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У складу са чланом 62, став 2, 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и
52/2021) доносим:

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
За одговорног урбанисту на руковођењу израде Урбанистичког пројекта за
потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације ЗА ДОГРАЊУ

ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање горивoм моторних возила изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ на
кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово за инвеститора ЛЕКИЋ (ЖИВА) ГОРАН
из Опова, Иво Лоле Рибара број 124 (ЈМБГ 2201969860026), одређује се:

1.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

дипл.инж.арх. Aлла Филиповић
лиценца бр. 200 0381 03
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Да су приликом израде техничке документације: Урбанистичког пројекта за
потребе
урбанистичко-архитектонске
разраде
локације
ЗА
ДОГРАЊУ
ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила - изградњом ОБЈЕКТА
САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ на кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово за
инвеститора ЛЕКИЋ (ЖИВА) ГОРАН из Опова, Иво Лоле Рибара број 124 (ЈМБГ
2201969860026), коришћени сви важећи прописи, стандарди и нормативи чија је примена
обавезна при изради предметне документације а сходно одредбама са 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, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) као и да је израђен у складу са
Планом генералне регулације општине Опово („Општински службени гласник Опово“,
бр.1/2015,1/2017) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/2019.).
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1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1.1.

УВОД

Изради урбанистичког пројекта приступа се на захтев инвеститора да би се извршила
урбанистичка провера просторних и програмских могућности кроз урбанистичкоархитектонску разраду локације.
Урбанистичким пројектом се дефинише урбанистичко-архитектонско решење
планиране доградње постојећег комплекса у складу са условима за изградњу и
урбанистичким показатељима датим Планом за одређену намену, односно зону, као и
правилницима који конкретну област регулишу и прибављеним условима надлежних јавних
предузећа и установа у чијој је надлежности њихово издавање.
Методолошки циљ израде пројекта јесте провера програмских, технолошких и
функционалних програма инвеститора са свим релевантним факторима који прописују
изградњу објекта те врсте.
На почетку израде Урбанистичког пројекта носиоцу израде стављена је на
располагање следећа документација:
- Копија плана бр.953-1/2021-9 К.О.Опово од 24.02.2021г.
- Копија плана водова бр. 956-303-3590/2021 К.О.Опово од 01.03.2021г
- Лист непокретности бр. 1598, издат од стране Републичког геодетског завода –
геодетско-катстарски информациони систем од 24.02.2021.г.
- Катастарско-топографски план урађен од стране геодетске фирме „Георад“
- Уговор између инвеститора и ЈП „Путеви Србије“, број 454-7 од 09.01.2020 г.
- Главни пројекат - доградња станице за снабдевање моторних возила течним
нафтним гасом – станица за снабдевање горивом моторних возила, израђен од
стране ДОО „ Термо Инжињеринг“ из Зрењанина, 2011.год.
- Решење о употребној дозволи издато од стране општине Опово, општинска управа,
одељење за имовинско правне, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство, број
351-101/2011-III од 09.05.2012.год.
Наведена документација налази се у прилогу и саставни је део Урбанистичког пројекта.

1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде
локације ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање
моторних возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање горивoм моторних возила (у
даљем тексту станица за снабдевање горивом (ССГ)) - изградњом ОБЈЕКТА
САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ израђује се у складу са :
- Планом генералне регулације општине Опово („Општински службени гласник Опово“,
бр.1/2015,1/2017),
- Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019) .
- чл. 60 и 61 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и
9/2020 и 52/21)
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Наведени списак закона дефинисао је одређени број подзаконских аката, обавезних
за примену приликом планирања и пројектовања објекта дате функције, који су стављени у
обавезну примену у поступку решавања функционалне организације објекта и њеног
уклапања у прострону целину.
Катастарска парцела 5602 К.О. Опово се налази у обухвату Плана генералне
регулације општине Опово („Општински службени гласник Опово“, бр.1/2015,1/2017) у зони
РАДНИХ КОМПЛЕКСА – производно складишни комплекси, део је блока 062, налази се у
периферном делу несељеног места Опово и излази на регионални пут Панчево-Опово,
државни пут IIА реда, број 131.
ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Урбанистички пројекат се израђује на захтев инвеститора као урбанистичко –
технички документ за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације.
Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонске
разраде локације ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за
снабдевање моторних возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање горивoм моторних
возила - изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ и израђује се
у складу са Планом генералне регулације општине Опово („Општински службени гласник
Опово“, бр.1/2015,1/2017), као и Правилником о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019).
Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се у складу са планском документацијом,
одређеним 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 грађевинској
парцели.
НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРОСТОРА
Катастарска парцела број 5602 К.О. Опово која је предмет израде Урбанистичког
пројекта, на основу Плана генералне регулације општине Опово („Општински службени
гласник Опово“, бр.1/2015,1/2017), припада блоку 62 и припада зони РАДНИХ
КОМПЛЕКСА – производно складишни комплекси, са изласком на регионални пут
Панчево-Опово, државни пут IIА реда, број 131, кат.пар.топ.бр. 5683 К.О. Опово, са
постојећим саобраћајним прикључком за који је сколопљен Уговор са јавним предузећем
„Путеви Србије“ број 454-7 од 09.01.2020год и на основу кога се плаћа месечна накнада.
Увидом у РГЗ на предметној парцели се налази један легалан објекат (објекат бр. 1 станица за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање
горивoм моторних возила) која је део предметног комплекса.
Постојећи објекат бр 1 - станица за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила постављен је као слободностојећи
објекат и његова удаљеност од регулационе линије према регионалном путу ОповоПанчево, кат.пар.топ.бр. 5683 К.О. Опово је на неједнаком растојању које се креће од 12.53м
до 12.56м. Од кат.пар.топ.бр. 5603 К.О. Опово, постављен је на неједнаком растојању које
се креће од 8.76м до 9,00м. Од кат.пар.топ.бр. 5670 К.О. Опово (некатегорисани пут),
регулационе линије, постављен је на неједнаком растојању које се креће од 80.61м до 82.99м.
Од кат.пар.топ.бр. 5601 К.О. Опово, постављен је на неједнаком растојању које се креће од
Панчево, јун 2021.год.
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28.92м до 29.42м. Тачна позиција постојећег објекта приказана је на графичком прилогу бр
2 – Ситуационо решење са наменом површина.
Остали елемети предметног комплекса су са тачним позицијама приказани на
графичком прилогу бр 1 – Постојеће стање, КТП са границом обухвата урбанистичког
пројекта, чија је подлога била КТП урађена од стране ДОО „Георад“ из Панчева.
За предметни комплекс издато је Решење о употребној дозволи издато од стране
општине Опово, општинска управа, одељење за имовинско правне, стамбене послове,
урбанизам и грађевинарство, број 351-101/2011-III од 09.05.2012.год.
Новопланирани
објекат,
који
чини
доградњу
постојећег
комплекса,
САМОУСЛУЖНА АУТОПЕРИОНИЦА, планиран је као слободностојећи објекат и
његова удаљеност од регулационе линије према регионалном путу Опово-Панчево,
кат.пар.топ.бр. 5683 К.О. Опово је на неједнаком растојању које се креће од 23.83м до
24.74м. Од кат.пар.топ.бр. 5603 К.О. Опово, постављен је на неједнаком растојању које се
креће од 23.55м до 23.61м. Од кат.пар.топ.бр. 5670 К.О. Опово, регулационе линије,
постављен је на неједнаком растојању које се креће од 72.55м до 77.71м. Од кат.пар.топ.бр.
5601 К.О. Опово, постављен је на неједнаком растојању које се креће од 1.00м до 1.38м.
Тачна позиција постојећег објекта приказана је на графичком прилогу бр 2 – Ситуационо
решење са наменом површина.
ПРАВНИ САТУС ЗЕМЉИШТА
Према копији плана заведеној под бр. 953-215-3804/2021 од 19.03.2021. и препису
листа непокретности бр. 1598 К.О. Опово предметна парцела има следеће податке:
Катастарска парцела број 5602 К.О. Опово која је предмет израде Урбанистичког
пројекта има статус земљишта у грађевинском подручју, у приватној својини Лекић Горана
из Опова, ул. Иве Лоле Рибара бр. 124.
Број парцеле: 5602
Катастарска општина: КО Опово
Површина: 42а 62м2
Врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју
Врста права: својина
Облик својине: приватна
Обим удела: 1/1 Лекић Горан
На предметној парцели 5602 К.О. Опово тренутно према подацима РГЗа постоји
један објекат статуса – преузет из земљишњих књига – остале зграде – Станица за
снабдевање моторних возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање горивом моторних возила.
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1.3.

ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Слика 1. ПОЛОЖАЈ ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ - Повезаност предметне парцеле са Барандом,
Сефкерином, Сурдуком, Белегишом, бесним Фоком, значај положаја парцеле за намену која је обухваћена
пројектним задатком. Подлога преузета са www.geosrbija.com

Слика 2. ПОЛОЖАЈ ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ – у односу на насеље Опово
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Слика 3. ШИРИ ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - Положај предметне парцеле у
односу на главне саобраћајне токове, подлога преузета са www.geosrbija.rs

Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом обухвата предметну парцелу 5602
К.О. Опово и део парцеле 5683 К.О. Опово који обухвата постојећи саобраћајни
прикључак за претходнонаведену парцелу за који је склопљен Уговор са ЈП „Путеви
Србије“ број 454-7 од 09.01.2020год. Предметна парцела је позиционирана у источном
периферном делу Плана генералне регулације општине Опово („Општински службени гласник
Опово“, бр.1/2015,1/2017) и припада зони радних комплекса (производно-складишни
комплекси), блок 62.
Парцела 5602 К.О. Опово је позиционирана тако да се граничи са две саобраћајнице
и две грађевинске парцеле. Главни фронт парцеле, са јужне стране, се граничи са
саобраћајницом/регионалним путем Панчево-Опово, државни пут IIA реда број 131,
кат.пар.топ.бр. 5683 К.О.Опово. На истоку се граничи са кат.пар.топ.бр. 5601 К.О. Опово,
на северу се граничи са кат.пар.топ.бр. 5670 К.О. Опово, некатегорисани пут. На западу се
граничи са кат.пар.топ.бр.5603 К.О. Опово. Предметна парцела има улаз са јужне стране
преко саобраћајног прикључка са државног пута IIA реда број 131, за који има Уговор са
јавним предузећем „Путеви Србије“ број 454-7 од 09.01.2020год.
Израдом Урбанистичког пројекта катастарска парцела бр. 5602 К.О. Опово не мења
своју површину и постојеће границе, већ их у потпуности задржава.

Панчево, јун 2021.год.

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације
ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила
- изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ на кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово -

Детаљније, обухват урбанистичког пројекта је дефинисан следећим координатним
тачкама, што се може видети и на графичком прилогу - Цртеж бр. 1 – Постојеће стање,
КТП са границом обухвата урбанистичког пројекта

koordinatne tacke
predmetne parcele

oznaka

Y

X

I
II
III
IV
V

7457051.970
7457108.730
7457146.630
7457147.610
7457086.150

4988368.580
4988442.810
4988429.570
4988429.380
4988339.270

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

7457085.450
7457085.043
7457085.651
7457046.523
7457043.582
7457040.361
7457021.898
7457017.569
7457079.620

4988337.870
4988333.384
4988329.249
4988366.940
4988366.670
4988366.953
4988376.006
4988370.928
4988317.938
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1.4.НАМЕНА ПРОСТОРА У ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ

Слика 4. ШИРИ ОБУХВАТ – Предметна парцела са наменама површина – извод из Плана
генералне регулације општине Опово („Општински службени гласник Опово“, бр.1/2015,1/2017),
графички прилог „Подела простора на зоне и целине“
Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом припада Плану генералне
регулације општине Опово („Општински службени гласник Опово“, бр.1/2015,1/2017). Према
графичком прилогу „Подела простора на зоне и целине“ сврстано је у зону РАДНИХ
КОМПЛЕКСА – производно складишни комплекси, део је блока 62 и налази се у
периферном делу несељеног места Опово.
Ужи обухват Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске
разраде локације за доградњу постојећег комплекса - станице за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање горивoм моторних возила - изградњом
Панчево, јун 2021.год.
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ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ покрива предметну парцелу 5602
Опово и део постојећег саобраћајног прикључак на државни пут IIA реда број 131,
кат.пар.топ.бр. 5683 К.О.Опово, за који има Уговор са јавним предузећем „Путеви Србије“
број 454-7 од 09.01.2020.год.
Постојећи објекат - Станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са станицом
за снабдевање горивoм моторних возила је легалног статуса- преузет из земљишних књига и
део је предметног комплекса станице за снабдевање горивом. Преостали елементи
комплекса су приказани на детеаљном КТПу израђе од стране ДОО „Георад“ из Панчева.
Предметни комплекс, који је предмет доградње и израде урбанистичког пројекта, је
према свему изведен према Главном пројекту – доградња станице за снабдевање моторних
возила течним нафтним гасом – станица за снабдевање горивом моторних возила, израђен
од стране ДОО „Termo Inžinjering“, Зрењанин, из 2011 године. За комплекс је добијена
употребна дозвола број 351-101/2011-III од 09.05.2012.год.
Планираном доградњом комплекса намена постојећег објекта се не мења. Објекат
који се дограђује је самоуслужна аутоперионица, спратности П која се поставља као
независан слободностојећи објекат и не утиче на измену постојећих функција комплекса
станице за снабдевање моторних возила.

Панчево, јун 2021.год.
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ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила
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1.5. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ – ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Слика 5. Постојеће стање на терену – предметна парцела 5602 К.О. Опово. Графика преузета са
www.geosrbija.rs
Постојеће стање, по евиденцији Републичког геодетског завода – геодетско-катастарски
информациони систем, према оригиналној документацији, односно листу непокретности
бр. 1598 од 18.03.2021год., и копији плана бр.953-215-3804/2021 К.О.Опово од
19.03.2021.год за предметну кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово, издата од стране службе за
катастар непокретности Опово, је следеће:
- У А листу –
o подаци о парцели, врста земљишта је земљиште у грађевинском подручју,
укупне површине парцеле 42а62м2.
o Начин коришћења дела парцеле површине од 32м2 је земљиште под зградом
и другим објектом.
o Начин коришћења дела парцеле површине од 42а30м2 је њива 4. класе.
- У Б листу – имаоци права на парцели:
o Лекић Горан, ул. Иве Лоле Рибара бр.124, Опово – приватна својина
- У В листу – објекти на парцели
o Објекат бр. 1 – остале зграде – Станица за снабдевање моторних возила
ТХГ-ом с станицом за снабдевање горивом моторних возила, објекат преузет
из земљишне књиге, имаоц права на објекту – Лекић Горан, ул Иве Лоле
Рибара бр.124, Опово, облик својине – приватна, спратност Пр по
евиденцији из катастра, површина под објектом 32м2
За предметну парцелу нема терета на парцели и нема напомена.
Панчево, јун 2021.год.

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације
ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила
- изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ на кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово -

Слика 6. Постојеће стање на терену – предметна парцела 5602 К.О. Опово. КТП израђен од
стране ДОО „Георад“, Панчево
Према катастарско-топографском плану који је израдила геодетска фирма ДОО
“Георад“из Панчева, осим постојећег објекта - Станица за снабдевање моторних возила
ТHГ-ом сa станицом за снабдевање горивом моторних возила , чији је статус – ОБЈЕКАТ
ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ-, на терену су позиционирани и остали елементи
предметног комплекса који је према свему изведен према Главном пројекту – доградња
станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом – станица за снабдевање
горивом моторних возила, израђен од стране ДОО „Termo Inžinjering“, Зрењанин, из 2011
године и за који постоји употребна дозвола број 351-101/2011-III од 09.05.2012.год.
Панчево, јун 2021.год.
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2. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
Урбанистички пројекат парцеле, као урбанистичко – архитектонска разрада локације урађен
је на основу следећих услова изградње:
- Параметри из Плана генералне регулације општине Опово („Општински службени
гласник Опово“, бр.1/2015,1/2017)
- Услови и решења прибављени од надлежних предузећа и органа
- Подлога и података надлежних предузећа и органа

2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА
Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом припада Плану генералне
регулације општине Опово („Општински службени гласник Опово“, бр.1/2015,1/2017). Према
графичком прилогу „Намена површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама
објеката јавне намене“ сврстано је у зону РАДНИХ КОМПЛЕКСА – производно
складишни комплекси, део је блока 62 и налази се у периферном делу несељеног места
Опово.
У складу са параметрима и условима градње из Плана на захтев Инвеститора
уређено је Идејно решење за планирану доградњу ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице
за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање горивoм моторних
возила - изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
На предметној парцели се налази објекат станица за снабдевање моторних возила
ТHГ-ом сa станицом за снабдевање горивом моторних возила чија намена остаје
непромењена и планира се доградња комплекса изградњом новог објекта самоуслужне
аутоперионице, у свема према дозвољеним параметрима важећег Плана. За планирани
комплекс користиће се постојећи саобраћајни прикључак за који је скопљен Уговор бр. 4547 од 09.01.2020.год. са јавним предузећем „Путеви Србије“ и за чије коришћење се плаћа
месечна накнада.

2.2.Регулационе и грађевинске линије
Планирано подручје представља кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово, које је дефинисано
следећим граничним тачкама:
Број тачке
I

X
4988368.580

Y
7457051.97

II

4988442.810

7457108.730

III

4988429.570

7457146.630

IV

4988429.380

7457147.610

V

4988339.270

7457086.150

Парцела топ.бр. 5602 К.О. Опово, која је предмет детаљне разраде има полигонални
облик и својим положајем у односу на суседне парцеле њене границе карактеришу се као:
1. границе грађевинске парцеле (границе према суседним парцелама)
2. постојеће регулационе линије које се поклапају са границом парцеле, која раздвајаја
површину јавне намене од површина грађевинске парцеле.
Панчево, јун 2021.год.
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Карактеристике граница предметне парцеле су обележене на графичком прилогу бр.1 –
Постојеће стање – КТП са границом обухвата урбанистичког пројекта.
Предметна парцела на југу излази на регионални пут Опово-Панчево, државни пут
IIAреда, број 131, односно кат.пар.топ.бр. 5683 К.О. Опово. На западу се граничи са
кат.пар.топ.бр. 5603 К.О. Опово. На северу излази на некатегорисани пут, односно граничи
се са кат.пар.топ.бр. 5670 К.О. Опово. На истоку се граничи са кат.пар.топ.бр. 5601 К.О.
Опово.
Парцела је полигоналног облика, површине 42а62м2
Постојеће регулационе линије се задржавају.
Постојећи објекат бр 1 постављен је као слободностојећи објекат и његова удаљеност
од регулационе линије према регионалном путу Опово-Панчево, кат.пар.топ.бр. 5683 К.О.
Опово је на неједнаком растојању које се креће од 12.53м до 12.56м. Од кат.пар.топ.бр. 5603
К.О. Опово, постављен је на неједнаком растојању које се креће од 8.76м до 9,00м. Од
кат.пар.топ.бр. 5670 К.О. Опово, регулационе линије, постављен је на неједнаком растојању
које се креће од 80.61м до 82.99м. Од кат.пар.топ.бр. 5601 К.О. Опово, постављен је на
неједнаком растојању које се креће од 28.92м до 29.42м. Тачна позиција постојећег објекта
као и пратећих елемената комплекса станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила приказана је на графичком прилогу бр
2 – Ситуационо решење са наменом површина.
Новопланирани објекат, доградња постојећег комплекса, самоуслужна аутоперионица
планиран је као слободностојећи објекат и његова удаљеност (грађевинска линија) од
регулационе линије према регионалном путу Опово-Панчево, кат.пар.топ.бр. 5683 К.О.
Опово грађевинска линија је на неједнаком растојању које се креће од 23.83м до 24.74м. Од
кат.пар.топ.бр. 5603 К.О. Опово, грађевинска линија је на неједнаком растојању које се
креће од 23.55м до 23.61м. Од кат.пар.топ.бр. 5670 К.О. Опово, регулационе линије,
грађевинска линија је на неједнаком растојању које се креће од 72.55м до 77.71м. Од
кат.пар.топ.бр. 5601 К.О. Опово, грађевинска линија је на неједнаком растојању које се
креће од 1.00м до 1.38м. Тачна позиција планираног објекта приказана је на графичком
прилогу бр 2 – Ситуационо решење са наменом површина.

2.3. Концепција уређења простора и анализа урбанистичких
параметара
Уређење комплекса конципирано је на такав начин да омогући инвеститору испуњење
захтева инвестиционог програма уз поштовање начела рационалности и економичности у
законском оквиру. Функционалну повезаност садржаја и саобраћајне токове одредили су
просторно решење комплекса.
Приликом пројектовања водило се рачуна да се не угрози постојећа структура
комплекса. Циљ пројектовања је позиционирање новопланираног објекта – самоуслужна
аутоперионица на тај начин да се употпуни функција самог комплекса и тиме прошири
његова основна намена, при том водећи рачуна да се испоштују сви параметри исказани
важећим Планом и уклапањем у окружење на тај начин да се уклапа у своје окружење.
Позиција предметне локације је на ободном делу грађевинског подручја насељеног
места Опово и досадашње коришћење постојећег комплекса показало је потпуну
оправданост постојања комплекса овог типа као и потребу за његово проширење са новим
садржајем.
Фазна реализација комплекса није предвиђена.
Објекат бр 1 по својој структури и габариту остаје непромењен. Предмет доградње
је комплекс Станице за снабдевање моторних возила ТHГ-ом сa станицом за снабдевање
горивом моторних возила доградњом објекта Самоуслужне аутоперионице.
Панчево, јун 2021.год.
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Слика 7. Планирано стање – Извод из ИДРа израђен од стране пројектног бироа ДОО „Панурбис“ бр.тех.
дневника 11.21.

Предмет Идејног решења је доградња постојећег комплекса – станице за снабдевање
моторних возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање горивом моторних возила –
изградњом објекта самоуслужне аутоперионице. Објекат самоуслужне перионице се гради
као слободностојећи објекат, предњом фасадом постављен на неједнаком растојању - од
21.82м до 24.74м - од регулационе линије према кат.парц.топ.бр. 5683 К.О. Опово.
За објекат је усвојена таква концепција објекта која на основу дефинисаних
параметара расположиве локације и функционалних захтева Инвеститора омогућава
остварење једне пословне јединице – самоуслужне аутоперионице, са два надкривена бокса
и једним ненадкривеним , односно места за самоуслужно прање возила и техничком
просторијом.
У току рада самоуслужне аутоперионице, нема испуштања отровних материја у
подземне воде, тло нити испарења у ваздух, нити се стварају вибрације или недозвољена
Панчево, јун 2021.год.
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бука. Хемикалије које се користе поседују све потребне атесте и потврде да нису отровне, да
су биоразградиве и на нивоу су детерџента који се користи за прање суђа, у кућној
употреби.
Предвиђено је грејање воде за прање аутомобила и подно грејање од 150Ц, како се у
зимском периоду не би стварао слој леда у боксовима за прање.
У сваком боксу предвидети корито затворено металном решетком за сакупљање воде
и одводњавање.
У склопу аутоперионице је монтажно-демонтажни контејнерски објекат са
машинском просторијом (техничка просторија) који није предмет овог пројекта већ се ради
према технологији произвођача опреме.
Објекат самоуслужне аутопетионице је спратности Приземље (П). Планираним
објектом предвиђена је изградња 1 функционалне јединице на укупној бруто површини
објекта 112.00м².
Планирани објекат самоуслужне аутоперионице у приземљу садржи: 2 надкривена
бокса, један ненадкривени бокс и техничку просторију. Светла висина приземља износи
3.50м.
Укупна нето површина објекта самоуслужне аутоперионице (Пр)
Укупна бруто површина објекта самоуслужне аутоперионице (Пр)

99.97м²
112.00м²

За стационарни саобраћај предвиђена су 5 паркинг места од којих су 4 димензија
500х250цм и једно паркинг место за инвалиде, димензија 500х370цм.
Постојеће саобраћајне површине су асфалтиране, нове, дограђене, манипулативне
површине су од водонепропусног бетона.

2.4.Остваривање колских приступа и пешачких токова
Приступ локацији
Приступ станици за снабдевање горивом са аутоперионицом која се налази на
парцели кат.топ.бр. 5602 К.О. Опово, врши се преко трасе Државног пута IIА реда број 131,
преко постојећих саобраћајних прикључака. Предметни комплекс има саобраћајни
прикључак у стационажи км 13+720 – важећи уговор инвеститора са ЈП “Путеви Србије”.
Ширина коловоза, коловозна конструкција, радијуси лепеза прикључка усклађени су за
меродавно возило које се очекује у комплексу тј. тешко теретно возило. ССГ је једносмерна
и смер кретања на ССГ је супротан смеру кретања казаљке на сату.
Пешачке површине нису посебно издиференциране , већ се пешаци могу кретати
преко коловозних површина.
Приказаним саобраћајним решењем испуњени су сви услови за приступ и несметано
кретање кроз комплекс и услови противпожарне заштите у смислу омогућења проласка
противпожарног возила чије кретање може бити само једносмерно.
Саобраћајне површине
Комплекс ССГ са аутоперионицом излази на државни пут IIA реда број 131
(деоница 13101 од почетног чвора број 1314 Чента до завршног чвора број 13001 Јабучки
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пут). Планирано је задржавање свих постојећих саобраћајних површина, прикључака (улаз и
излаз), уз минимално дограђивање саобраћајних површина ради изградње аутоперионица и
паркинг простора.
Постојећа ССГ функционише у једносмерном режиму саобраћаја са једним улазом и
једним излазом на предметни државни пут IIA реда.
Интерни саобраћај планиран је тако да омогући приступ свим садржајима комплекса
ССГ и аутоперионици.
Осовине саобраћајница, као и сва ивична геометрија, дефинисани су у државном
координатном систему.
Све површине унутар комплекса предвиђене за кретање возила димензионисане су у
складу са меродавним саобраћајним оптерећењем, а према планираној шеми кретања
путничких и теретних возила.
Геометрија саобраћајних површина комплекса ССГ усклађује се са геометријом
постојећих јавних саобраћајница.
Нивелационо решење саобраћајних површина проистиче из синтезе ограничења
која су условљена нивелационим положајем постојеће саобраћајнице и самим комплексом
који има своје захтеве у погледу нивелационог решења као и изграђеним саобраћајним
површинама у комплексу.
У ситуационом плану новопројектовано решење прилагођава се функционалности
простора саме станице.
Саобраћајна опрема и сигнализација
У оквиру станице за снабдевање горивом дозвољено је једносмерно кретање у смеру
супротном од смера кретања казаљке на сату. Обележавањем стрелица на коловозу у смеру
кретања и уз вертикалну сигнализацију нагласиће се и дефинисати дозвољени смерови
кретања, а решиће се пројектом за саобраћајну сигнализацију.

Слика 8. Саобраћај – Извод из графичког прилога бр 3. – Регулационо нивелационо решење локације са наменом
површина
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2.5.Начин обезбеђивања простора за паркирање возила
На парцели ССГ са аутоперионицом предвиђена су места за стационарни саобраћај.
Паркинг места су за управан систем паркирања. Димензије паркинг места су 2,5х5,0м док је
паркинг место које користе особе са инвалидитетом димензија 3,7х5,0м. Манипулативна
саобраћајница за потребе аутоперионице и управних паркинг места је ширине 5.5м.
Коловозна конструкција паркинг места за путничка возила је за лако саобраћајно
оптеређење.

2.6.Ограђивање комплекса
На предметној парцели није планирано ограђивање простора. Задржава се концепт
отворене визуре.

2.7.Нивелационо решење комплекса
Приликом дефинисања начина пројектовања решења за контролисано одвођење
потенцијално запрљане/зауљене атмосферске воде са саобраћајних и манипулативних
површина као одредница за примену прописаних обавеза узета је класификација приступне
саобраћајнице и меродавно возило које је предвиђено за саобраћај унутар комплекса. Са
обзиром да није планирано задржавање путничких, доставних и противпожарних возила
сматрамо да саобраћајне и манипулативне површине комплекса могу се одводњавати
пројектованим падовима у слободне зелене површине без примарног пречишћавања.
Техничка отпадна вода која је производ коришћења новопланираног објекта. Самоуслужна аутоперионица се одводи колективно до сепаратора са таложником где се
вода пречишћава до нивоа условно чисте отпадне воде која се даље прикључује на
постојећу кишну калнализације и одводи се у јавну површина зеленила (канал).
У току рада самоуслужне аутоперионице, нема испуштања отровних материја у
подземне воде, тло нити испарења у ваздух, нити се стварају вибрације или недозвољена
бука. Хемикалије које се користе поседују све потребне атесте и потврде да нису отровне, да
су биоразградиве и на нивоу су детерџента који се користи за прање суђа, у кућној
употреби.

2.8.Начин уређења слободних и зелених површина
Проценат планираног зеленила на предметној парцели износи 65%
Уређене површине бензинске пумпе представљају зелене површине специјалне намене. Оне имају претежно заштитну улогу, док им се на прилазу пумпама даје и естетска
вредност. Обзиром да се слободна површина предвиђена за озелењавање налази само у
позадини објекта акценат треба да се стави на њену заштитну улогу. То практично значи да
се по ободу парцеле изврши густа садња жбунасте и дрвенасте вегетације, ради већег
заштитног ефекта. Заштитно изолациони појасеви представљају просторну изолацију тј.
живи појас између површина различитих намена. Основна сврха појаса је да спречи
негативан утицај објекта на околни простор и састоји се од биолошки активних биљака које
ће заштитити контактне површине од прашине, буке и др. Избор врста мора бити у складу
са наменом простора и са условима средине. Ова врста зеленила се формира од свих
категорија зеленила, почев од зељастих преко жбунастих врста све до високе дрвенасте
вегетације. Заступљеност нижих врста је већа у ободном деловима површине. Потребно је
остављати и визуелне продоре на јавну зелену површину лоцирану између станице и
простора намењеног објектима занатских услуга.
Ово зеленило је са заштитном улогом и на овим површинама не сме бити
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активности које ће загађивати околину, а посебно је забрањено третирање зеленила
хемијским средствима које угрожава здравље људи, обзиром да комплекс тангира површину
намењену занатску.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, техничким
нормативима за пројектовање зелених површина уз поштовање минималних удаљења од
појединих инсталација - дрвеће садити на минималној удаљености од 1,5м од инсталација,
односно 1,0м од ТТ мреже.
Уколико је могуће, паркинг просторе у оквиру парцеле засенчити садницама тако да
се на ивици паркинг места засади 1 дрво.
Унос и распоред зељасте вегетације је по нахођењу пројектанта и у договору са
инвеститором, као и унос и распоред пратећег мобилијара (канте за смеће, евентуалне
фонтане и сл.)
Све слободне површине затравнити квалитетним травнатим застором.
Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, расаднички
однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких
обољења. Саднице морају бити врсте која су у складу са условима средине, расаднички
однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или фитопатолошких
обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5м од кореновог врата на садницама
листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима. Избор врста је такав
да је у складу са изворном фитоценозом, као и условима средине. Дозвољава се и унос врста
које ијуну изразите заштитне ефекте, под условом да се уклапају својим хабитусом у
окружење.
Није дозвољено уношење инвазивних врста у које се убрајају: Ailanthus glandulosa,
Amorpha fruticosa, Acer negundo, Asclepias syriaca, Celtis occidentalis, Fraxinus pennsylvanica,
Gledichia triacantos, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila и сл. тј. у складу са Конвенцијом о
биолошкој разноврсности.

3. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
3.1.Највећи дозвољени капацитет и минималне површине
Применом одредби Плану генералне регулације општине Опово („Општински
службени гласник Опово“, бр.1/2015,1/2017) у табели су дати општи параметри за зону
РАДНИХ КОПМЛЕКСА - производно складишни комплекси - којој припада предметна
парцела
Индекс заузетости (објекат
поплочање)
Индекс изграђености парцеле
Зелене површине

+

ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИ

РЕАЛИЗОВАНИ ДАТИМ УП

Макс 70%

Остварено 35%

Макс 1.8
Мин 30%

Остварено 0.03
Остварено 65%

3.2. Спратност и висина објеката
Према плану максимална дозвољена спратност објеката у зони РАДНИХ
КОМПЛЕКСА – производно складишни комплекси- је П+1+Пк. Максимална дозвољена
висина је 12м.
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Спратност новопланираног објекта – Самоуслужна аутоперионица- је П, док је
пројектована висина 4.36м што се може видети у графичком прилогу – идејно решење
објекта.

3.3.Анализа урбанистичких параметара за предметну парцелу
Урбанистички
параметри

Парцела топ. бр. 5602 К.О. Опово

Површина
парцеле

42а62м2
Објекат бр.1-

Станице за снабдевање моторних
возила ТHГ-ом сa станицом за
снабдевање горивом моторних
возила
Површина
земљишта под
објектом заузетост(м2)
Укупна
бруто грађевинска
површина објекта
(м2)
Бруто
развијена
грађевинска
површина објекта
(м2)

Објекат бр.2 новопланирани објекат –
Самоуслужна аутоперионица

32.00м2

112.00м2

32.00м2

112.00м2

32.00м2

112.00м2

Индекс заузетости
(објекти) %

144.00м2/3.37%

Индекс
изграђености

0.03

Опремљеност
паркинг простора

Укупно 5ПМ (паркинг места) од тога 1 паркинг место за возила која
користе особе са инвалидитетом, на сопственој парцели
2769,00м2/65.00%

Зелене површине
Манипулативне и
саобраћајне
површине

1349.00м2/31.63%

Индекс заузетости исказан у %, је количник површине хоризонталне пројекције
надземног габарита објеката на парцели и површине парцеле.
114.00м²/4262.00м2x100%= 3.37%
Индекс изграђености је количник бруто развијене грађевинске површине свих објеката на
парцели и површине парцеле.
144.00м²/4262.00м2=0.03
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4. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
Техничке услове, тачно место и начин прикључивања објеката на постојећу или
планирану комуналну и осталу инфраструктуру одређује надлежно предузеће у складу са
важећим законима и прописима из те области. Ови услови су дефинисани условима из
важеће планске документације и услова прибављених за потребе израде овог урбанистичког
пројекта, док ће се недостајајући услови надлежних предузећа прибавити у поступку
издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре. Одступање од решења
дефинисаних овим урбанистичким пројектом могуће је само уколико то буде захтевано
накнадним условима надлежних предузећа за пројектовање и прикључење. Детаљна разрада
планираних прикључака биће дефинисана техничком документацијом.

4.1.Саобраћајно решење
Регулациона и грађевинска линија
Регулациона линија је дефинисана Планом генералне регулације Опово и приказана
на графичким прилозима.
Грађевинска линија
Положај објеката, односно удаљење грађевинске у односу на регулациону линију,
дефинисан је у складу са важећом планском документацијом и условима надлежних
институција и приказан је на графичким прилозима.
Нивелација
Нивелете нових саобраћајних површина усклађене су са постојећим тереном и
постојећим саобраћајним површинама. Предвиђени су сви потребни падови тако да се
објекти заштите од штетних атмосферских утицаја. Одвођење воде предвидети слободним
падом према зеленим површинама у комплексу. Пошто су подужни падови минимални 0.30.4%, одвођење вода предвидети и попречним падовима ка зеленим површинама и
сепараторима. Коте терена усклађену су и са котама терена суседних парцела тако да је
одвођење атмосферских вода у сопствену парцелу тј. нису се угрозиле суседне парцеле
Предметни комплекс остварује саобраћајно прикључење на Државни пут IIА реда
број 131, чија се траса на предметној деоници кроз насељено место Опово налази на
кат.парцели 5683 К.О. Опово.
Постојећи саобраћајни прикључци се задржавају у потпуности, својим положајем,
ширинама и карактеристикама. За саобраћајне прикључке - улаз на пумпу са траком за
изливање и излаз са ССГ-а са десне стране пута у смеру ка насељеном месту Опово
добијени су услови – решење о сагласности за предметни прикључак број 344-2225/10 од
26.07.2010. године и потписан је уговор број 454-7 дана 09.01.2020.године. Планирано
саобраћајно решење предвиђа саобраћајни приступ путем једног једносмерног улаза
ширине око 6,0м и једног једносмерног излаза ширине такође око 6.0м. Планирани
прикључци на државни пут не ремете коридор државног пута и омогућују његову
реконструкцију у смислу проширења коловоза. Радијуси лепеза саобраћајних прикучака
задржавају се у постојећим димензијама и постојеће разделно острво остаје у постојећем
стању. На предметној деоници државног пута остаје приоритетан транзитни саобраћај.
Предметна ССГ са предвиђеним проширењем садржаја за аутоперионицу налази се
на парцели 5602 К.О. Опово. Објекат аутоперионице у комплексу ССГ-а допринеће
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модернизацији и побољшаће услова пословања.
Допуном решења ССГ планирано је минимално проширење саобраћајних
површина у оквиру предметног комплекса са искључиво једносмерним режимом кретања
десна скретања на, кроз и са пумпе. Са постојећих саобраћајних површина од улаза у пумпу
планирана је доградња саобраћајних површина која ће задовољити прилаз
аутоперионицама и омогућити стационарни саобраћај. За потребе запослених и корисника
пумпе предвиђена су паркинг места одговарајућих димензија, који су приказани на
графичком прилогу.
Око продајног објекта (објекат бр 1.) задржава се постављени тротоар-поплочање
ради лакшег и безбеднијег приступа објекту и од коловоза је одвојен ивичњаком.
Подужне и попречне падове датих саобраћајних површина је потребно ускладити са
предложеним нивелационим решењем и решењем атмосферске канализације.
Све саобраћајне површине дефинисане су осовински, координатама осовинских
тачака, чије су нумеручке вредности дате на графичком прилогу.
Све саобраћајне површине у комплексу су планиране са застором од асфалта и то за
тешки теретни саобраћај осим самих паркинг места која су за лако саобраћајно оптерећење.
Пешачке површине нису посебно издиференциране , већ се пешаци могу кретати
преко коловозних површина.
Све саобраћајне површине прописно обележити, хоризонталном и вертикалном
саобраћајном сигнализацијом (кретање у оквиру ССГ је једносмерно, у смеру супротном од
смера кретања казаљке на сату). Хоризонталном саобраћајном сигнализацијом
издиференцирати траке за кретање возила унутар ССГ.
Приказаним саобраћајним решењем испуњени су сви услови за приступ и несметано
кретање кроз комплекс и услови противпожарне заштите у смислу омогућења проласка
противпожарног возила чије кретање може бити само једносмерно.
Приступ локацији
Приступ станици за снабдевање горивом са аутоперионицом која се налази на
парцели кат.топ.бр. 5602 К.О. Опово, врши се преко трасе Државног пута IIА реда број 131,
преко постојећих саобраћајних прикључака. Предметни комплекс има саобраћајни
прикључак у стационажи км 13+720 – важећи уговор инвеститора са ЈП “Путеви Србије”.
Ширина коловоза, коловозна конструкција, радијуси лепеза прикључка усклађени су
за меродавно возило које се очекује у комплексу тј. тешко теретно возило. ССГ је
једносмерна и смер кретања на ССГ је супротан смеру кретања казаљке на сату.
Начин решења паркирања
На парцели ССГ са аутоперионицом предвиђена су места за стационарни саобраћај.
Паркинг места су за управан систем паркирања. Димензије паркинг места су 2,5х5,0м док је
паркинг место које користе особе са инвалидитетом димензија 3,7х5,0м. Манипулативна
саобраћајница за потребе аутоперионице и управних паркинг места је ширине 5.5м.
Коловозна конструкција паркинг места за путничка возила је за лако саобраћајно
оптеређење.

4.2.Снабдевање водом
Према условима ЈП “Младост“ Опово бр.1030-1/2021 од 12.04.2021.г. постоји
изграђена водоводна мрежа пречника Ø63, Постојећи комплекс – станица за снабдевање
горивом има водоводни прикључак од 2“ и водомер ¾“, број 3509469, на мерном месту
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3336, претплатнички број 142567. Такође постоје два спољна хидранта од 2“ у оквиру међне
границе парцеле. Није потребна нова хидрантска мрежа.
За нови планирани објекат – самоуслужна аутоперионица планирано је прикључење
на постојећу водоводну прежу односно на постојећи водомер број 3509469. Потребна
мрежа за водовод је DN50 Ø40 Укупна потрошња воде је 1л/сек.
HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODA
za istovremeno pranje tri vozila

DEONICA
od-do
priključak
VŠ – VŠ1
VŠ1 – R
R - V1

Dužina
m
8.00
40.00
8.00
12.00

JO
\

q
l/s
1.50
1.50
1.50
0.50

Ø
mm
PE63(Ø50)
PE63(Ø50)
PE40(Ø32)
PPØ25

gub
m/m
0.02
0.02
0.10
0.10
gubici:

hi
MVS
0.16
0.80
0.80
1.20
2.96

geodetska visina

2.00

potreban pritisak na točećem mestu

5.00

potreban pritisak na priključku

9.96

raspoloživi pritisak na priključku

35.00

4.3. Сакупљање и одвод отпадних вода
Приликом дефинисања начина пројектовања решења за контролисано одвођење
потенцијално запрљане/зауљене атмосферске воде са саобраћајних и манипулативних
површина као одредница за примену прописаних обавеза узета је класификација приступне
саобраћајнице и меродавно возило које је предвиђено за саобраћај унутар комплекса. Са
обзиром да је није планирано паркирање и задржавање доставних и путничких возила
сматрамо да саобраћајне и манипулативне површине комплекса могу се одводњавати
пројектованим падовима у слободне зелене површине без примарног пречишћавања.
Атмосферске воде са крова објекта и платоа се слививају у зелену површину на
парцели.
За прикупљање површинских и отпадних вода које су производ коришћења
новопланираног објекта - самоуслужне аутоперионице, планиран је сепаратор са
таложником на парцели инвеститора, где се вода пречишћава до нивоа условно чисте
отпадне воде која се даље прикључује на постојећу кишну калнализације и одводи се у јавну
површина зеленила (канал).
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4.4. Електроенергетика
Према условима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Панчево о прикључењу на јавну електроенергетску мрежу под бр.
8C.1.1.0-D.07.15.-104453-21/3 од 01.04.2021.г
за прикључење објекта (објеката) на
дистрибутивни електроенергетски систем прикључење иде преко постојећег прикључка у
оквиру постојећег орман мерног места на дистрибутивном стубу. У постојећем ОММ за
постојеће бројило бр. 0207802125 (ЕД бр. 464188592) уместо постојећих аутоматских
осигурача 3х25А уградити нове 3х32А.
ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС
Енергетски биланс је израђен ради процене потребне снаге прикључка електричне
енергије, ради задовољења потреба несметаног рада објекта.
Општи подаци:

На парцели се налази постојећи објекат бензинске
станице који је у функцији и прикључен је на DEES NN
прикључком максималне једновремене снаге 17,25кW.

Процењени топлотни губици:

Пословни објекат - 6 кW,

Грејање објекта:

Електрична енергија

Припрема санитарне топле воде:

Локално акумулационим бојлерима.

Осветљење:

Светиљке са ЛЕД изворима. Посветљења=1000 W

Општа потрошња:

Утичнице, локални клима уредјаји, опште потрошња
Попште=4 кW

Технолошки потрошачи:

Диспензери и пумпе
Птех=4 кW

Нови предвидјени потрошачи:

Самоуслужна аутоперионица
Пперјед=6 кW

Укупно потребна енергија:

Пмаxјед=21 кW < 22,08 кW те је снага предвиђеног
прикључка (након повећања снаге) задовољавајућа

4.5. Телекомуникације
Према техничким условима „Телеком Србија“а.д. Београд, бр.А332/140286/2-2020
од 08.04.2021.г. на посматраној локацији нема изграђених објеката ЕКМ који су надлежност
предузећа «Телеком Србије» ад. Постојећа тк канализација.
Кроз урбанистички пројекат не заахтева се прикључење на телекомуникацију
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5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УСЛОВИ
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

НАСТАЛИ

ПРИМЕНОМ

Према Решењу издатом од стране општине Опово, општинска управа, Одељење за
имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту
животне средине, број 501-106/2021 – III од 24.06.2021.год за потребе изградње објекта
самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели 5602 К.О. Опово, територија општине
Опово, није потребна процена утицаја на животну средину.

5.1. Заштита животне средине
Mанипулативне површине, саобраћајнице и паркинзи треба да буду изграђени од
бетона, отпорни на дејство соли, мраза, нафте и нафтних деривата. Они треба да буду и
водонепропусни, како би се атмосферске воде, евентуално загађене нафтним дериватима,
уљима, мазивима, расхладним течностима и детергентима, мрежом затворених канала
усмеравале, преко таложника за уклањање механичких нечистоћа, ка сепараторима уља и
масти.
У току рада самоуслужне аутоперионице, нема испуштања отровних материја у
подземне воде, тло нити испарења у ваздух, нити се стварају вибрације или недозвољена
бука. Хемикалије које се користе поседују све потребне атесте и потврде да нису отровне, да
су биоразградиве и на нивоу су детерџента који се користи за прање суђа, у кућној
употреби.
У комплексу станице треба да постоји посебно место са одговарајућим бројем
контејнера за селективно одлагање отпада (опасног, амбалажног и комуналног). Власник, тј.
улагач у станицу треба да има закључен уговор са предузећем које поседије дозволу за
управљање овим врстама отпада.
Приликом остварења пројектованих решења подразумева се спречавање свих видова
загађења и појачана брига у очувању и унапређењу животне средине у складу са Законом о
заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 одлука УС
76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон).
КАРАКТЕРИСТИКЕ МОГУЋЕГ УТИЦАЈА
5.1.1. ОБИМ УТИЦАЈА
Током радова на редовном одржавању објеката у комплексу или приликом
ванредних поправки на перионици, може доћи до емисије непријатних мириса у
атмосферу. Обзиром на мали обим ових утицаја није потребно предузимати посебне мере
заштите.
Ради очувања земљишта као природног ресурса које је угрожено само у процесу
изградње комплекса, неопходно је нагласити да су ови утицаји локалног карактера .
5.1.2. ПРИРОДА ПРЕКОГРАНИЧНОГ УТИЦАЈА
Могућности настајања негативних прекограничних утицаја планираног компекса нема, с
обзиром на положај истог и врсту објеката у комплексу.
5.1.3. ВЕЛИЧИНА И СЛОЖЕНОСТ УТИЦАЈА
Интеракција утицаја на животну средину у оквиру оваквих објеката је евидентна с
тим да се појединим мерама одређени утицају могу довести у границе прихватљивости док
се други утицаји могу минимизирати.
5.1.4. ВЕРОВАТНОЋА ВАНРЕДНОГ УТИЦАЈА
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У оквиру теорије вероватноће и анализе стохастичних процеса постоје многобројни
методи и модели који могу симулирати настанак ванредних утицаја на животну средину,
који захтевају континуирана мерења, контролу и адекватно управљања.
Како би се минимизирали негативни утицаји и довели на прихватљив ниво
неопходно је поштовати принцип етапности изградње.
5.1.5. ТРАЈАЊЕ, УЧЕСТАЛОСТ И ВЕРОВАТНОЋА ПОНАВЉАЊА
УТИЦАЈА
Могућност појаве негативних утицаја на животну средину предметног објекта
заправо и не постоји осим у акцидентној ситуацији када ће применом адекватних мера
заштите предвиђених пројектом бити сведена на минимум.
У циљу спречавања настанка акцидентне ситуације утврђује се више нивоа дојаве и
мера заштите (физичка и техничка заштита) тако да се сужава опсег настанка акцидентне
ситуације.
5.1.6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА СА ПРОГРАМОМ НЕОПХОДНИХ
МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Изградња планираног комплекса аутоперионице неће имати негативног утицаја на
параметре стања животне средине
Објекат који је део комплекса самоуслужне перионице на кат.пар. 5602, КО Опово у
Опову, према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на
животну средину и Листе пројеката за коју се може захтевати процена утицаја на животну
средину, Службени гласник РС 114/08 не налази се на листи пројеката за које је
обавезна израда Студија.
ПРОПИСИ У ВЕЗИ СА БЕЗБЕДНОШЋУ, ЗДРАВЉЕМ И ЖИВОТНОМ
СРЕДИНОМ:
Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и
коришћења хемикалија ("Сл. гласник РС", бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 и
9/2020)): Није применљиво
Листе супстанци које изазивају забринутост ("Службени гласник РС", бр. 94 од 30. октобра
2013, 101 од 16. децембра 2016, 22 од 20. марта 2018.)
Листа о допунама Листе супстанци које изазивају забринутост ("Сл. гласник РС", бр.
22/2018).
Листа супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост ("Службени
гласник РС", бр. 58 од 22. јуна 2016, 22 од 20. марта 2018.),
Закон о биоцидним производима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011 и
25/2015)

5.2. Заштита воде и земљишта
Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са Планом за заштиту вода од
загађивања. Планом за заштиту вода од загађивања утврђују се нарочито: мере за
спречавање или ограничавање уношења у воде опасних и штетних материја, мере за
спречавање и одлагање отпадних и других материја на подручјима на којима то може
утицати на погоршање квалитета вода, мере за пречишћавање загађених вода, начин
спровођења интервентних мера у одређеним случајевима загађења, организације које су
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дужне спроводити поједине мере, рокови за смањење загађивања воде, као и одговорности
и овлашћења у вези са спровођењем заштите.
Инвестициону техничку документацију урадити у складу са прописима о заштити
подземних и површинских вода, уважавајући следећа законска акта као и подзаконска акта
која из њих следе:
- Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др.
закон)
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016)
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.
24/2014) тј. Правилник о опасним материјама у водама (Сл. Гласник СРС бр.31/82)
- Уредба о класификацији вода (Сл. Гласник СРС бр.5/68)
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. Гласник РС бр.50/12)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др.
закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 др. закон)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др.
Закон)
У контексту заштите земљишта, токсичне растворе и различите неразградиве
материјале, који се користе у току обављања основне функције објеката или се јављају као
отпад, потребно је одлагати у одговарајуће контејнере, а потом транспортовати од стране
надлежних комуналних организација или на основу потписаних уговора.

5.3.Заштита ваздуха
У току рада самоуслужне аутоперионице, нема испуштања отровних материја у подземне
воде, тло нити испарења у ваздух, нити се стварају вибрације или недозвољена бука.
Хемикалије које се користе поседују све потребне атесте и потврде да нису отровне, да су
биоразградиве и на нивоу су детерџента који се користи за прање суђа, у кућној употреби.

5.4.Заштита од буке
Бука у овом делу углавном потиче од саобраћаја, а мањим делом од делатности
предузећа. Ради снижавања нивоа буке препоручују се мере регулисања саобраћаја,
оптималног постављања светлосне и звучне сигнализације, одржавања коловоза у
исправном стању и коришћења акустички повољнијих подлога, правилног постављања
објеката у простору, изградње одговарајућих баријера, заштитних зидова и садње заштитног
зеленила између саобраћајница и насеља.
Планирана је примена одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од
буке, у радној средини и околини ССГ којима се обезбеђује да емитована бука не
прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у
животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010).
Референтни ниво буке у dB за дневни и вечерњи период је 65dB, а за ноћни период
55dB.

Панчево, јун 2021.год.

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације
ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила
- изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ на кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово -

5.5. Заштита културних добара
За задату локацију нису потребни услови Завода за заштиту споменика културе у
Панчеву.
Са становишта заштите непокретних културних добара и добара која уживају
претходно наведену заштиту, извођењу радова изградње може се приступити уз поштовање
одређених услова:
- Уколико се током извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошко
налазиште или археолошке предмете, извођач радова дужан је да моментално, без даљег
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву,
као и да предузме мере обезбеђивања налазишта, у смислу превенције уништавања и
потенцијалног оштећивања, са циљем очувања места и положаја, како делова тако и целине
налазишта, у тренутку самог проналажења.

5.6. Санитарна заштита
Израда техничке документације биће урађена према условима који ће бити издати у
току спровођења обједињене процедуре.

5.7. Заштита од пожара, удара грома и земљотреса
Ради заштите од пожара објекат мора бити реализован према одговарајућим
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима наведеним у условима
надлежног Министарства.
Пројектну документацију и објекте урадити у складу са Законом о заштити од
пожара ("Сл.гласник РС" бр.111/09, 20/2015 и 87/2018), Законом о ванредним ситуацијама
("Сл.гласник РС" бр.111/09, 92/11 и 93/12), Правилником о техничким нормативима за
безбедност од пожара и екслозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
("Сл.гласник РС 54/2017 и 34/2019"), и другим важећим техничким прописима и
стандардима који се односе на ову област, са обавезном применом.
Ближе дефинисани технички услови планиране дограње комплекса прибавиће се у
поступку обједињене процедуре, приликом издавања локацијксих услова.
5.8. Заштита од елементаних непогода
Ради заштите од елементарних непогода проузрокованих дејством олујних ветрова,
кише, снега и сл., као и заштите од поплава, објекти морају бити пројектовани и
реализовани у складу са Законом о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник СРС" бр.111/09,
92/11 и 93/12) и другим прописима и стандардима који се односе на ову област.
5.9. Заштита кретања лица са посебним потребама
Објекти јавне намене и јавне површине морају се пројектовати и градити тако да се
особама са инвалидитетом и особама са редукованом мобилношћу омогућава несметан
приступ, кретање, боравак и рад.
Приликом планирања и пројектовања јавних, саобраћајних и пешачких површина
применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и
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изградње објекта којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
ивалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015) као и остале
важеће нормативе и стандарде који регулишу ову област.
Руководећи се поштовањем основних начела принципа приступачности простора
Урбанистичким пројектом дефинисана су следећа правила уређења, која препознају
простор као приступачан:
- Приступ комплексу, као и организација кретања кроз парцелу решен је без
денивелација, савлађивање висинских разлика подужним падовима саобраћајница и
платоа.
- У циљу лаке оријентације, у простору саобраћајне површине комплекс је опремљен
знацима хоризонталне и вертикалне сигнализације и посебним начином
обележавања узијунући у обзир и кретање лица којима је кретање отежано.
- У оквиру паркирања предвиђено је једно паркинг место намењено особама са
инвалидитетом, димензија 500х370цм.
5.10. Услови за реконструкцију и доградњу објеката
Објекти се могу реконструисати, доградити или заменити новим, уз поштовање
правила дефинисаних ПГР Опово, овог Урбанистичког пројекта, услова надлежних
институција и важећих прописа и стандарда и уз примену чистих технологија које не чуне
негативан утицај на животну средину.
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6. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА
За објекат је усвојена таква концепција објекта која на основу дефинисаних
параметара расположиве
локације
и
функционалних
захтева
Инвеститора
омогућава остварење једне пословне јединице – самоуслужне аутоперионице, са
два надкривена бокса и једним ненадкривеним , односно места за самоуслужно прање
возила као и техничком просторијом која није предмет овог пројекта већ се ради према
технологији произвођача опреме.
У току рада самоуслужне аутоперионице, нема испуштања отровних материја у
подземне воде, тло, нити испарења у ваздух, не стварају се вибрације или недозвољена
бука. Хемикалије које се користе поседују све потребне атесте и потврде да нису отровне,
да су биоразградиве и на нивоу су детерџента који се користи за прање суђа, у кућној
употреби.
Предвиђено је грејање воде за прање аутомобила и подно грејање од 150Ц,
како се у зимском периоду не би стварао слој леда у боксовима за прање.
У сваком боксу предвидети корито затворено металном решетком за
сакупљање воде и одводњавање.
У склопу аутоперионице је монтажно-демонтажни контејнерски објекат са
машинском просторијом (техничка просторија).
Мерено од коте терена, висина слемена (највиша тачка објекта) је 4.36м, а висина
венца је 3.50 м.
Подна конструкција боксова
Према растеру датом на графичким прилозима на тампон слоју носивог
дробљеног камена д=10цм формирати темеље надстрешнице д=120цм. Између темеља
подна конструкција је следећег састава: на подлози од носивог слоја дробљеног камена
д=25цм формирати набијену АБ плочу МБ 15 д=15-20 цм. Завршни слој АБ плоче
урадити у феробетону 4мм. У сваком боксу предвидети корито затворено металном
решетком за сакупљање воде и одводњавање. У подној конструкцији централног бокса
предвидети инсталационе отворе.
Конструкција објекта перионице
Конструктивни стубови постављени у растеру према графичком прилогу су
поцинковани кутијасти профили који носе кровну конструкцију. Између стубова, тј.
боксова планира се постављање преградних панела х=220цм од плексигласа у
алуминијумском раму на висини 20цм од коте ±0.00м.
Кровна конструкција
Кров је раван са двостраним благим нагибом који прикупља
атмосферску воду у централном делу. На крову је заштита од атмосферских утицаја
обезбеђена кровним покривачем (плексиглас) који штити од спољних утицаја. Кровна
конструкција перионице носи канал за инсталације и окретну руку у сваком боксу.
Кровна конструкција перионице је скривена лименом ‘атиком’ (РАЛ 3020) која се
сопственом конструкцијом качи на носећу конструкцију објекта.
Опрема
Сваки бокс је опремљен жетоњером постављеном са леве стране на уласку у
бокс и држачем воденог пиштоља са исте стране постављеним уз средњи стуб. Крајњи
десни бокс, уз источну границу, је предвиђен за постављање контејнерског објекта
Панчево, јун 2021.год.

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације
ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила
- изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ на кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово -

машинске просторије који није предмет овог пројекта већ се ради према технологији
произвођача опреме.
Инсталације
- предвиђају се инсталације јаке и слабе струје објекта и прикључивање на
постојећу прикључак са заменом постојећих аутоматских осигурача 3х25А са
новим 3х32А, према условима издатим од стране ЕПСа, Огранак електродистрибуција
Панчево;
- предвиђају се инсталације водовода и канализације и прикључење на
постојећу сопствену инфраструктуру, на предметној локацији постоји изграђена
водоводна мрежа Ø63. Постојећи комплекс - Станице за снабдевање моторних возила
течним нафтним гасом – станица за снабдевање горивом моторних возила има
водоводни прикључак од 2“ и водомер од ¾“, такође постоје 2 спољна хидранта од
2“ у оквиру међне границе парцеле. За прикупљање површинских и отпадних вода
планиран је сепаратор на парцели инвеститора и прикључење на постојећу кишну
канализацију. Потребна мрежа за водовод је DN50 Ø40 Укупна потрошња воде је 1л/сек.
Није потребна нова хидрантска мрежа.
Саставила:

___________________________
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
Алла Филиповић, диа
бр.лиц. 200 0381 03

Панчево, јун 2021.год.

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације
ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила
- изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ на кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово -

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ /ГРАФИЧКИ ДЕО

Панчево, јун 2021.год.
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Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације
ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
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УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Панчево, јун 2021.год.
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Матични број општине:

80292

Општина:

ОПОВО

Матични број катастарске општине:
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Катастарска општина:

ОПОВО

Датум ажурности:
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Служба:

ОПОВО

Извор податка:

ОПОВО, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица:

КОЗЈА ЛЕЂА

Број парцеле:

5602

Подброј парцеле:

0

Површина m²:

4262

Број листа непокретности:

1598

Подаци о делу парцеле
Број дела:

1

Врста земљишта:

ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура:

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Површина m²:

32

Имаоци права на парцели - Б лист
Назив:

ЛЕКИЋ (ЖИВА) ГОРАН

Адреса:

ОПОВО, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 124

Матични број лица:

2201969860026

Врста права:

СВОЈИНА

Облик својине:

ПРИВАТНА

Удео:

1/1

Терети на парцели - Г лист
*** Нема терета ***
Напомена (терет парцела)
*** Нема напомене ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист
Број објекта:

1

Назив улице:

КОЗЈА ЛЕЂА

Кућни број:
Кућни подброј:
Површина m²:

32

Корисна површина m²:

0

Грађевинска површина m²:

0

Начин коришћења и назив објекта:

ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ТНГ-ОМ СА СТАНИЦОМ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ
ВОЗИЛА

Правни статус објекта:

ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=FPeO4sQs1uQ1PdWeCvR9YQ==

1/2

3/18/2021

Подаци о непокретности

Број етажа под земљом:
Број етажа у приземљу:

1

Број етажа над земљом:
Број етажа у поткровљу:
Имаоци права на објекту
Назив:

ЛЕКИЋ (ЖИВА) ГОРАН

Адреса:

ОПОВО, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 124

Матични број лица:

2201969860026

Врста права:

СВОЈИНА

Облик својине:

ПРИВАТНА

Удео:

1/1

Терети на објекту - Г лист
*** Нема терета ***
Напомена (терет објекта)
*** Нема напомене ***
* Извод из базе података катастра непокретности.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=FPeO4sQs1uQ1PdWeCvR9YQ==

2/2

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације
ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила
- изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ на кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово -

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Панчево, јун 2021.год.

Идејнo решење

ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила –
изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
на катастарској парцели топ.бр. 5602 K.O. Опово

ГЛАВНА СВЕСКА

Панчево, јун 2021. године

0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
0 – ГЛАВНА СВЕСКА
Инвеститор:

Горан Лекић, ул. Иве Лоле Рибара бр.124, Опово

Објекат:

ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА –
Станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивом моторних возила –
изградњом
ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ

Врста техничке документације:

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

За грађење / извођење радова:

доградња постојећег комплекса изградњом новог
објекта

Пројектант:

ДОО „ПАНУРБИС“, Панчево, Максима Горког 2

Одговорно лице пројектанта:

Алла Филиповић

Печат:

Потпис:

Главни пројектант:
Број лиценце:

Алла Филиповић, дипл.инж.арх.
лиценца бр. 300 3559 03

Лични печат:

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

11.21.
Панчевo, јун 2021. године
.

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ
0.1.

Насловна страна главне свеске

0.2.

Садржај главне свеске

0.3.

Садржај техничке документације

0.4.

Подаци о пројектантима

0.5.

Општи подаци о објекту

.

0.3. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
0

ГЛАВНА СВЕСКА

бр: 11.21.

1

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

бр: 11.21.

.

0.4. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА
0. ГЛАВНА СВЕСКА:
Пројектант:
Главни пројектант :
Број лиценце:
Лични печат:

ДОО „ПАНУРБИС“, Панчево, Максима Горког 2
Алла Филиповић, дипл.инж.арх.
лиценца бр. 300 3559 03
Потпис:

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:
Пројектант:
Одговорни пројектант :
Број лиценце:
Лични печат:

ДОО „ПАНУРБИС“, Панчево, Максима Горког 2
Алла Филиповић, дипл.инж.арх.
лиценца бр. 300 3559 03
Потпис:

.

0.5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
тип објекта:
категорија објекта:
врста радова:
класификација
појединих делова
објекта:

назив просторног
односно урбанистичког
плана:
место:
број катастарске
парцеле/списак
катастарских парцела и
катастарска општина:
број катастарске
парцеле/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина
преко којих прелазе
прикључци за
инфраструктуру:
број катастарске
парцеле/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина на
којој се налази
прикључак на јавну
саобраћајницу:

Слободностојећи објекат
Б
доградња постојећег комплекса изградњом новог објекта –
самоуслужна аутоперионица
учешће у
класификациона ознака:
укупној
површини
објекта (%):
100%
127420 – ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ, ДРУГДЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНЕ, надстрешнице на
аутобуским станицама, јавни клозети,
перионице, итд...
План генералне регулације општине Опово („Општински
службени гласник Опово“, бр.1/2015,1/2017)
Опово
кат. пар. топ.бр. 5602 K.O. Опово

кат. пар. топ.бр. 5602 K.O. Опово
кат. пар. топ.бр. 5683 K.O. Опово

кат. пар. топ.бр. 5683 K.O. Опово,
постојећи саобраћајни прикључак за који је склопљен Уговор
са јавним предузећем „Србија путеви“ број 454-7 од
09.01.2020год

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:
прикључак на водоводну мрежу
прикључак на канализациону мрежу

прикључак на
мрежу

електродистрибутивну

предвиђена је прикључење на постојећи
водоводни прикључак, број 3509469
Технолошка вода која је продукт коришћења
објекта самоуслужне аутоперионице се одводи
колективно до сепаратора са таложником где се
вода пречишћава до нивоа условно чисте
отпадне воде која се даље прикључује на
постојећу кишну канализације и одводи се у
атмосферски путни канал.
Предвиђасе прикључење на постојећи
трофазни прикључак, на постојеће бројило бр
0207802125 (ЕД бр. 464188592).
Уместо постојећих аутоматских осигурача
.

прикључак на јавну саобраћајницу

3х25А, уградити нове 3х32А
Планира се прикључење преко постојећег
саобраћајног прикључка на кат.пар.топ.бр. 5683
К.О.Опово, Опово
за који постоји Уговор са јавним предзећем
„Путеви Србије“ бр. 454-7 од 09.01.2020год.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
димензије објекта:

укупна површина парцеле/парцела:
укупна БРГП надземно:
укупна БРУТО изграђена површина свих
објеката на парцели:
укупна НЕТО површина:
површина приземља:
површина земљишта под
објектом/заузетост:
спратност (надземних и подземних етажа):
висина објекта (венац, слеме, повучени
спрат и др.) према локацијским условима:
апсолутна висинска кота (венац, слеме,
повучени спрат и др.)
спратна висина:
број функционалних јединица/број
станова:
број паркинг места:

материјализација
објекта:

материјализација фасаде:
оријентација слемена:

42а62м²
112.00м²
144.00м²
99.97м²
БРУТО: 112.00м²
112.00м²
Пр
Слеме – 4.36м
Венац – 3.50м
Слеме – 78.44м
Венац – 77.58м
3.50м
1 функционална јединица –
самоуслужна аутоперионица
5 паркинг места у оквиру
парцеле

лим

нагиб крова:

Паралелно са
регулационом линијом,
оријентације
исток-запад
2º

материјализација крова:

Лим

проценат зелених
површина:
индекс заузетости:
поплочање:
Проценат
заузетости (објекат
+ пополочање):
индекс
изграђености:
друге
карактеристике
објекта:
предрачунска
вредност објекта:

65.00%
3.37%
31.63%
35.00%
0.03
/
Око 3,200,000.00 дин
.

Идејнo решење

ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила –
изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
на катастарској парцели топ.бр. 5602 K.O. Опово

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Панчево, јун 2021. године
.

Идејнo решење

ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила –
изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
на катастарској парцели топ.бр. 5602 K.O. Опово

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Панчево, јун 2021. године
.

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА
1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
Инвеститор:

Горан Лекић, ул. Иве Лоле Рибара бр.124, Опово

Објекат:

ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА –
Станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивом моторних возила –
изградњом
ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ

Врста техничке документације:

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Назив и ознака дела пројекта:

1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

За грађење/извођење радова:

доградња постојећег комплекса изградњом новог
објекта

Печат и потпис:

Пројектант:
ДОО „ПАНУРБИС“, Панчево, Максима Горког 2
Алла Филиповић

Печат и потпис:

Одговорни пројектант:
Алла Филиповић, дипл.инж.арх.
лиценца бр. 300 3559 03

Број дела пројекта:
Место и датум:

11.21.
Панчевo, јун 2021. године
.

1.2. САДРЖАЈ
1.1.

Насловна страна

1.2.

Садржај

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.4.

Изјава одговорног пројектанта

1.5.

Текстуална документација

1.6.

Нумеричка документација

1.7.

Графичка документација

.

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника
о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду
Пројекта архитектуре који је део Идејног решења
за ДОГРАДЊУ
ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА – Станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивом моторних возила – изградњом ОБЈЕКТА
САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ на кат.пар.топ.бр. 5602 K.O. Опово одређује се:

Алла Филиповић, дипл.инж.арх..................................................................лиценца бр. 300 3559 03

Пројектант:

ДОО „ПАНУРБИС“, Панчево, Максима Горког 2

Одговорно лице/заступник: Алла Филиповић, директор
Печат:

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

11.21.
Панчевo, јун 2021. године
.

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења за ДОГРАДЊУ
ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА – Станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивом моторних возила – изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ
АУТОПЕРИОНИЦЕ на кат.пар.топ.бр. 5602 K.O. Опово
Алла Филиповић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1.

да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2.
да je пројекaт у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних
захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант :

Алла Филиповић, дипл.инж.арх

Број лиценце:

лиценца бр. 300 3559 03

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

11.21.
Панчевo, јун 2021. године
.

Идејнo решење

ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила –
изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
на катастарској парцели топ.бр. 5602 K.O. Опово

ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Панчево, јун 2021. године
.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Уз Идејнo решење за ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање горивoм моторних возила –
изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
на катастарској парцели топ.бр. 5602 K.O. Опово

Објекат:
САМОУСЛУЖНА АУТОПЕРИОНИЦА (П)
Локација:
кат.пар.топ.бр.5602 К.О. Опово
Инвеститор: Лекић Горан, Иве Лоле Рибара 124, Опово
Предмет Идејног решења је доградња постојећег комплекса – станице за снабдевање
моторних возила ТНГ-ом са сатаницом за снабдевање горивом моторних возила –
изградњом објекта самоуслужне аутоперионице. Пројекат изградње самоуслужне
аутоперионице, је урађен, на основу пројектног задатка, добијеног од стране инвеститора.
Објекат је лоциран у Опову, на катастарској парцели 5602 K.O. Опово. Предметна
кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово се налази на регионалном путу Опово-Панчево, државни
пут IIА реда, број 131. За предметну парцелу постоји саобраћајни прикључак за који
постоји Уговор бр.454 -7 од 09.01.2020год. са јавним предузећем „Србија путеви“.
Приликом пројектовања предметног садржаја, поштоване су жеље и услови
инвеститора, који је дефинисао диспозицију простора.
Задатак пројектанта био је да се просторно уобличи и постави у законски прописан
оквир.
1. КОНЦЕПЦИЈА И САДРЖАЈ
Предмет Идејног решења је доградња постојећег комплекса – станице за снабдевање
моторних возила ТНГ-ом са сатаницом за снабдевање горивом моторних возила –
изградњом објекта самоуслужне аутоперионице. Објекат самоуслужне перионице се гради
као слободностојећи објекат, предњом фасадом постављен на неједнаком растојану - од
21.82м до 24.74м - од регулационе линије према кат.парц.топ.бр. 5683 К.О. Опово.
За објекат је усвојена таква концепција објекта која на основу дефинисаних
параметара расположиве локације и функционалних захтева Инвеститора омогућава
остварење једне пословне јединице – самоуслужне аутоперионице, са два надкривена бокса
и једним ненадкривеним , односно места за самоуслужно прање возила и техничком
просторијом.
У току рада самоуслужне аутоперионице, нема испуштања отровних материја у
подземне воде, тло нити испарења у ваздух, нити се стварају вибрације или недозвољена
бука. Хемикалије које се користе поседују све потребне атесте и потврде да нису отровне, да
су биоразградиве и на нивоу су детерџента који се користи за прање суђа, у кућној
употреби.
Предвиђено је грејање воде за прање аутомобила и подно грејање од 150Ц, како се у
зимском периоду не би стварао слој леда у боксовима за прање.
У сваком боксу предвидети корито затворено металном решетком за сакупљање воде
и одводњавање.
У склопу аутоперионице је монтажно-демонтажни контејнерски објекат са
машинском просторијом (техничка просторија).
Висинска кота пода приземља објекта је за 10цм издигнута од нивоа околног терена.
Објекат самоуслужне аутопетионице је спратности Приземље (П). Планираним
објектом предвиђена је изградња 1 функционалне јединице на укупној бруто површини
објекта 112.00м².
.

Планирани објекат самоуслужне аутоперионице у приземљу садржи: 2 надкривена
бокса, један ненадкривени бокс и техничку просторију. Светла висина приземља износи
3.50м.
Укупна нето површина објекта самоуслужне аутоперионице (Пр)
Укупна бруто површина објекта самоуслужне аутоперионице (Пр)

99.97м²
112.00м²

За стационарни саобраћај предвиђена су 5 паркинг места од којих су 4 димензија
500х250цм и једно паркинг место за инвалиде, димензија 500х370цм.
Постојеће саобраћајне површине су асфалтиране, нове, дограђене, манипулативне
површине су од водонепропусног бетона.

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Увидом у званичну базу података катастра непокретности, као и на основу
катастарско-топографског плана парцеле који је представљао подлогу за графички прилог
бр.1 - ситуациони план, на предметној кат.пар.топ.бр. 5602 K.O. Опово је евидентиран
објекат станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом – станица за
снабдевање горивом моторних возила – статуса, објекат преузет из земљишне књиге.
Површина катастарске парцеле 5602 K.O. Панчево је 42a62м2. Парцела је статуса земљиште у грађевинском подручју, имаоц права на парцели – Лекић Горан, статус
приватне својине.
Предметна кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово се налази на регионалном путу
Опово-Панчево, државни пут IIА реда, број 131 (кат.пар.топ.бр. 5683 К.О. Опово) на који
се прикључује саобраћајним прикључком за који има Уговор бр. 454-7 од 09.01.2020год са
јавним предузећем „Србија путеви“
3. КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Подна конструкција боксова
Према растеру датом на графичким прилозима на тампон слоју носивог дробљеног
камена д=10цм формирати темеље надстрешнице д=120цм. Између темеља подна
конструкција је следећег састава: на подлози од носивог слоја дробљеног камена д=25цм
формирати набијену АБ плочу МБ 15 д=15-20 цм. Завршни слој АБ плоче урадити у
феробетону 4мм. У сваком боксу предвидети корито затворено металном решетком за
сакупљање воде и одводњавање. У подној конструкцији централног бокса предвидети
инсталационе отворе.
Конструкција објекта перионице
Конструктивни стубови постављени у растеру према графичком прилогу су
поцинковани кутијасти профили који носе кровну конструкцију. Између стубова, тј.
боксова планира се постављање преградних панела х=220цм од плексигласа у
алуминијумском раму на висини 20цм од коте ±0.00м.
Кровна конструкција
Кров је раван са двостраним благим нагибом који прикупља атмосферску воду у
централном делу. На крову је заштита од атмосферских утицаја обезбеђена кровним
покривачем (плексиглас) који штити од спољних утицаја. Кровна конструкција перионице
носи канал за инсталације и окретну руку у сваком боксу. Кровна конструкција перионице је
скривена лименом ‘атиком’ (РАЛ 3020) која се сопственом конструкцијом качи на носећу
конструкцију објекта.
.

Опрема
Сваки бокс је опремљен жетоњером постављеном са леве стране на уласку у бокс и
држачем воденог пиштоља са исте стране постављеним уз средњи стуб. Крајњи десни бокс,
уз источну границу, је предвиђен за постављање контејнерског објекта машинске
просторије који није предмет овог пројекта већ се ради према технологији произвођача
опреме.
4. ПОТРЕБНИ КОМУНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ
-

-

-

прикључак на водоводну мрежу: предвиђена је прикључење на постојећи водоводни
прикључак, број 3509469
прикључак на канализациону мрежу: Технолошка вода која је продукт коришћења
објекта самоуслужне аутоперионице се одводи колективно до сепаратора са
таложником где се вода пречишћава до нивоа условно чисте отпадне воде која се
даље прикључује на постојећу кишну калнализације и одводи се у атмосферски
путни канал.
прикључак на електродистрибутивну мрежу: прикључење на постојећи трофазни
прикључак, на постојеће бројило бр 0207802125 (ЕД бр. 464188592). са заменом
постојећих аутоматских осигурача 3х25А са новим 3х32А, према условима издатим
од стране ЕПСа, Огранак електродистрибуција Панчево
Планира се прикључење преко постојећег саобраћајног прикључка
на
кат.пар.топ.бр. 5683 К.О.Опово, Опово, за који постоји Уговор са јавним предзећем
„Путеви Србије“ од 09.01.2020год.

Одговорни пројектант:
дипл.инж.арх. Алла Филиповић
лиценца број: 300 3559 03

Панчево, јун 2021. године
.

Идејнo решење

ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила –
изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
на катастарској парцели топ.бр. 5602 K.O. Опово

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Панчево, јун 2021. године
.

ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА СА НАМЕНАМА

Уз идејнo решење

ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила –
изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
на катастарској парцели топ.бр. 5602 K.O. Опово

Објекат:
САМОУСЛУЖНА АУТОПЕРИОНИЦА (П)
Локација:
кат.пар.топ.бр.5602 К.О. Опово
Инвеститор: Лекић Горан, Иве Лоле Рибара 124, Опово

Укупна нето површина објекта самоуслужне аутоперионице (Пр)
Укупна бруто површина објекта самоуслужне аутоперионице (Пр)
Укупна површина парцела
Земљиште под зградом (постојећи и планирани)
Индекс заузетости парцеле
Индекс изграђености парцеле
Проценат зеленила
Поплочање:
Проценат заузетости (објекат +поплочање):

99.97м²
112.00м²

42а62м²
144.00м²
3.37%
0.03
65.00%
31.63%
35.00%

Одговорни пројектант:
дипл.инж.арх. Алла Филиповић
Лиценца број: 300 3559 03

.

Идејнo решење

ЗА ДОГРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА - станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са
станицом за снабдевање горивoм моторних возила –
изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
на катастарској парцели топ.бр. 5602 K.O. Опово

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Панчево, јун 2021. године
.
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A

Ukopani skladisni rezervoar T.N.G. - 30m2

B

Pretakacki most sa visokopritisnom pumpom - SIHI i ostalom armaturom
udaljen od rezervoara 1m po gabaritu na betonskom postolju dimenzije 1,5*0,6m

C

Kontura zastitne ograde oko rezervoarskog modula visine 2m od
okolnog terena i dimenyije 10,0*5,0m

D

Pretakaliste za pretakanja gasa iz autocisterne u rezervoar ogradjeno
ogradom visine 2m od okolnog terena dimenzije 1.5*1.5m

E

Automat za istakanje gasa u rezervoare motornih vozila postavljen na
zajednickom betonskom zastitnom ostvu koje je izdignuto za 0.2m od povrsine
pristupne saobracajnice

F

Kontura zastitne nadstresnice automata

G

Objekat za boravak ljudi i naplatu

H

Pristupni i protivpozarni put stanice.

I

Automat za istakanje dizel goriva i motornog benzina u rezervoare motornih
vozila (multiplex 4+4) postavljen na zajednickom betonskom ostrvu koje je
izdignuto 0,2m od povrsine pristupne saobracajnice
Ukopan skladisni rezervoar za dizel gorivo i MB 1x60 m3

R1

MB 95 (10m3) -

R2

BmB (10m3)

R3

Euro D (20m3)

R4

Dizel (20m3)
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09.01.2020. godine

2
, za pristup objekta stanice za snabdevanje motornih
vozila gorivom na K.P. 5602 K.O. Opovo.
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