena), rj. rr,ropajy 6nrn aa
nponncanoj Ay5nav r HaKoH r43Be4eHnx paAoBa. [lopeg HaBeAeHor, He cMe
ce Merbarr cacraB roplber crpoja rra tasHaA TeneKoMyHt4Kaq[oHl,tx
rxcranaqnja (ac$anupalbe, 6eronrpalbe, nonrouaeaue...) ra rvropajy ce
[cnouroBaru BepruKaflHa h xoprl3oHTanna pacrojaua. Yronnro nnje rvroryhe



rcnouroBarr HaBeAeHo, l4HBecrrrop je AyxaH lqa nogHece npegy3ehy aa
TeneKoMyHuraquje "TeneKoM Cp6nja" a.g., flnperqurja sa rexHnKy, Cemop aa

. QrrcHy nprcrynHy Mpexry, Cnyx6a aa nnaHrpalbe u u3rpaglby Hoan Cag,
O4erueue 3a nflaH[parbe u t,t3rpagtuy Mpexe 3peuaHrn Knxrn4a saxreB 3a
n3paAy rexHnqKor peueFba 3aurrre nocrojehmx refleKoMyHuKaqhoHt4x
uHcranaqrj a nnn lbhxoBor eBeHTyafl Hor [3MeuJTaua. TporuKoBil npe.qMerH[x
parqoBa na4ajy Ha reper l4xaecruropa. Kourarr reneQon: 3opaH Hnronmx
0230t439-219.

8. 3aurnry u o6es6e[eue nocrojehux rereKoMyH]rraqloHr,rx o6jerara r ra6noea
rpe6a x3Bplltxrx npe noqerra 6nno KaKBlrx rpa[eauncrlx paf,oBa n npe4y3ern
cBe norpe6He n ogroaapajyhe Mepe npegocrpoxHocn4 KaKo He 6n, aa 6rno rojra
HaquH, AouJno Ao yrpoxaBalba MexaHuqKe cra6nnnocru, TexHt,lqKe rcnpaBHocn4
nocrojehux reneKoMyH t4 KaLlroH rx o6jerara ta Ka6no Ba ;

L Fpaf;earancKe palqoBe y HenocpegHoj 6nraamnn nocrojehrx reneKoMyHnKaqiloHt4x
o6jerara H ra6noaa Bpul,rrh xcrrbyq[Bo pyqHlM nyreM 6ea ynorpe6e
MexaHm3aqnje u ya npelqy3hMabe cBhx norpe6xnx Mepa 3aurrare (o6ea6eferse o4
cneraba, npo6Hr ncKonu r cn.);

10. Y cnyvajy eaeuryanHor outreheua nocrojehrx reneKoMyHnKalliloHr4x o6jerara ra

xa6noaa rnu npeKuAa reneKoMyHr4Kaqnoxor cao6pahaja ycneg naaofleua pa4oBa,
[HBeCTilTOp paEOBa je Ayxan Aa npeAy3ehy ,,Tenerorvr cp6raja" A.E. HaAoKHaAu
qefloKynHy urery no cBr4M ocHoBaMa (rpouroar canaqrrrje u HaKHaAa ry6urxa ycneg
npeKrAa reneKoMyHrKaLl[oHor cao6pahaja);

1 1. !{i<c.nl+xc y rcKy Ea}iie'rba oBtix ycfioBa Haciariy npomeHe roje. ce ojfHoce xa cra'ryai-pajy
rpace - noraqrajy npeAMerHor o6jercra nHBecrr,irop je y o6aeesn Aa npoMeHe npujaen
il 3aTpaxn t43MeHy ycnoBa.

12. Oen ycnoBt4 Baxe roArHy AaH oA AaHa [3AaBaFba. flo rcrery poKa BaxHocr]4
o6aeeaHo je nogHor.uerbe 3axreBa 3a obnoay ycnoBa.

3a nperpuraj 6nno xoje oA HaBeAeHhx o4pega6a, rHBecrrrop paAoBa cHoct4 nyHy
oAroBopHocT.

flpnnor:

1. Crrarla rpace nocrojehux reneKoMyHuKaLlnoHux nncranaquja

C nourroBaHreu,

,flocraaurn:
1. Hacnoay
2. Apxnara

cnyx6e
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Peny6nrra Cp6rzja
Ayronouua Ilorpaj uua Bojeo4rana
IPAA KI4KIIHAA
IPAICKA YIIPABA
Cemperapujar 3a 3arrrrlrry xr.rBorHe cpeAlrne
Bpoj: III-07-501-3 1/201 8

,{aua: 09.03.2018. roame
K r4K r4 HAA

ET
Tpr cpncrr.rx 4o6pono,raqa I2, 23

Ha ocnory qnaHa 30. 3arona o [poIIeHIE yfl.rrlaja Ha x]rBorrry cpeAr,rgy (',Cn. rnacnr.rrPC", 6poj 135/04 u36/09), qnaua 136. cras 1. 3axona o orrrrreM )mpaBHoM rocryrKy (crr.rnacHllK PC", 6poj 1812016), rocrlmajyhu rlo 3axreBy 3a oAJrrrlrBrlrre o rorpe61r rporlegeyrurraja Ha xr{BorHy cpeAr.ruy sa rlpojerar ,,I,Isrpagrra oo;Lnrr.u;;;;;" oApacn,x r.rcrapl{x n}rqa cllparHocrla fI+2" Ha Kar.rlapq. 6p. 9278 KO Krar<rau4a, HaAJrexHr.r opraH
IOHOCIT:

PEIUEBE

3a TIPoJEKAT ,rl{:rpaAr'a o6jercra 3a cra,oBarbe oApacJrrrx ,n crapux Jrrrqacrrparrrocrrr rr+2" Ha Kar.rapq. 6p. 9z7g Ko Kzxrnn4a, oA rrocuoqa upojexra
,rreponro.uortrKrr rIeHTap KurcHnga,r, yilwt1a renepa;ra {paumana 6p. gg, Krarnn4a, nujenorpe6na E3paAa cryfllje EporleHe yrnqaja Ha-l*uBorrry cpeArrrry, aJrr{ ce yrrp[yje
rrpaMena o4roaapajyhux Mepa 3amrrrre xrrBorrre cpeAr.rue:

' Ynpaar-b&r6e orilltl{oi.,{ }
PC".6poj 36109.88/10 u
3aKOHa

cxna4y ca 3arcouoM o yrrpaBJrilrly or[aAoM (,,Cn.rracnrr
14116) ,n EorFaKoHcKr.rM aKTlrMa rrpolrcreKJrraM Ir3 rraBe,qeHor

- tlapm KoMyHaJTHI'I orrlaA oAnararl,r Ir r,r3uocr{Tr{ y cnrra.Ay ca o4nyroM o oApxaBar'yqzcrohe ra 4enonraja ('oCn.nncr ormrr,rue Kr.rKr,rH4a,,, 6poj 7107 , ilTO u 7 /14)
' cupoaoAr{Tr{ Heolrxorue Mepe 3amrI,ITe o.{ uoryhax y1eca,Kao r{ Mepe 3a orKJrarLarbe

rrocneAr'rrla y cnyrajy yAecHr'Ix cutyaqnja; np:alaeur:u carJracuocr HaAnexgor opraga
sa npe4nraleHe Mepe 3arrrrrare oA rroxapa

Taxo$e ce yrrplyje o6asesa Hoclroqa npojexra ra y cnlqajy upoivreue rex,r,rrr1r4x
KapaKTepI'IcrI{Ka, uonoxaja rrr}r HaqI'IHapafta, Kao r{ nnannparra r,rcrpaA}be Apyrgx o6jexam
Ha llpeAMeroj ratactapcxoj uapqenu no.uuece 3axreB rra,unexHoM oprary 3a ornyq[Barbe ouorpe6u rporleHe yrraqaj a.

O6paBJroxcerf,e

Hocranarl u-pojer:ra ,rreponr_o.n9Trr rIeHTap Kurcun4a6 r, y,,wrla fenepana
,{panuuua 6p.99, Kraxran4a, je 4ana t3.02.2018. roaunJuoArreo Ha,4nexgoM opra,y 3axreB
3a oAnfrr'IBarie o uorpe6u rpoqeHe yru\aja Ha xrrBoruy cpeAr.rry, 6poj III-07a501-3ll20lg
sa llpojexar ,,Vrzrpa4t*a o6jexta 3a craHoBartre o.qpacir]rx ]r crap]rx Jr]rqa c11parg ocr;g fr+2,,
Ha Kar.rrapq. 6p. 9278KO Kraxnuga.

YnuAona y ,uocraBJ'eHy Ao*yMenraqujy y3 3axreB w Ha ocHoBy clpoBeAe,or
rrocryrKa rra,qnexHrl opralr je ytnp4uo Aa 3a rope HaBeAelrr upojerar naje nlrpe 6ru r"puau

-

r?zFomoJrgryrya rIEET/rr
aooi, G\/40

y&.ra*.0b
xrxraE



:
CTYA}IJE IIPOIIEHE YTUIIAJA HA XI,IBOTHY CPEAIIHY Y3 TIPI,IMEHY HABEAEHI,IX MEPA I43
Ar.rcrro3HTr4Ba pelllerba.

1. Pea-nusaquja npojexra je nnanupana Ha xar.napr1.6p. g27g KO Kuxr.ruaa, yrvr\a
Bpahe Cpe4ojen 6p. 18, Kunr'rnAa. HaneAena rapqena ce Harra3rr yp6anucruuxona
6nory 37 - rpa4cro rpalenrucKo 3eMJ6r.rrrrre.

2' Y Ypea6r o yrnpfrnarby rlr{cre npojerara sa r<oje je o6anesua rporleHa ynnqaja u
JII{cre npojerara sa xoje ce Moxe 3axreBarlr rporleHa yruqaja ru i,ruoroy cpeAr4Hy
('oCl.rnacru'IK PC", 6p.11al08), ytnpfeno je 4a ce npeAMerHr.r upojerar He Hilra31 Ha
Ilucru.Ilpe4ueruu upojexar roApirrye"u py*.*. nocrojeher o63"*ru (naonmxuu
uanrEon) Lr Ha lerry npocropl'I r<oju caga 3ay3r,rMa Morrraxur.r rraBr.rJbog ra3rpaArby
IroBor o6jenra rloBprrllrne y ocHoBr4 527w0 (12,50 x 42,20). O6jexar.l" ,ar"ner, .a
sajegnFrxo craHoBalbe oApacnllx pr crapux Jrlrqa, Ka[aqr,rrera oKo g0 oco64 ca
nparehNrrn ca4pxajrrraa. Brcraua o6jexra y crrerery je 11,86na. y o6jerry nehe 6rarpr
rrpolr3BoAribe, HeMa rexHoJrollrKor rlpoqeca u nehe ce KopIrcrI{TLI Hr{KaKBe cupoBr{He.3' Y npoqecy pa3Marpalba o6a.eemerba o rroAHeroM 3axreBy 3a orJrrrr.rBarbe o [poqe,r,r
yrzqaja Ha xI4BorHy cpeAI'IHy opraHlraarlnje r januocr y nocryur<y jarnor yBr.rra Hr,rcy
AocraBrrJrr{ Mr.nrrJberbe Ha rrpeAMernu npoj erar.
Ha ocuony rope HaBe.4eHor perleno je xao y ,4r.rc[o3r{Tr,rBy.

Iloyxa o nDannou ;rercy:

flporun oBor pemer.a Ao,ymreua je xa-u6a y poKy oa 15 AaHa oA AaHa rieroBor
nprajenaa. Xan6a ce usjan.myje florcpajrrc*oon cerperapujary 3a yp6*rru, rr 3arrrrrrry
xl'rBorHe cpeAr'I'He IIyreM oBor opraH4 nrrcMerro, y rr3Hocy o1460 Ar,rHapa Ha xr.rp-o pa.ryr 6p.
848:742221843-57 ro3raB na 6poj 9T-35-2Ii -"*oaro 

tapii6ubrra'Opojy O 3axona opeuyonauxunr a,qMr.rHr.rcrparr.rBHr,rM TaKcaMa (..cnyx6enu .ru"rrn pc,,, 6poj
43 12003,...,1T3 12017).

[ocTABr4T]r:

1. Hocraoqy npojerm

? Cer<pempr.rjary sa pasnoj E )mpaBJbarbe ,r'Becrr,rqrajarrra
3' Cerperapujary 3a 34Trrfs1y xI{BorHe cpeArarre, I,Incner<qujr4 3a 3arnTr{Ty xr,rBorHe

cpeAr.rHe

4. Apxr.rrra
,,1.-,.".*a Cl

41..-i! llrPaixu6'
-l 

l";'r...rt': ;'". i "I{
,r1 'owt,r,+'1;,;; ll

.:i ': n' 
Hr. '" f nl

,;,1' *'rj +#
',12. '-l :"::lil.i,
t,:j';':t,.".,;,;;;:,o..:

\'.1- ;it'..-.i-))

2



Peny6nura Cp6uja
Ayrouol'r ua norpaj rna Bojeo4rxa

Ilorpaj l,t HcKr,r ceKpera plrjar
3a 3trpaBcrBo
Cercrop 3a caHrTapHta HaA3op u jaano
34paBrbe
O4cex y Rnxnngu
Tpr Cpncrcnx .qo6poBorbaqa 11,23 300
Kmrcru4a

r: +381 230435010 <D: +381230435010
sa n itarna@vojvodina.gov. rs

Epor: 138-53-00107-2/20L8- flAryM: 16.03.2018.
09

CaurrapHr uHcneKrop l'loxpajurcxor ceKperapujara aa 3ApaBcrBo , O4cexa 3a caHhrapHy uHcnexqrjy y

Ruxnugu, peuaeajyhra no no4necxy flOO "[JJn[Ka uHxebeprur" ug Knxunge, Tpr cpncKilx

4o6poaorua\a a6l2l72 Ha ocHoBy q.flaHa 16. 3axosa o caHurapHoM HaA3opy ("Cr. ilracHilK PC "6p.
725/O4ll, AoHoct4

3AK'bYqAK

OAEAIyJE CE saxres 3a AocraB/balbe noAaraKa x ycnoBa 3a u3paAy Vp6aHracnavxor npojexra r
loxaqrjcxux ycnoBa aa coqmjanry ycraHoBy "[epoHronouxl,r qeHrap" y Krxrup,r, 6pahe Cpe4ojee 18

noAHer oA crpaHe flOO "[JJnrxa ilHxe]beptt+t" t z Kuxrx4e, Tpr cpncxrx 4o6poeoruaqa 4612/12, 6poj
138-53-00107 l2Ot8-O9 o4 13. 03.2018. ro4nHe a6or HeHa4rexHocn4.

06paeaoxelr,e:

AOO "lllnuKa rxxebepuur" u3 Ruxuuge, Tpr cpncKrx 4o6poeoruaqa 46/2112, AaHa
13.03.2018. noAHeo je aarree 3a AocraBtalbe noAaraKa 14 ycnoBa 3a r3paAy Yp6aHucruuxor npojexra N

noxaqrjcxux ycnoBa sa coqnjaaHy ycraHoBy "l-epouro.nouKr4 L{eHrap" V Kuxrx4u, Spahe Cpe4ojea 1-8,

6poj 138-53-OO107/2OL8-09 floxpajuHcxonn cexperaprjary 3a 3ApaBcrBo, Cexrop 3a caHrrapHr HaA3op,
O4cex y Kuxuagu, Tpr cpncxux 4o6poao,ruaqa 1L.

Kaxo oaaj opraH nuje Ha4pexaH 3a paA no noleH€cKr/; jep ce He paAu o opraHy ynpaBe, a Ha

ocHoBy q.flaHa 16. 3axoHa o caHurapHoM HaA3opy ("Cn. rnacrux PC" 6p. 125104l', 3aK,rbyqho je xao y

Aucn03ufl4By.

Ynycrao o npaBHoM cpeAcrBy:

Y 6.1 Zakljudak - slobodna forma dokumenta
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l-lporre oBor 3aK.rbyqKa Moxe ce uzjaeuru xan6a MrHrcrpy 3ApaB/ba Peny6nraxe Cp6uje y poxy

o4 8 4ana oA AaHa AocraB.rbalba 3aK.rbyqxa. )Kan6a ce npe4aje HenocpeAHo 14ril nyreM noure O4cexy

3a caHurapHy 14HcneKlpajy y KNxraHAu, ratcnpaua ca 460,00 4ranapa peny6nrvxe aAMxHl4crparlaBHe

raKce, ynnaheHe Ha rexyhr paqyH 6yr,rera Peny6araxe Cp6nje 6poi840-7a222L843'57.

AocrABhrt4:

t. flOO "lUnuxa rH Tpr cpncxnx 4o6poeorua\a aG12/L2

2. Apxuau

.QoxymeHr:
L. 3axruyvax - ue

CaHrrapur ilHcneKrop

AYaa [1o-turuh,

/t'u'!'iL,Li/7
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NOSILAC PROJEKTA: EG ING GROUP d.o.o. za projektovanje, inženjering i konsalting, 

Miše Dimitrijevića 24, Novi Sad 
ZA GRAĐ./IZV.RADOVA: NOVA GRADNJA 
BROJ TEH. DOKUMENTACIJE: E-2017/08 
MESTO I DATUM: NOVI SAD, jun 2018. godine 

 

TEHNIČKI OPIS 
 
Na osnovu ulaznih podataka: projektnog zadatka Investitora, Prepisa lista nepokretnosti broj: 
1091 K.O. Kikinda od 23.10.2017. godine, broj: 952-1/2017-4962, Kopije plana za parcelu 
9278, broj predmeta: 953-1/47-1134 od 23.10.2017.g, Informacije o lokaciji za mogućnosti i 
ograničenja izrade doma za stare na katastarskoj parceli 9278 K.O. Kikinda, broj: III-09353- 
283/2017 od 11.12.2017. godine i Planu generalne regulacije centralnog dela naselja Kikinda 
(„Službeni list grada Kikinde, broj 9/2016“) izrađeno je Idejno rešenje (IDR) za izgradnju 
objekta za stanovanje starih lica (dom starih) u okviru kompleksa Gerontološkog centra 
Kikinda u Kikindi. 

Pored gore navedenih ulaznih parametara Idejno rešenje (IDR) izrađeno je i na osnovu 
sledećeih uslova ishodovanih u fazi izrade Urbanističkog projekta i sastavni deo su istog: 
- Telekom Srbija – Tehnički uslovi za izradu urbanističkog projekta za izgradnju objekata za 
stanovanje odraslih i starih lica u ulici Braća Sredojev br.18 na kat. parc. br. 9278 K.O. 
Kikinda od 28.02.2018. godine, broj: 31; 
- EPS Distribucija – Za izradu tehničke dokumentacije urbanističkog projekta za izgradnju 
objekta za stanovanje odraslih i starih lica, (1 gerontološki objekat), Kikinda, Braća Sredojev 
br.18 na kat. parc. br. 9278 K.O. Kikinda od 27.02.2018. godine, broj: 8B.1.1.0-D- 07.13.-
40957-18; 
- JP Kikinda – izgradnju objekta za stanovanje odraslih i starih lica, spratnosti P+2 u Kikindi, 
Braća Sredojev br.18 na kat. parc. br. 9278 K.O. Kikinda od 22.02.2018. godine, broj: 3323- 
1/2018; 
- Međuopštinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Subotice – sa aspekta zaštite 
nepokretnog kulturnog nasleđa i očuvanja prostorno kulturno istorijske celine Grada Kikinde 
nema prepreka niti smetnji za izradu Urbanističkog projekta za objekat namenjen za 
stanovanje odraslih i starih lica u ulici Braća Sredojev br.18 na kat. parc. br. 9278 K.O. 
Kikinda od 06.03.2018. godine, broj: 103-2/8; 
- GRADSKA UPRAVA Sekretarijata za zaštitu životne sredine - za Projekat „Izgradnja 
objekta za stanovanje odraslih i starih lica, spratnosti P+2“ na kat. parc. br. 9278 K.O. Kikinda 
od nosioca projekta „Gerontološki centar Kikinda“, ulica Generala Drapšina br. 99, mera za 
zaštitu životne sredine od 09.03.2018. godine, broj: III- 07-501-31/2018; 



 

 

00. UVOD 
 
Postojeće stanje: 

 
Kompleks Gerontološki centar Kikinda nalazi se u ulici Braće Sredojev broj 18 u Kikindi, kat. 
parcela 9278 K.O. Kikinda. Ukupna površina parcele iznosi: 7.197 m2. 

 

Slika 1. Prikaz kompleksa Gerontološkog centra Kikinda sa ulične strane 

 

Prema Kopiji plana, broj: 953-1/47-1134 i Prepisu liste nepokretnosti broj: 1091 K.O. Kikinda 
od 23.10.2017. godine, broj: 952-1/2017-4962, na predmetnoj katastarskoj parceli je 
izgrađeno 8 objekata na gradskom građevinskom zemljištu, ukupne bruto površine prizemlja 
1.796 m2: 

 

- Stacionar - objekat br. 1, zauzima površinu od 605 m2, spratnosti: P; 
- Paviljon A - objekat br. 4, zauzima površinu od 355 m2, spratnosti: P; 
- Paviljon B - objekat br. 5, zauzima površinu od 356 m2, spratnosti: P; 
- Kotlarnica - objekat br. 6, zauzima površinu od 37 m2, spratnosti: P; 
- Upravna zgrada - objekat br. 7, zauzima površinu od 285m2, spratnosti: P+1; 
- Pomoćni objekat - objekat br. 8, zauzima površinu od 41m2, spratnosti: P; 
- Pomoćni objekat - objekat br. 9, zauzima površinu od 46m2, spratnosti: P; 
- Dnevni boravak - objekat br. 10, zauzima površinu od 71m2, spratnosti: P; 

 
Predviđeno je rušenje objekta broj 5, montažnog paviljona, a nakon izgradnje novoplaniranog 
objekta i rušenje montažnog paviljona, objekta broj 4. 
 
 

 
 
 
 



 

  
Slika 2. Prikaz postojećeg objekta br. 5 Slika 3. Prikaz postojećeg odnosa objekta br. 5 i 4 

 

Novoprojektovano stanje: 
 
Novoprojektovani slobodnostojeći objekat planira se na poziciji postojećeg montažnog 
paviljona-objekta br.5, predmetne parcele 9278 K.O. Kikinda. Namenjen je za zajedničko 
stanovanje starih ljudi – DOM STARIH, planiran je u osnovnom gabaritu prizemlja dimenzija 
12,5mx42,2m, ukupne bruto površine prizemlja 590m2. Površina prizemlja sa prilaznim 
stepeništem i  rampama iznosila bi 613m2.   
Izgradnjom novoprojektovanog objekta bi se zadovoljili smeštajni kapaciteti postojećih 
objekata br.4 i br.5, kao i povećali. Spratnost novoprojektovanog objekta iznosi P+2.  
 
Kako bi Gerontološki centar mogao funkcionisati u toku izgradnje novoplaniranog objekta, 
uređenje dela parcele u zoni postojećeg objekta br.4 bi se izvodilo fazno, do dovođenja u 
funckionalno stanje kompletnog kompleksa.   

 
01. LOKACIJA 

 
Novoprojektovani, objekat Gerontološkog centra Kikinda, spratnosti P+2 predstavlja 
nezavistan objekat i pozicioniran je centralno na katastarskoj parceli 9278 K.O. Kikinda. Ulaz 
u objekat je frontalan sa popločane površine ispred objekta.  

 
Gabarit novoprojektovanog objekta proizišao je iz: 
- Uslova pristupačnosti za vozila kao i za nesmetano kretanje starih osoba i osoba sa 
invaliditetom; 
- Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti i normativima i 
standardima za obavljanje delatnosti ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i 
drugih starih lica („Sl. Glasnk RS“, br. 44/93, 60/93, 73/2002, 66/2003, 102/2004, 76/2005 i 
34/2009); 
- Projektnog zadatka kojim je predviđen potreban kapacitet i uslovi korišćenja objekta koji je 
predmet dokumentacije. 



 

 

 

Parcela ima postojeći kolski i pešački prilaz iz ulice Braće Sredojev. Ispred parcele su 
postojeća izgrađena parking mesta za šest vozila. Pristup objektu je interna kolsko – pešačka 
staza. 

 
02. FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA 

 
U funkcionalnoj razradi arhitektonsko-tehnološkog rešenja za izgradnju novog objekta 
izvršena je analiza sadržaja postojećih objekata Gerontološkog centra Kikinda u postojećem 
kompleksu i mogućnosti povezivanja postojećih i novih sadržaja. Svi sadržaji i njihovo 
sadejstvo, analizirani su i po horizontali i po vertikali. Na ovaj način usvojena je funkcionalna 
organizacija novoprojektovanog objekta tako da nakon izgradnje novoprojektovani i postojeći 
objekti čine jedinstvenu celinu kompleksa Gerontološkog centra u Kikindi. Izgradnjom novog 
objekta Gerontološkog centra Kikinda izvršilo se rasterećenje postojećih objekata, kako bi 
dobili potrebne i adekvatne prostore u novom objektu. 

U novoprojektovanom objektu planirani su sledeći saržaji: 
- Prizemlje sadrži ulazni hol sa vetrobranom, stepenišni prostor sa liftom, čekaonicu, 
prostoriju za medicinsko osoblje sa toaletom i tuš kabinom, garderobu za zaposlene u kuhinji, 
kuhinju za služenje gotove hrane sa ostavom, trpezariju, prostoriju za spremačice sa toaletom 
i tuš kabinom, ženski i muški toalet za pacijente, toalet za lica sa invaliditetom, šest 
trokrevetnih soba predviđenih za zavisne pacijente, mrtvačnicu sa posebnim izlazom sa 
spoljne strane kao i protivpožarno stepenište. 

- Na prvom spratu nalazi se stepenišni prostor sa liftom, prostorija za medicinsko osoblje, 
toilet za osoblje, kao i dva muška i dva ženska toaleta za pacijente sa tuš kabinama 
prilagođenim za upotrebu zavisnih pacijenata, zajednička soba, deset trokrevetnih soba od 
kojih je jedna predviđena za zavisne pacijente, četiri dvokrevetne sobe sa lođama, ostava, 
kao i protivpožarno stepenište. 
- Na drugom spratu se takođe nalaze sobe za smeštaj (trokrevetne i dvokrevetne), zajednička 
prostorija, toaleti, stepenišni prostor sa liftom i protivpožarno stepenište, kao i na prvom 
spratu. 

Funkcionalno rešenje i tokovi: 
 
Novoprojektovani objekat je funkcionalno organizovan tako da na nivou prizemlja postoji 
zajednički ulaz za pacijente i zaposlene, kao i sporedni ulaz, pristup tehničkim prostorijama 
(soba za izolaciju preminulih lica, kuhinja), kao i dva protivpožarna ulaza.  

 

 

 



 

 

 
Prizemlje: 
Glavni ulaz, dodatno uvučen i zaštićen nadstrešnicom, orijentisan ka ulici Braće Sredojev 
namenjen je pacijentima i zaposlenima, čije su prostorije organizovane u centralnom delu 
prizemlja. Prema Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne 
zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 41/2013) u prizemlju je predviđena kuhinja za spremanje gotove 
hrane sa odgovarajućom ostavom i garderobom za zaposlene u kuhinji sa čistim prilazom do 
kuhinje i zasebnim ulazom, omogućenim za kolski prilaz, poštujući sve odredbe datog 
pravilnika. U objektu je predviđna i odgovarajuća trpezarija koju istvremeno može koristiti 
50% korisnika smeštaja, prema Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga 
socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 41/2013). Prizemlje objekta Gerontološkog centra sadrži 
zasebne sanitarne čvorove za korisnike ovog objekta kao i za zaposlene. Poštujući odredbe 
Pravilnika o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekta, kojim se 
osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. 
glasnik RS“, br. 22/2015) predviđen je na svakoj etaži sanitarni čvor za osobe sa 
invaliditetom. Prema odredbama Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanja 
delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanove socijalne zaštite za 
smeštaj penzionera i drugih starih lica („Sl. Glasnk RS“, br. 44/93, 60/93, 73/2002, 66/2003, 
102/2004, 76/2005 i 34/2009) u prizemlju je projektovana soba za izolaciju preminulih lica sa 
svim potrebnim pratećim sadržajem. Predviđa se i šest trokrevetnih soba u sklopu prizemne 
etaže prilagođenih za zavisne pacijente. 

Prvi sprat: 
Ukupan smeštajni kapacitet na prvom spratu iznosi 38 kreveta, odnosno 10 trokrevetnih  
soba, 4 dvokrevetne sobe sa lođama. Sve sobe su projektovane u skladu sa Pravilnikom o 
bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti i normativima i standardima za 
obavljanje delatnosti ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica („Sl. 
Glasnk RS“, br. 44/93, 60/93, 73/2002, 66/2003, 102/2004, 76/2005 i 34/2009), odnosno, 
predviđena je površina od minmum 5m2, po korisniku datog prostora. Na prvoj etaži nalaze se 
dva muška i dva ženska sanitarna čvora za korisnike, sa tuš kabinama, kao i sanitarni čvor za 
zaposlene koji su projektovani prema Pravilniku o tehničkim standardima planiranja, 
projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama 
sa invaliditetom, deci i starim osobama (Sl. glasnik RS“, br. 22/2015). Na prvoj etaži nalazi se 
i zajednička prostorija koja omogućava korisnicima prostor u kojem mogu da provode vreme 
zajedno, van spavaonica, a da ne moraju da odlaze u drugi objekat u sklopu kompleksa 
(Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti i normativima i 
standardima za obavljanje delatnosti ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i 
drugih starih lica („Sl. Glasnk RS“, br. 44/93, 60/93, 73/2002, 66/2003, 102/2004, 76/2005 i 
34/2009)). 

 

 

 



 

 

Drugi sprat: 
Ukupan smeštajni kapacitet i funkcionalna organizacija drugog sprata, predviđa se kao i na 
prvom spratu, 4 dvokrevetne sobe sa lođama, 11 trokrevetnih soba, prostorija za zajednički 
boravak, toaleti kako za zaposlene tako i za korisnike,  poštujući date pravilnike. 

Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti i normativima i 
standardima za obavljanje delatnosti ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i 
drugih starih lica („Sl. Glasnk RS“, br. 44/93, 60/93, 73/2002, 66/2003, 102/2004, 76/2005 i 
34/2009) predviđa se širina hodnika 1,8m, kao i postojanje stepenišnog prostora (visina 
stepenica od 13 do 15cm, najmanja širina gazišta 32cm, najmanja širina stepenišnog kraka 
120cm) sa liftom, minimalnog gabarita 1,70x1,50cm. Nagib prilazne rampe iznosi 5%, u 
skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, 
kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim 
osobama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015). Svi prolazi između soba su bez pragova odnosno 
drugih visinskih razlika. 

 

03. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 

Novoprojektovano stanje: 
 
U smislu uklapanja u okruženje, za novoprojektovani objekat izabrana je svedena 
geometrijska forma, koja prati postojeće regulacije i odredbe. U pogledu vertikalne regulacije 
ukupna visina objekta iznosi približno 14 m. Izabrana i upotrebljena svedena forma ublažava 
razlike u pogledu visinske regulacije na datoj parceli, kao razlike u arhitektonskim stilovima i 
materijalizaciji susednih objekata, sve u cilju uklapanja u postojeći kontekst. 
Kao materijalizacija objekta projektom se predviđa primena visoko kvalitetnih trajnih 
materijala, otpornih na habanje, lakih za održavanje i bez štetnog uticaja na zdravlje ljudi. 

 
Spoljni izgled: 
Fasada objekta je materijalizovana u fasadnoj opeci, koja koloritom i teksturom uspostavlja 
vezu sa susednim objektima. Transparentne pozicije na fasadi, fasadna bravarija se planira 
od kvalitetnih termički poboljšanih aluminijumskih profila i višeslojnog niskoemisionog stakla. 
Profili, kao i nadstrešnica na samom ulazu planiraju se u tamno sivoj boji, boji grafita, koja 
korespondira sa toplim tonom opeke. 

 
Unutrašnji prostori: 
U pogledu materijalizacije unutrašnjih prostora planira se primena principa univerzalnosti, što 
podrazumeva da se grupe sličnih prostorija tretiraju na vrlo sličan način uz primenu trajnih i 
kvalitetnih materijala. Zidovi se gletuju i boje, dok se za podnu oblogu spavaonica i prostora 
za boravak korisnika predviđaju PVC podovi, u hodnicima, kuhinji, trpezariji i u sanitarnim 
prostorima predviđa se podna obloga od protivklizne granitne keramike. 

 

 



 

 

04. KONSTRUKCIJA 
 
Shodno Projektnom zadatku, arhitektonskoj postavci objekta, funkcionalnim zahtevima 
Investitora i nizu drugih funkcionalnih i tehničko tehnoloških zahteva, za noseću konstrukciju 
je izabrana zidana konstrukcija sa AB stubovima i vertikalnim serklažima, sa rasterom u 
poprečnom pravcu 3,80m, dok je na mestima stepenišnog prostora 3,51m, dok je u 
podužnom pravcu raster stubova 4,86-2,10-4,86 m. Objakt je dilatiran u osama 7 i 8. Prilikom 
donošenja odluke o usvajanju noseće strukture, vodilo se računa o obezbeđenju trase za 
slobodno provlačanje i postavljanje svih instalacija i formiranje potrebnih instalacionih 
koridora.  

Temelji: 
Objekat je fundiran na dubini od 1,20m i sačinjen je od trakastih temelja u podužnom pravcu, 
međusobno ukrućen veznim gredama.  

AB stubovi, zidovi i međuspratna konstrukcija: 
Unutrašnji i spoljašnji stubovi su armirano-betonski i kvadratnog poprečnog preseka 
dimenzija 30/30cm. 
Spoljašnji zidovi su klimablok, debljine 30,0 cm, na koji je postavljena termoizolacija u vidu 
mineralne vune debljine 5cm i fasadna opeka debljine 12,0 cm. Unutrašnji noseći zidovi su 
debljine 25,0 cm, dok su pregradni zidovi debljine 12,5 cm izrađeni od gipskartonskih ploča.  

 
Međuspratna konstrukcije je fert, debljine d=21,0 cm, oslonjena na zidove. Armirana 
cementna košuljica je predviđena preko sloja termoizolacije, preko koje se postavlja završna 
obloga poda u zavisnosti od namene prostorije. 

Krovna konstrukcija: 
Krovna konstukcija je na dve vode, pokrivena falcovanim crepom, dok nagib krovne ravni 
iznosi 22°. 

 
05. INSTALACIJE 

 
Sve instalacije su predviđene da zadovolje najsavremenije tehnološko/energetsko/ 
telekomunikacione uslove. 
Sve instalacije u objektu biće obrađene u posebnim projektima, koji su sastavni delovi dalje 
projektne dokumentacije. 
 
Hidrotehničke instalacije 
 
Projekat hidrotehničkih instalacija za Gerontološki centar u Kikindi urađen je na osnovu 
Projektnog zadatka, arhitektonskih podloga i važećih tehničkih propisa za ovu vrstu 
instalacija. 
 
 



 

 
 
 
Hladna potrošna voda 
Snabdevanje  objekta sanitarnom vodom se obezbeđuje iz gradskog vodovoda preko 
postojećeg  priključka, u svemu prema zahtevima nadležne komunalne službe. 
Unutrašnja mreža hladne vode predviđa se od polipropilen(PP-R) vodovodnih cevi. 
Potreba za sanitranom vodom iznosi 1,90 lit/sec i tom protoku odgovara prečnik dovodne cevi 
Ø50mm. 

 
Topla potrošna voda 
Priprema tople potrošne vode izvršiti preko centralnog bojlera smeštenog u podstanici. 
Sama priprema tople potrošne vode biće obuhvaćena mašinskim projektom. Ovim projektom 
će biti obrađen i obuhvaćen dovod potrebne količine hladne vode za pripremu tople 
(zagrevanje), obezbeđenje potrebnog pritiska u mreži, kao i razvod od razdelnika u podstanici 
do svih  potrošača tople potrošne vode. 
Unutrašnja mreža tople vode predviđa se od polipropilen(PP-R) vodovodnih cevi.  
   
Hidrantska mreža 
Hidrantsku protivpožarnu mrežu izvesti kao zaseban sistem u svemu prema propisima za ovu 
vrstu objekta. 
Instalacije PP hidrantske mreže urađeno je tako da se napajanje obezbeđuje iz gradskog 
vodovoda preko postojećeg  priključka, a potrebna količinu vode za gašenje požara iznosi 10 
lit/seci i tom protoku odgovara prečnik dovodne cevi Ø100mm. 
Hidrantske cevi koje se montiraju u zemlji su PEHD cevi za NP 10 bara, a unutrašnja 
hidrantska mreža se predviđa od čeličnopocinkovanih cevi.  
Ukoliko pritisak u gradskoj vodovodnoj mreži, koji iznosi 3,5 bara, nije dovoljan da zadovolji 
minimalni pritisak na najudaljenijem hidrantu, predviđa se postavljanje uređaja za povišenje 
pritiska za protivpožarnu vodu. 
 
Kanalizacija 
Sve otpadne vode iz objekata priključuju se na uličnu kanalizacionu mrežu preko postojećeg 
priključka, u svemu prema zahtevima nadležne komunalne službe. 
Celokupan razvod kanalizacije predviđen je od PVC kanalizacionih cevi.  
Ukupna količina otpadne fekalne vode iz objekata iznosi 3,17 lit/sec, a toj količini odgovara 
prečnik odvodne cevi Ø160mm. 
 
Sanitarni uređaji 
Sanitarni čvorovi se opremaju sanitarnim uređajima I klase(standardnih oblika i dimenzija), 
armaturom i sanitarnom galanterijom. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Elektroenergetske, signalne i telekomunikacione instalacije 
 
Elektroinstalacije 
 
Projektom je predviđena spoljna, unutrašnja, nužna i antipanik rasvetu. U zavisnosti od    
namene prostorije predviđene su svetiljke koje obezbeđuju nivo osvetljenja u skladu sa 
važećom   zakonskom regulativom. 
Instalacija električnog osvetljenja objekta se izvode instalacionim provodnikom tipa N2XH, 
osim instalacija nužnog osvetljenja koje se izvode provodnikom tipa NHXHX sa potrebnim 
brojem žila, preseka 1,5mm2 položenim u zid i plafon ispod maltera, Izabrani tip provodnika 
je u skladu sa zahtevom za uslove za evakuaciju u slučaju hitnosti za predmetni objekat  koji 
je definisan kao BD4, koji definiše da instalacije razvoda normalnih instalacija mora biti  
izabran i postavljen tako da ne sme da širiti požar i plamen i ne razvija dim i otrovne gasove, 
dok instalacije nužnog osvetljenja moraju da imaju električni i mehanički integritet u požaru. 
Antipanik svetiljke se montiraju iznad izlaznih vrata i na putevima evakuacije i označavaju 
smer evakuacije iz objekta. Nad vratima se postavljaju se antipanik svetiljke sa natpisom 
"IZLAZ". Sve panik svetiljke su sa autonomijom rada najmanje 2h. Napajanje instalacija 
antipanik rasvete, izvedene su sa posebnog strujnog kruga, koji je jasno naznačen. 
Ukljičenje rasvete se vrši preko prekidača koji su postavljeni po objektu, montirani na visinu 
od 1,5m od poda. 
Spoljna rasveta se uključuje preko grebenaaste sklopke na razvodnom ormanu sa 
mogućnošću izbora ručnog ili automatskog režima rada (preko tajmera). 
 
U svakoj prostoriji u zavisnosti od namene, predviđen je odgovarajući broj priključnica. 
Priključnice se modularne i u zavisnosti od pozicije, pored energetskih priključnica imaju  i  
TV priključnicu. Priključnice se montiraju na visini od 50cm od poda. 
Za sve prostorije u kojima je neophodna klimatizacija predviđene su priključnice za klima 
uređaje ( split sistem)  i one se postavljaju na visini od 2,4m od poda.  
Za potrebe obezbeđivanja bežičnog pristupa internetu, na adekvatnim mestima u hodnicima 
su predviđene priključnice za lokalne pristupne uređaje na visini od 2,4m od poda. 
Instalacije priključnica se izvode instalacionim provodnikom tipa N2XH-j, odgovarajućeg 
preseka i broja žila položenim u zid ispod maltera. Svi provodnici se štite odgovarajućim 
osiguračima u zavisnosti od snage potrošača. 
 
Od glavne sabirnice za izjednačenje potencijala za glavno izjednačenje potencijala do kutija 
za dopunsko izjednačenje potencijala (KIP) u kupatilima položiće se kabl preseka 1x16 mm2 
u zid pod malterom. U kupatilima će se izvesti instalacija za izjednačavanje potencijala tako 
što će se kablom preseka 1x6mm2 i pocinkovanim obujmicama povezati sve metalne 
instalacije i metalne cevi u kupatilu na sabirnicu za dopunsko izjednačenje potencijala u 
kupatilima (KIP). Povezivanje ravnih metalnih sa  provodnikom se izvodi  pomoću papučica i 
zavrtanjeva.  
Na glavnu sabirnicu za izjednačenje potencijala povezati cevi gasovodne, grejne, vodovodne 
i kanalizacione instalacije na ulazu u objekat, ukoliko su iste čelične. 
 

 
 



 

 
 
 
 

Gromobranska instalacija ovog objekta biće izvedena u obliku klasičnog gromobrana, kao 
neizolovana gromobranska instalacija prema  SRPS  IEC 1024-1. Potreban nivo zaštite 
gromobranske instalacije je određen na osnovu SRPS  IEC 1024-1-1.  
Kao uzemljivač će se koristiti čelična pocinčana traka FeZn 25x4 mm položena u temelj 
objekta ispod hidroizolacije. Traka će se od temeljnog uzemljivača do nivoa tla voditi između 
hidroizolacije i zemlje. Kao spustovi će se koristiti čelična pocinčana traka FeZn 25x4 mm 
položena kroz stubove prilikom betoniranja stubova (do mernorastavnih spojeva). Iznad 
merno rastavnih spojeva (ispod fasade ili kroz betonske stubove) pa do krova položiće se 
spusni vod od aluminijuma Al Φ10. 
Kao hvataljke će se koristiti prihvatni vod od aluminijuma Al Φ10 na potporama na rastojanju 
1m.  
Na glavnim spustevima se postavljaju merno-rastavni spojevi na visini 1,50m od tla. 
Na gromobransku instalaciju se spajaju i dna olučnih vertikala (oluci se koriste kao pomoćni 
odvodi), šina za izjednačavanje potencijala i ostali metalni delovi na fasadi ili krovu objekta 
površine veće od 2m2. 
Objekati nije viši od 30m, te nije neophodan dodatni prsten gromobranske instalacije. 
 
U sobama korisnika, pored svakog kreveta predviđen je taster za SOS signalizaciju. 
Tasteri za SOS signalizaciiju su predviđeni i u prostorijama zajedničkih kupatila. 
 
Interfonske instalacije su predviđene samo na ulazu u objekat. 
 
U objektu je predviđen razvod RTV instalacija. U svakoj sobi korisnika predviđena je po 
jedna antenska priključnica.  
 
U objektu je predviđen unutrašnji i spoljašnji video nadzor. 
 
Instalacija SOS signalizacije,  interfona, RTV instalacije i instalacije  video nadzora 
predviđene su beshalogenim kablovima koji ne šire požar i plamen i otrovne gasove, što je u 
skladu sa klasiifikacijom objekta. 
 
U objektu su predviđene instalacije stabilnog sistema za dojavu požara, što je u skladu sa 
članom 42. Zakona o zaštiti od požara (Službeni glasnik RS br,111/09 i 20/15). 
Kao najpogodnija koncepcija detekcije požara predviđen  je adresabilni sistem  koji veoma 
precizno obezbeđuje informaciju o lokaciji alarma odnosno požara u najranijoj fazi njegovog 
razvoja. 
Peredviđeni stabilni sistem za dojavu požara sastoji se od centrale za dojavu požara, 
automatskih optičkih i termičkih detektora požara, ručnih javljača požara, uređaja za 
uzbunjivanje (alarmnih sirena) i glavnog i rezervnog izvora napajanja. 
Kompletno upravljanje sistemom vrši se preko operativno-upravljačkom konzole integrisane 
u kućište centrale. 
Za nadzor predviđeni su  automatski optički ili termički detektori požara, u zavisnosti od 
namene prostorije. 
 
 

 



 

 
 
 
 

Obaveštavanje osoblja u objektu o pojavi požara vršiće se pomoću zvučnog signala 
emitovanog preko alarmnih sirena sa i bez bljeskalice postavljenih po objektu. 
Ručni javljači požara se postavljaju na zidu na visini 1,5 m od poda u objektu, u blizini 
ulaza/izlaza iz objekta, pored stepeništa i duž koridora evakuacije. 
Napajanje centrale je naponom 220V, 50 Hz iz najbližeg razvodnog ormana sa zasebnog 
osigurača nazivne struje 10A (obeležen crvenom bojom). za zaštitu od preopterećenja i 
kratkog spoja instalacije. 
Centrala sadrže napojne jedinice sa akumulatorskim baterijama, za rezervno napajanje 
sistema minimalno 72 sata u mirnom i 30 minuta  u alarmnom režimu  i u slučaju ispada 
mrežnog napajanja. 
Povezivanje svih automatskih i ručnih javljača požara međusobno i sa centralom predviđeno 
je beshalogenim kablom tip JH(St)H 2x2x0.8 mm, a povezivanje alarmnih sirena i elemenata 
izvršnih funkcija beshalogenim kablom tip JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8 mm. 
Kabl tipa JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8mm je predviđen da se postavlja ispod maltera po  
objektu ili po vatrootpornim obujmica. 
 
Na mestima prolaska električnih provodnika kroz protivpožarne prepreke  iste su zatvorene 
masom  otpornom na požar. Za materijale za ispunu na mestima prodora  kablova i za  
materijal za zaštitu kablova od požara  dostavljaju se na uvid odgovarajući atesti.  
Zaštita prodora električnog razvoda kroz građevinski konstruktivne elemente otporne prema 
požaru, kao i materijali za zaštitu kablova od požara, moraju posedovati Izjave o 
usalašenosti izdate na osnovu tipskih protokola o ispitivanju od strane akreditovanih 
laboratorija, shodno odredbama čl.16 Pravilnika o tehničkim normativima za električne 
instalacije niskog napona („Sl.list SFRJ“ br.53 i 54/88 i 28/95). 
 
Termotehničke instalacije 
 
Projektom je predviđeno radijatorsko grejanje objekta. Klimatizacija prostorija će se obavljati 
pomoću split jedinica. 
 
Predviđena je centralna priprema tople sanitarne vode za sva kupatila. Centralni bojler će biti 
spojen na kotlarnicu. Kao podršku centralnom sistemu za pripremu tople sanitarne vode 
predviđeni su solarni kolektori postavljeni na krov objekta. Ostala prateća oprema za solarni 
krug je predviđena za instalaciju u prostoriji predviđenoj za centalnu pripremu sanitarne 
vode. Sistem je projektovan za pripremu sanitarne vode za potrebe u objektu. Upotreba vode 
iz sistema u vešeraju nije moguća iz razloga što je perionica odvojen, udaljen objekat. 
 
Prostorija za privremeni smeštaj preminulih lica je klimatizovana split jedinicom. Prostorija je 
predviđena za smeštaj tela preminulog na kratak vremenski period, od nekoliko sati, koliko je 
potrebno nadležnim službama da preuzmu telo preminulog. 
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Sve instalacije su predviđene prema važećim propisima, standardima i normativima za ovu 
vrstu instalacija. 

 
  Lift 
  U okviru novoprojektovanog objekta predviđen je hidraulični teretni lift, namenjen za prevoz    

putnika I tereta, bolničkog kreveta, kojima se opslužuju određene stanice korišćenjem kabine 
čije mere i konstrukcija omogućuju bezbedan pristup licima a koja se kreće u voznom oknu 
između dve ugrađene vođice. Nosivost lifta je za 1500kg. 

 
 
 
NAPOMENA: 

Sve eventualne izmene projekta su moguće u cilju poboljšavanja kvaliteta i funkcionisanja 
objekta, a uz saglasnost odgovornog projektanta. 

 
 
 
 
 














