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- Pokrajinski zavod za zaštitu prirode - Rešenje o uslovima zaštite prirode 03 broj 020-
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08.2  Idejno arhitektonsko rešenje objekta za kontrolu pristupa (objekat 2) R=1:100
08.3  Idejno arhitektonsko rešenje skladišta za sirovine (objekti 3 i 4) R=1:500
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(objekti 7 i 8) R=1:500
08.6 Idejno arhitektonsko rešenje skladišta gotovih proizvoda (objekat 5) R=1:500
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A - OPŠTA DOKUMENTACIJA
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Datum: 16.04.2022.

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br. 72/2009, 81/2009-ispravka,
64/2010 - odluka, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20 i 52/21) , ”ROMB
DESIGN TIM NOVI SAD” izdaje sledeće

REŠENJE
o određivanju odgovornog urbaniste

Za izradu Urbanističkog projekta urbanističko arhitektonske razrade lokacije parcele
7805/25 KO Apatin za potrebe izgradnje proizvodnog kompleksa za reciklažu plastike

Za izradu Urbanističkog projekta imenuje se:

Andrea Govedarica, dia, broj licence IKS 200 1075 08

Za ROMB DESIGN TIM:

____________________
Milka Basta, vlasnik

ROMB DESIGN TIM NOVI SAD
MILKA BASTA PR

Lukijana Mušickog 11a/5
21000 Novi SAD, Srbija

PIB: 109938727
Matični broj: 64531085
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Broj: E- 013/2022

Datum: 16.04.2022.

IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon,
9/2020 i 52/2021), Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019) i Rešenja vlasnika „ROMB
DESIGN TIM“ kojim sam određena za izradu urbanističko-tehničkog dokumenta:

Urbanistički projekat urbanističko arhitektonske razrade lokacije parcele 7805/25 KO
Apatin za potrebe izgradnje proizvodnog kompleksa za reciklažu plastike

čiji je Investitor:

BIONEX doo
Dunavska obala bb

Apatin

Izjavljujem da je Urbanistički projekat izrađen u skladu sa Zakonom  i propisima donetim na
osnovu Zakona, kao i da je izrađen u skladu sa važećim planskim dokumentima.

Odgovorni urbanista:

____________________________
Andrea Govedarica, dia, broj licence IKS 200 1075 08

ROMB DESIGN TIM NOVI SAD
MILKA BASTA PR

Lukijana Mušickog 11a/5
21000 Novi SAD, Srbija

PIB: 109938727
Matični broj: 64531085
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B – DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA
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PREDMET:

ZAHTEV ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA

Na lokaciji: Apatin
Parcela broj: 7805/25
Katastarska opština: Apatin

Planirana izgradnja:
U okviru ovog projekta planira se izgradnja proizvodnog kompleksa za reciklažu plastike.

Uz zahtev prilažemo:

- Opštinska uprava opštine Apatin – Odeljenje za stambeno-komunalnu delatnost,
zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove, broj
353-3/21-IV/02 od 29.03.2021. god., Informacija o lokaciji

- Republički geodetski zavod – Geodetsko katastarski informacioni sistem, List
nepokretnosti broj: 7711 za parcelu 7805/25 KO Apatin, izdat i overen dana
21.05.2021. god. od strane radnje za geodetske usluge „GEOMETAR“ Apatin, Dragan
Basta PR, Ulica Svetog Save 2a, Apatin (Dragan Basta,diplomirani inženjer geodezije )

- Republički geodetski zavod – Služba za Katastar nepokretnosti Apatin, Kopija plana
broj 953-1-079/2021-200 od 20.05.2021. god.

- Republički geodetski zavod - Služba za Katastar nepokretnosti Apatin, Kopija plana sa
instalacijama, broj 953-1-079/2021-201 od 20.05.2021. god.

- Overen katastarsko topografski plan izrađen od strane radnje za geodetske usluge
„GEOMETAR“ Apatin, Dragan Basta PR, Ulica Svetog Save 2a, Apatin (Dragan
Basta,diplomirani inženjer geodezije – geodetska licenca prvog reda broj 01 0075 10)
od 31.05. 2021. god.

- Elektrodistribucija Srbije, Ogranak Elektrodistribucija Sombor, broj 8A.1.1.0.-
D.07.07.-104428/21 od 22.04.2021. – Uslovi za izradu urbanističkog projekta

ROMB DESIGN TIM NOVI SAD
MILKA BASTA PR

Lukijana Mušickog 11a/5
21000 Novi SAD, Srbija

PIB: 109938727
Matični broj: 64531085
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- Javno komunalno preduzeće “NAŠ DOM” Apatin, broj 488/2022 od 02.03.2022. god.
– tehnička informacija i uslovi za priključenje za potrebe izrade urbanističkog
projekta

- JP “SRBIJAGAS”, Sektor za distribuciju, OD Novi Sad, RJ “Distribucija Novi Sad”, Uslovi
za potrebe izrade urbanističkog projekta, broj 05-02-1/21-438 od 06.04.2021. god.

- Obaveštenje u vezi izdavanja mišljenja koje sadrži uslove u pogledu mera zaštite od
požara za potrebe izrade urbanističkog projekta, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Somboru, 09.28. broj:
217-3268/22-1 od 01.03.2022. god.

- Pokrajinski zavod za zaštitu prirode - Rešenje o uslovima zaštite prirode 03 broj 020-
609/2 od 21.03.2022. god.

- Telekom Srbija ad, Direkcija za tehniku, Sektor za fiksnu pristupnu mrežu, Uslovi za
potrebe izrade urbanističkog projekta broj A335-170469/2-2021 od 10.05.2021. god.

- SAT-TRAKT Bačka Topola, Tehnički podaci i uslovi za potrebe izrade urbanističkog
projekta, broj 168 od 25.02.2022. god.

- Infrastruktura železnice Srbije ad Beograd, Uslovi za izradu urbanističkog projekta,
broj 3/2021-459 od 07.04.2021. god.

- Opštinska uprava Opštine Apatin, Odeljenje za inspekcijske poslove, Saobraćajna
inspekcija, Dopis za potrebe izrade urbanističkog projekta, broj 35-9/2021-IV/05 od
06.04.2021. god.

- Opštinska uprava Opštine Apatin, Odeljenje za inspekcijske poslove, Inspekcija za
zaštitu životne sredine, Mišljenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu
sredinu, broj 501-30/2022-IV/05 od 25.02.2022. god.

- JVP “Vode Vojvodine“, Vodni uslovi za izradu urbanističkog projekta, broj II-364/2-22
od 15.03.2022. god.

- Pokrajinski zavod za zaštitu prirode - Mišljenje o ispunjenosti uslova zaštite prirode
03 broj 020-966/2 od 15.04.2022. godine

Apatin, 25.03.2022.
(mesto i datum)

Podnosilac  zahteva:

_______________________
Za BIONEX DOO

Jelena Barać
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Апатин 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Одељење за стамбено-комуналну делатност, 
заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и имовинско-правне послове 
Број: 353-3/21-IV/02 
У Апатину, дана: 29.03.2021. године 
 
 
Служба за обједињену процедуру општине Апатин, решавајући по захтеву Баста Милке из , ул. 
Српских владара 29,  у погледу исходовања локацијских услова за кат. парцелу бр. 7803/1 к.о. Апатин 
и могућности и ограничења за изградњу на основу планског документа, на основу члана 53. Законa о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,  83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20– у 
даљем тексту Закон), Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске 
дозволе („Сл. Гласник РС“ бр. 47/2010 ), Одлуке о усвајању Плана генералне регулације Апатина („Сл. 
лист општине Апатин“, бр. 2/2016), Одлуком о усвајању Плана детаљне регулације пречистача 
отпадних вода и камионског терминала са припадајућом инфраструктуром у Апатину ( „Сл. лист 
општине Апатин“ бр. 2/2012 ) и члана 11. Одлуке о општинској управи општине Апатин ("Службени 
лист општине Апатин" број 12/2008), даје: 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У    О    Л О К А Ц И Ј И 
О ПЛАНСКОЈ НАМЕНИ И МОГУЋНОСТИМА И ОГРАНИЧЕЊИМА ГРАДЊЕ  

ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БРОЈ 7805/25 К.О. АПАТИН 
 
 

I. ПОДАЦИ О ПАРЦЕЛИ: 
 
Увидом у копију плана издату од стране надлежног РГЗ-а под бр. 953-1-079/2021-24 од 12.02.2021. 
године и електронску базу података катастра непокретности користећи Web апликацију "еКатастар" 
извршено је идентификовање непокретности алатима за просторно претраживање на дигиталном 
катастарском плану и том приликом су утврђени следећи подаци: 

 
 

 

 
 
ПОДАЦИ О ПАРЦЕЛИ: 
 
 
Број парцеле:  ......................... 7805/25 
 
Кат. општина: ................. КО Aпатин
 
Укупна Површина: ...........   54505 m² 
 
Врста земљишта: .............  ГРАДСКО  

ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ

Намена коришћења: ... грађевинска 
парцела 
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II. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈЕ: 

 
План генералне регулације Апатина („Сл. лист општине Апатин“, бр. 2/2016). 
 
Кат. парцела број 7803/20 КО Апатин налази се у делу простора урбанистичког блока број 75, односно 
на површинама чије даље уређење се врши према одредбама Плана детаљне регулације пречистача 
отпадних вода и камионског терминала са припадајућом инфраструктуром у Апатину ( „Сл. лист 
општине Апатин“ бр. 2/2012), сем у делу у којем су у супротности са одредбама важећег Плана 
генералне регулације Апатина. 
 

III. ЦЕЛИНА, ОДНОСНО ЗОНА У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ: 
 

Према важећем урбанистичком документу, Плану генералне регулације Апатина („Сл. лист општине 
Апатин“ бр. 2/2016), катастарске парцеле бр. 7805/25 КО Апатин, налази се унутар описаних граница 
грађевинског подручја насеља Апатин, у номенклатури урбанистичких блокова у блоку број 75, у делу 
простора намењеном РАДНИМ ПОВРШИНАМА. (граф. приказ Плана генералне регулације Апатина, 
бр. листа 2.2. Подела насеља на карактеристичне зоне).  
Увидом у графички прилог 2.3. Плана генералне регулације Апатина, „Подела насеља на 
карактеристичне зоне“, утврђено је да је део земљишта кат. парцеле бр. 7805/25 КО Апатин, намењен 
ЗОНИ РАДА ( ЗОНА ИНДУСТРИЈЕ, СКЛАДИШТА И СЕРВИСА ), а један мањи део површина на 
источној страни, намењен је ЗОНИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ И КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА. 
 

IV. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА: 
 
Увидом у графички прилог Плана детаљне регулације пречистача отпадних вода и камионског 
терминала са припадајућом инфраструктуром у Апатину , лист бр. 2.3. „Предлог одређивања површина 
јавне намене“, утврђено је да су делови кат. парцеле бр. 7805/25 КО Апатин, намењени „предложеним 
површинама јавне намене“, а делови кат. парцеле бр. 7805/25 КО Апатин су намењени површинама 
„остале намене“. 
 
Увидом у графички прилог ПДР-а, лист бр. 2.2. „Просторна организација и подела на функционалне 
целине и зоне, утврђено је да делови кат. парцела бр. 7805/25 ко Апатин припадају двема различитим 
функционалним целинама: функционална целина логистичког центра  и функционална целина 
реципијента атмосферских вода. Делови кат. парцеле бр. 7805/25 КО Апатин који се налазе у оквиру 
функционалне целине логистичког центра, намењени су и спадају у ЗОНУ ИНДУСТРИЈЕ, 
СКЛАДИШТА И СЕРВИСА, а делови кат. парцеле бр. 7805/25 КО Апатин који се налазе у оквиру 
функционалне целине реципијента атмосферских вода, намењени су мелиоративном каналу 9-3а.  
 

V. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ: 
 
Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама. 
 
Списак координата новоодређених међних тачака, дат је у табеларном приказу Плана детаљне 
регулације, под тачком 2.4.) „Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина“, 
подтачка 2.4.1.) План регулације, као и у графичком прилогу Плана, лист број 2.4.) Саобраћајна 
инфраструктура, регулација, нивелација, парцелација и карактеристични профили. 
 
Регулациона линија мелиоративног канала, на источној страни, дефинисана је постојећом и 
новоодређеном међном тачком број „30“ ( новоформирана парцела мелиорационог канала ). 
Новоодређена међна тачка број „30“ има следеће координате: 
 

Број тачке Y 
 

X 
 

30 76414.10 
 

57431.64 
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Регулациона линија локалне пруге на североисточној страни, дефинисана је постојећим међним 
тачкама и представља границу (међу) између кат. парцеле бр. 7805/25 КО Апатин са кат. парцелом бр. 
5011/1 КО Апатин; 
 
Регулациона линија индустријске пруге на јужној страни, дефинисана је постојећим међним тачкама 
и представља границу (међу) између кат. парцеле бр. 7805/25 КО Апатин са кат. парцелом бр. 7805/21 
КО Апатин. 
 
Регулациона линија уличног коридора на северо-западној страни, дефинисана је постојећим међним 
тачкама и представља границу (међу) између кат. парцеле бр. 7805/25 КО Апатин са кат. парцелом бр. 
7805/24 КО Апатин. 
 

VI. ПОДАЦИ О ПРАВИЛИМА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
 
Под тачком 2.1.2.5. Плана, дефинисана је могућност да се у оквиру просторно-функционалне целине и 
зоне индустрије, складишта и сервиса ( кат. парцела 7805/25 КО Апатин ) могу формирати подцелине. 
У оквиру ове зоне даје се могућност изградње пословних, производно-пословних, производних, 
производно-услужних, услужних и осталих садржаја, а сходно захтевима тржишта водећи рачуна о 
заштити животне средине. 
У оквиру радне зоне могућа је изградња следећих садржаја: 

- производни погони лаке индустрије; 
- трговинска делатност; 
- сервисно-складишни терминали; 
- садржаји логистичке подршке (шпедиција, услужно складиштење, сервиси, итд.). 

 
Одредбама Плана детаљне регулације под тачком 4.) „ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА“, за зону индустрије, складишта и сервиса, као и за изградњу објеката за 
које је Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине предвиђено 
издавање интегрисане дозволе, ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА. 
 
Урбанистичким пројектом има за циљ да дефинише ситуациони приказ урбанистичког и партерног 
решења, диспозиције објеката са нивелационим и регулационим решењем, урбанистичко-
архитектонско решење уређења простора и грађења, идејна архитектонска решења објеката и 
пејзажног уређења, саобраћајнице, скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на 
спољну мрежу и план уређења слободних (неизграђених) површина. 
 
Под тачком 2.1.2.7. Плана, дефинисано је да се коридор постојеће локалне пруге бр. 10, Апатин 
фабрика – Стрилић – Сомбор, задржава у оквиру постојећег коридора у насељу ( суседна кат. парцела 
бр. 5011/1 КО Апатин), док простор суседне кат. парцеле бр. 7805/21 КО Апатин, представља 
резервисан простор за зону индустријске пруге ( тачка 2.1.1.3. Плана ). 
 
Под тачком 2.1.3.8. Плана, дата је концепција уређења за зону мелиоративног канала 9-3а, као система 
за одводњавање слива Апатина (3200 ha) и дела система слива Пригревица (2100 ha). Ниво воде у 
каналу је диригован, од 81.20 mnm до 82.00 mnm. У обалној зони мелиоративног канала на удаљености 
од 5 m у делу грађевинског реона се не могу градити надземни објекти. Зона уз канал мора бити 
проходна за прилаз механизације за одржавање канала. Вођење инсталација паралелно са каналом је 
могуће на минимум 5 m од ивице канала. За све радове на водном земљишту и у близини 
мелиоративног канала потребно је дефинисати кроз посебне водне услове. У канал се могу испуштати 
пречишћене атмосферске воде (након уклањања масти, уља и суспендованих материја), као и 
пречишћене отпадне воде чији је квалитет у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11), уз 
претходне водне услове и сагласности имаоца јавног овлашћења, надлежног за управљање водним 
добром. 
 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа: 

- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7º MCS скале; 
- спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине; 
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- уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном 
овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је 
дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежни Завод за заштиту 
споменика културе у Новом Саду и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да 
се сачувају на месту и у положају у коме су откривени; 

- такође, за све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу 
Закона о културним добрима обавеза је инвеститора да прибави услове и сагласност надлежног 
Завода за заштиту споменика културе; 

- уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или 
минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног 
споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Покрајински завод за заштиту природе 
и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица; 

- при пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара; 
- јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и градити 

тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогуће несметан приступ и 
кретање, 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 ("Службени гласник РС", бр. 22/15); 

- изградњу објеката вршити у складу са условима надлежног одсека за ванредне ситуације, 
одговарајућом општинском одлуком и важећим техничким нормативима за склоништа; 

- постојећи, легално изграђени објекти, који су у супротности са наменом површина утврђеном 
овим Планом, могу се, до привођења простора планираној намени, санирати, адаптирати и 
реконструисати (без промене стања у простору, односно у склопу постојећег габарита и 
волумена објекта) у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада; 

- пројектовање јавних саобраћајних и пешачких површина неопходно је вршити у складу са 
важећим законским и подзаконским актима, нормативима и стандардима из ове области; 

- за потребе парцелације и препарцелације израђује се пројекат парцелације и препарцелације. 
 

VII. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИНДУСТРИЈЕ, СКЛАДИШТА И СЕРВИСА 
 
Одредбама Плана детаљне регулације под тачком 4.) „ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА“, за зону индустрије, складишта и сервиса, ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ ИЗРАДА 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА. 
 
Урбанистички пројекат има за циљ да дефинише ситуациони приказ урбанистичког и партерног 
решења, диспозиције објеката са нивелационим и регулационим решењем, урбанистичко-
архитектонско решење уређења простора и грађења, идејна архитектонска решења објеката и 
пејзажног уређења, саобраћајнице, скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на 
спољну мрежу и план уређења слободних (неизграђених) површина. Приликом израде урбанистичког 
пројекта, уважити и следећа правила грађења дата планом под тачком 3.2.3. Правила грађења за зону 
индустрије, складишта и сервиса, и то: 
 
Врста и намена објеката у оквиру предметне парцеле у зони индустрије, складишта и сервиса, 
дозвољена је изградња једног или више објеката (пословних, производних, складишних и услужних), 
као и изградња у комбинацијама (пословно-производни, пословно-складишни, производно-складишни 
или пословно-производно-складишни објекат): 

- производни погони (металска, грађевинска, занатска, итд делатност) 
- производни погони лаке индустрије (дорада производа) 
- трговинска делатност 
- сервисно-складишни терминали 
- садржаји логистичке подршке (шпедиција, услужно складиштење, сервиси, итд.) 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-
технолошког процеса производње (складиштења) и задовољавања прописаних услова заштите. 
Уз главне објекте на грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, типске 
трансформаторске станице, ограда, бунара, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно 
решење) и сл. 
 
Услови за образовање грађевинске парцеле: 
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све 
садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и индекса заузетости земљишта.Површина 
грађевинске парцеле износи минимално 1000 m², са ширином уличногфронта минимално 20,0 m. 
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Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле: 
У зависности од технолошког процеса (складиштење, производње, итд.) у оквиру конкретног радног 
комплекса, код изградње нових садржаја (објеката) грађевинска линија у односу на регулациону линију 
је одмакнута мин. 5,0 m (према графичком прилогу). Објекти који се налазе на улазу у радни комплекс 
предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији. 
Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити, где год је то могуће, да грађевинска линија 
од границе суседне парцеле буде на 5,0 m (евентуално је дозвољена удаљеност на мин. 1,0 m под 
условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни размак између објеката 
на две суседне парцеле већи од 4,0 m, тј. већи од половине вишег објекта). 
 
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле: 
Максимални дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 70%. 
Максимални дозвољени индекс изграђености на грађевинској парцели је 2,1. 
 
Највећа дозвољена спратност и висина објеката 
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности: 

- пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље). У изузетним случајевима дозвољава 
се и већа спратност кад пословни објекти представљају просторне репере већих комплекса; 

- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то захтева 
технолошки процес производње; 

- складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа); 
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс. спратности П (приземље). 
Кота приземља објеката не може бити  нижа од коте тротоара. 
Кота приземља може бити мин. 0,2 m виша од коте тротоара, већу висинску разлику од минималне 
решити унутар објекта. 
 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели: 
На грађевинској парцели се могу градити и други објекти у функцији основне намене грађевинске 
парцеле до дозвољеног максим. индекса заузетости, односно изграђености. 
Уз главне објекте на грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката: остава, типских 
трансформаторских станица, ограда, бунара, водонепропусних бетонских јама ( прелазно решење) и сл. 
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила: 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски 
прилаз парцели је мин. ширине 4,0 m са мин. унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки 
прилаз је мин. ширине 1,5 m. 
Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних комплекса извести са 
различитим ширинама ( у зависности од делатности, технолошког процеса, врсте очекиваних возила и 
расположивог простора ) и свим потребним елементима за комфорно кретање (полупречници лепеза у 
смислу обеубеђења противпожарне проходности Rmin= 7,0 m. 
Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних, складишних и услужних 
комплекса, димензионисати у зависности од врсте возила које се очекују (препорука за средње тежак 
саобраћај-носивост коловозне конструкције од 115kN/осовини) на основу података добијених гео-
механичким испитивањима. 
Стационарни саобраћај (паркирање) решавати у оквиру парцела, у зависности од изабраног система 
паркирања, врсте очекиваних возила и расположивог простора. Препоручен систем за паркирање је 
управни са димензијама од 5,0 х 2,5 m за путничка возила, 10,0 х 3,0 m за ЛТВ и (15,0)18,0 х 3,5 m та 
ТТВ и АВ, као проточне под косим углом (45, 60, 75º). Ако простор не дозвољава формирање 
проточног кретања теретних возила, омогућити полиномно коришћење саобраћајно-манипулативних 
површина за окретнице (маневрисање). 
 
Заштита суседних објеката 
Изградњом објеката на парцели, планоираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити 
животна средина. 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 
2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m одна се она поставља на грађевинску 
линију. 
Изградњом објеката на сопственој парцели не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а 
одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле 
на којој се гради објекат. 
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На слободним површинама формирати ободне зелене површине које ће имати функцију изолације 
самог комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско и листопадно дрвеће и 
шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину. 
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији 
штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. 
Зеленилом треба да се обезбеди изолација административних објеката од производних (складишних) 
објеката, изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја сунца. 
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на 
којој се гради. 
 
Архитектонско, односно естетско обликовање елемената објекта: 
Објекти могу бити грађени од свих чврстих материјала који је тренутно у употреби. 
Фасаде објеката могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора, али архитектонским облицима, 
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне 
целине у оквиру грађевинске парцеле, односно радног комплекса. 
 

VIII. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
 

Услови које издају надлежни имаоци јавних овлашћења за потребе пројектовања и прикључења на 
комуналну инфраструктуру и укрштање и паралелно вођење у близини постојећих инфраструктурних 
објеката и коридора на предметној локацији, не могу се извршити увидом у плански документ, односно 
сепарат и за проверу потребних капацитета комуналне инфраструктуре и могућност прикључења 
будућег радног комплекса на дистрибутивне системе комуналне инфраструктур у складу са 
неопходним минималним степеном комуналне опремљености, неопходно је прибавити техничке 
услове и сагласности за израду урбанистичког пројекта од организација и предузећа надлежних за 
одређену комуналну инфраструктуру или делатност управљања. 
 
Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску комуналну 
инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску мрежу, 
дистрибутивну гасоводну и топловодну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Такође, 
прикључци на јавну комуналну мрежу се изводе према техничким условима и уз сагласност предузећа, 
надлежног за одређену комуналну инфраструктуру. 
 
Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта би била дефинисана 
могућност колског прилаза и прикључака на уличну (јавну) водоводну, канализациону, електро, гасну 
(или топловодну) и електронску комуникациону. 
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити одређени 
минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је неопходан за нормално 
функционисање одређене намене.  
 
Минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за 
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, за зону рада подразумева: саобраћајну, 
водоводну и електроенергетску инфраструктуру. 
 
За потребе пројектовања и прикључења на комуналну инфраструктуру, неопходно је обезбедити 
следеће услове и мишљења: 
 

- Услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем водоснабдевања и 
одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Апатин; 

 
- Услове за одлагање комуналног и чврстог отпада Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“; 
 
- Услове за пројектовање и прикључење на јавну саобраћајницу Јавног комуналног предузећа 

„Наш Дом“ Апатин; 
 
- Услови за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈЕ“ д.о.о. Београд, „Електродистрибуције Сомбор“ из Сомбора; 
 
- Услови за прикључење на дистрибутивни систем природног гаса, ако је прикључење на тај 

систем предвиђено урбанистичким пројектом или идејним решењем, а ти услови нису садржани у 
планском документу, односно сепарату: 
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- Услови за прикључење на дистрибутивни кабловско-дистрибутивни систем и тт 
инсталације, ако је прикључење на тај систем предвиђено урбанистичким пројектом или идејним 
решењем, а ти услови нису садржани у планском документу, односно сепарату: 

 
- Водни услови надлежног органа јединице локалне самоуправе на основу претходног 

мишљења са хидрографским подацима од надлежног јавног водопривредног предузећа 
„Западна Бачка“ из Сомбора, у поступку издавању водних услова (чл. 117. тач. 36-38 Закона о 
водама ( „Сл. гласник РС“, бр. 95/2018 )). Правилима уређења водног земљишта прописано је да је 
коришћење и уређење водног земљишта регулисано Законом о водама, којим су дефинисане 
забране, ограничења права и обавезе власника и корисника водног земљишта и водних објеката. 
Водећи рачуна о основним принципима заштите вода, на водном земљишту се могу градити 
објекти инфраструктуре у складу са просторним и урбанистичким планом, на основу 
одговарајућег урбанистичког плана а у складу са: условима заштите животне средине, заштите 
природног добра, заштите културног добра и првенствено на основу мишљења надлежног 
водопривредног предузећа и услова имаоца јавног овлашћења надлежног за управљање водним 
добром; 

 
- Услови и мере заштите природе Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад. У складу 

са прилогом 3 Уредбе о еколошкој мрежи, којом су утврђена еколошки значајна подручја и 
еколошки коридори од међународног значаја, прилог 3 садржи мере заштите еколошке мреже које 
се односе на правна лица и физичка лица која користе природне вредности и обављају активности 
и радове , у складу са законом којим се уређује заштита природе ( избор постројења за 
пречишћавање отпадних вода и зона мелиоративног канала и заштитни појас истог – 50 m од обале 
стајаћих вода, односно линије средњег водостаја водотока и др.) .  

 
- Услови за грађење у железничком подручју а.д. за управљање јавном железничком 

инфраструктуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД (грађење у 
железничком подручју у зони грађевинских објеката и у инфраструктурном појасу и укрштање и 
паралелно вођење са железничком инфраструктуром и коридорима у смислу закона којим се 
уређује железница); 

 
- За објекте за које се процењује да могу имати негативне утицаје на животну средину у складу са 

Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08), 
обавезно је прибавити претходно мишљење о потреби израде студије процене утицаја на 
животну средину у складу са одлуком надлежног органа, односно са Законом о заштити 
животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, као и Правилником о садржини 
студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05). 

 
- Обавештење о посебним условима и захтевима за прилагођавање потребама одбране од 

Министарства Одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, а у 
складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од 
значаја за одбрану ( „Сл. гласник РС“, бр. 85/15). 

 
- Други услови за пројектовање и прикључење ( чл. 28. Уредбе о локацијским условима)  

 
Са аспекта археологије не предлажу се посебни услови или ограничења у погледу уређења простора 
обухваћеног предметним Планом, обзиром да на локацији није констатовано постојање археолошког 
локалитета.  
 
Посебне мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дате су у законским 
и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност и заштиту на раду. 
 
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. 
Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора кроз урбанистичке показатеље (намена 
површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и правила грађења (регулациона линија, 
грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, 
паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну примену прописа о 
изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења. Приликом пројектовања и извођења 
предметног објекта обавеза је свих субјеката заштите од пожара, да предвиде и спроведу све мере 
заштите од пожара и експлозија, предвиђене Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 
111/09, 20/15 и 87/2018) и техничким прописима који се односе на ову врсту објеката. 
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IX. УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ СА УПУТСТВОМ О ПОТРЕБНОМ 

ПОСТУПКУ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ: 
 
 
У складу са одредбама плана под тачком 2.3.1. „Правила парцелације“, на основу новоодређене 
регулационе линије мелиоративног канала ( тачка V. информације о локацији ), деобом се образују 
нове парцеле, које задржавају и добијају нову намену у складу са планом. Такође, у складу са одредбом 
под тачком 2.3.2. „Правила препарцелације“, дефинисано је да се од парцеле настале деобом, а које 
добијају нову намену и постојеће парцеле мелиоративног канала, образује нова јединствена 
грађевинска парцела површина јавне намене – мелиоративни канал 9-3а са постојећом црпном 
станицом. 
 
Када је за потребе изградње, односно извођења радова, потребно спровођење парцелације и 
препарцелације ради издвајања земљишта за изградњу објеката јавне намене или јавних површина 
(мелиоративни канал 9-3а), обавезно је пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, 
спровести препарцелацију у складу са Законом. 
 
Пројекат препарцелације, односно парцелације, у складу са одредбом чл. 65. Закона о планирању и 
изградњи, израђује овлашћено привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које је 
уписано у одговарајући регистар. Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и 
пројекат геодетског обележавања. Израдом пројекта препарцелације, односно парцелације руководи 
одговорни урбаниста архитектонске струке.   
 
Пројекат препарцелације, односно парцелације, потврђује орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за послове урбанизма, у року од 10 дана, у складу са Законом и подзаконским актима. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Баста Милка из Новог Сада, ул. Лукијана Мушицког 11А/5, путем писарнице општинске управе 
општине Апатин, поднела je захтев за исходовање Информације о локацији са подацима о планској 
намени земљишта и могућностима и ограничењима  градње на кат. парцели број 7805/25 к.о. Апатин, а 
у односу на важећу просторно-планску документацију.  
 
Уз захтев, а према одредбама Правилникоа о садржини информације о локацији и о садржини 
локацијске дозволе ( „Сл. Гласник РС“ бр. 47/2010 ), приложена је Копија плана РГЗ-а, издата од 
Службе за катастар непокретности, бр. 953-1-79/2021-24 на дан 12.02.2021. године. 
 
Разматрајући предметни захтев, достављену документацију, податке ргз-а и планску намену наведеног 
земљишта, овај орган је одлучио као у диспозитиву. 
 
Ова Информација о локацији није основ за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе. 
 
Информација о локацији престаје да важи по истеку од 12 (дванаест) месеци од дана издавања. 
 
Информацију о локацији доставити:  подносиоцу захтева и у предмет.     

 
 
 

СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ 
САВЕТНИК ЗА УРБАНИЗАМ 

Небојша Угарковић, Мастер инж.арх. 
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DN: c=RS, 2.5.4.97=VATRS-101269416, 
2.5.4.97=MB:RS-08350957, o=Opštinska uprava 
opštine Apatin, serialNumber=CA:RS-200015119, 
serialNumber=PNORS-0208969810026, 
sn=Ugarković, givenName=Nebojša, cn=Nebojša 
Ugarković 200015119 
Date: 2021.03.29 14:22:44 +02'00'
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ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА И 

КАМИОНСКОГ ТЕРМИНАЛА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
У АПАТИНУ  („Сл. лист општине Апатин“, бр. 2/2012) 

( лист бр. 2.4. Саобраћајна инфраструктура, регулација, нивелација, парцелација и карактеристични профили ) 
са приказом предметне к.п. 7805/25 КО Апатин 
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РАДЊА ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ "ГЕОМЕТАР" 
АПАТИН 
Број:  9/2021 
Дана: 31.05.2021 године 
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2 3 4 5 6 7 8 9
1 6576301.75 5057722.65 86.00
2 6576306.93 5057728.42 86.01
3 6576305.65 5057720.65 85.05
4 6576308.93 5057713.14 85.02
5 6576306.57 5057707.97 84.95
6 6576302.37 5057705.32 84.78
7 6576295.47 5057706.17 84.84
8 6576293.27 5057707.76 85.08
9 6576299.06 5057710.07 83.98
10 6576300.46 5057707.54 83.96
11 6576304.54 5057708.77 83.98
12 6576305.53 5057713.22 84.03
13 6576304.99 5057715.39 84.05
14 6576302.41 5057714.37 84.09
15 6576287.47 5057701.38 84.97
16 6576288.84 5057700.85 85.01
17 6576289.11 5057699.08 85.00
18 6576287.81 5057699.38 84.50
19 6576279.92 5057686.87 85.02
20 6576280.46 5057683.63 84.79
21 6576278.62 5057680.10 84.70
22 6576275.47 5057678.37 84.78
23 6576271.16 5057678.66 84.77
24 6576266.47 5057675.68 84.72
25 6576260.37 5057669.42 84.59
26 6576257.48 5057668.78 84.49
27 6576257.87 5057670.88 84.61
28 6576258.89 5057670.30 84.08
29 6576268.92 5057680.93 83.98
30 6576268.30 5057682.86 84.70
31 6576272.73 5057680.61 83.62
32 6576276.01 5057681.07 83.61
33 6576278.23 5057683.81 83.70
34 6576278.02 5057686.37 83.86
35 6576278.36 5057689.21 84.17
36 6576285.96 5057705.01 85.66
37 6576287.56 5057703.29 85.09
38 6576302.51 5057688.97 84.88
39 6576316.65 5057673.43 85.06
40 6576261.34 5057676.80 85.09
41 6576263.69 5057674.99 84.10
42 6576264.83 5057673.18 84.61
43 6576278.81 5057661.22 84.62
44 6576294.63 5057647.89 84.81
45 6576311.72 5057632.59 84.78
46 6576324.12 5057622.53 84.66
47 6576236.27 5057649.22 84.97
48 6576237.41 5057648.26 84.44
49 6576251.50 5057636.48 84.48
50 6576264.92 5057625.65 84.45
51 6576277.95 5057614.90 84.58

СПИСАК КООРДИНАТА И НАДМОРСКИХ ВИСИНА ТАЧАКА

Ознака, број и 

назив тачке                                                                                                                               

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Тригономертијски образац бр. 25 Страна:______
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СПИСАК КООРДИНАТА И НАДМОРСКИХ ВИСИНА ТАЧАКА

Ознака, број и 

назив тачке                                                                                                                               

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Тригономертијски образац бр. 25 Страна:______

52 6576292.08 5057603.28 84.52
53 6576305.25 5057592.55 84.42
54 6576318.18 5057581.67 84.51
55 6576335.86 5057567.20 84.46
56 6576210.82 5057619.91 84.98
57 6576212.00 5057618.71 84.47
58 6576219.52 5057612.32 84.30
59 6576232.09 5057601.81 84.44
60 6576245.32 5057590.82 84.43
61 6576258.54 5057579.50 84.48
62 6576271.43 5057568.06 84.44
63 6576284.82 5057556.58 84.60
64 6576296.69 5057544.32 84.61
65 6576309.51 5057532.94 84.51
66 6576322.30 5057521.59 84.53
67 6576331.80 5057513.15 84.44
68 6576343.62 5057502.66 84.47
69 6576355.15 5057492.42 84.71
70 6576373.51 5057476.13 84.63
71 6576185.59 5057592.28 85.17
72 6576187.11 5057590.96 84.70
73 6576190.35 5057587.90 84.52
74 6576202.18 5057577.10 84.62
75 6576215.31 5057565.26 84.61
76 6576227.62 5057553.96 84.65
77 6576240.28 5057542.50 84.57
78 6576252.94 5057531.12 84.63
79 6576265.70 5057519.35 84.71
80 6576279.54 5057506.58 84.81
81 6576292.88 5057495.28 84.68
82 6576306.14 5057483.48 84.78
83 6576319.30 5057471.93 84.89
84 6576335.46 5057457.86 84.74
85 6576351.86 5057443.16 84.82
86 6576368.01 5057428.59 84.68
87 6576402.12 5057393.96 84.70
88 6576413.47 5057384.12 84.70
89 6576425.49 5057373.54 84.61
90 6576198.87 5057593.75 84.52
91 6576211.50 5057600.94 84.43
92 6576210.52 5057609.85 84.45
93 6576223.55 5057625.24 84.35
94 6576244.06 5057651.12 84.35
95 6576241.72 5057653.31 84.51
96 6576240.73 5057654.16 84.98
97 6576201.11 5057608.74 85.03
98 6576197.70 5057601.82 84.59
99 6576195.23 5057596.19 84.54
100 6576160.24 5057564.04 85.32
101 6576162.09 5057562.36 84.86
102 6576164.93 5057560.22 84.75
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СПИСАК КООРДИНАТА И НАДМОРСКИХ ВИСИНА ТАЧАКА

Ознака, број и 

назив тачке                                                                                                                               

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Тригономертијски образац бр. 25 Страна:______

103 6576176.88 5057550.24 84.72
104 6576189.12 5057539.93 84.71
105 6576203.23 5057528.01 84.71
106 6576215.48 5057517.71 84.62
107 6576227.22 5057506.36 84.76
108 6576239.91 5057495.10 84.70
109 6576251.79 5057484.32 84.82
110 6576263.89 5057473.61 84.71
111 6576275.39 5057463.20 84.58
112 6576286.82 5057453.49 84.47
113 6576297.87 5057443.51 84.69
114 6576311.21 5057431.79 84.79
115 6576325.84 5057417.73 84.75
116 6576337.02 5057408.62 84.78
117 6576359.22 5057398.05 84.29
118 6576372.94 5057386.68 83.96
119 6576385.57 5057376.16 84.91
120 6576135.21 5057535.53 85.53
121 6576137.40 5057533.36 85.06
122 6576142.98 5057528.43 84.83
123 6576155.49 5057516.70 84.87
124 6576167.95 5057505.46 84.94
125 6576179.16 5057495.05 85.04
126 6576191.72 5057483.20 84.95
127 6576204.73 5057472.87 85.15
128 6576217.38 5057461.52 85.19
129 6576229.04 5057451.02 85.07
130 6576242.60 5057439.11 85.16
131 6576255.10 5057428.11 84.80
132 6576266.52 5057417.89 84.73
133 6576278.91 5057406.83 84.71
134 6576290.79 5057396.53 84.73
135 6576306.19 5057382.83 84.93
136 6576130.08 5057513.35 84.92
137 6576128.29 5057516.98 85.02
138 6576124.48 5057517.58 84.99
139 6576095.00 5057486.05 85.36
140 6576100.44 5057483.15 85.21
141 6576111.30 5057487.96 85.18
142 6576126.73 5057499.77 85.00
143 6576140.38 5057504.10 84.80
144 6576146.88 5057506.10 84.78
145 6576150.39 5057510.34 84.84
146 6576151.54 5057514.77 84.84
147 6576147.37 5057519.46 84.85
148 6576141.39 5057521.77 84.83
149 6576135.53 5057519.88 84.84
150 6576128.83 5057511.02 85.02
151 6576132.09 5057511.44 84.53
152 6576111.48 5057507.78 85.67
153 6576113.36 5057505.99 85.23
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СПИСАК КООРДИНАТА И НАДМОРСКИХ ВИСИНА ТАЧАКА

Ознака, број и 

назив тачке                                                                                                                               

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Тригономертијски образац бр. 25 Страна:______

154 6576124.53 5057496.22 84.99
155 6576136.57 5057485.15 84.98
156 6576149.38 5057473.60 85.06
157 6576161.88 5057462.20 85.06
158 6576174.52 5057451.50 85.16
159 6576187.34 5057440.15 84.89
160 6576199.39 5057429.21 85.03
161 6576212.79 5057416.93 85.11
162 6576225.50 5057405.53 84.94
163 6576235.44 5057396.77 84.98
164 6576246.46 5057387.34 84.98
165 6576087.35 5057480.72 85.85
166 6576090.71 5057477.58 85.20
167 6576099.34 5057469.61 85.42
168 6576110.61 5057459.12 85.31
169 6576121.27 5057449.10 85.32
170 6576131.84 5057439.09 85.21
171 6576142.72 5057429.12 85.36
172 6576153.56 5057419.14 85.31
173 6576165.57 5057408.08 85.39
174 6576182.65 5057392.33 85.33
175 6576062.93 5057453.22 86.07
176 6576065.86 5057450.48 85.42
177 6576075.88 5057441.24 85.37
178 6576086.13 5057431.70 85.45
179 6576096.82 5057421.74 85.34
180 6576108.09 5057411.22 85.35
181 6576123.07 5057397.40 85.50
182 6576038.17 5057424.43 86.17
183 6576040.75 5057422.14 85.69
184 6576043.00 5057420.29 85.51
185 6576052.57 5057411.75 85.61
186 6576063.59 5057402.22 85.79
187 6576357.40 5057415.73 84.90
188 6576359.06 5057395.20 84.54
189 6576364.04 5057400.52 83.40
190 6576364.41 5057395.02 83.38
191 6576368.04 5057391.89 83.44
192 6576365.88 5057388.35 84.27
193 6576379.63 5057384.43 84.11
194 6576387.06 5057380.20 84.85
195 6576387.92 5057386.04 83.37
196 6576396.42 5057376.35 84.69
197 6576404.72 5057377.43 84.59
198 6576402.21 5057379.89 83.55
199 6576403.18 5057382.65 83.64
200 6576406.69 5057383.30 84.67
201 6576400.02 5057390.69 84.65
202 6576393.07 5057393.14 83.63
203 6576397.72 5057405.39 83.61
204 6576406.79 5057417.13 83.80
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СПИСАК КООРДИНАТА И НАДМОРСКИХ ВИСИНА ТАЧАКА

Ознака, број и 
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1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Тригономертијски образац бр. 25 Страна:______

205 6576411.49 5057417.60 84.66
206 6576410.54 5057427.96 84.65
207 6576402.46 5057435.52 84.58
208 6576394.02 5057438.70 84.65
209 6576381.23 5057437.45 84.54
210 6576370.53 5057430.64 84.62
211 6576361.37 5057421.53 84.74









JKrl   "HALLl  floM"  AnaTMH

Xene3HMLiKa  6p.  4,  Ana"H
Bpoj :  488/2022
AaHa:   02.   MapT  2022.   roAMHe

"BIONEX" Boo AnATMH
RyHaBCKa o6ana 66

25260 AnaTMH

npeAMeT:  TexHMill{a  MHq)OpMaLiMja  M  ycnoBM  3a  npMKibyLielbe 3a
noTpe6e M3pa4e yp6aHMc"Lli<or npojel{Ta 3a  M3rpaAilby
npoM3BOAHor I{oMnJier(ca  3a  pei.iM`I{naxy  nnacTMKe y
AnaTMHy

y  Be3M  Baujer  3axTeBa  6poj  015-01-Z-2021  ofl  4aHa  24.02.2022.  roAMHe,  3a  M3AaBaHbe
TexHMiiKe    MHd)OpMaL+Mje    M    ycrioBa    3a    M3paAy   yp6a"c"ilKor    npojeKTa    M    yp6a"c"iiKo-
apxMTeKTOHCKe     pa3paAe    noKaLiMje    3a     M3rpaAti>y    npoM3BOAHor    KOMnJleKca    3a     peLiMK/iaxy
nnacTMKe    y    Ana"Hy,     3a     npMKrbyiiaK     Ha     BOAOBOAHy     Mpexy,     ®eKaJIHy    M    aTMoCcpepcKy
KaHa"3auLijy  M  jaBHy  cao6pahaj"Liy;   Ha   KaT.napue"  7805/25,   K.o.   Ana"H;   y  cKnaAy  ca
iinaHOM  45a.   cTaB   3.  3aKOHa  o  r7/aHwpafoy  w  473rpa4fo47  (,,Cri,macHMK  PC``,   6p.   72/09,   81/09-

McripaBKa,  64/10-yc,  24/11,121/12,  42/13-yc,  50/13-yc,  98/13-yc,132/14,145/14,  83/18,
31/L9,   37/19-AF>.3aKOH,   09/20   VI   52/21)   vi   HI`aHOM   46.   rlpaBwi]HMKa   o   caApxMHw,   HaLMHy   M
nocTynKy   M3Pafie   AOKyMeHaTa   npocTopiior   M   yp6aHMC"LIKor   nJ]aHMpalba   (,,CJi.rl`acwlK   PC:,
6p.   32/19),  o6aBeLUTaBaMo  Bac  crieAehe:

M_H®opMALiM]E  o  nonoxA]y  KOMyHAnHMx  MHCTAnALIM]A:
1.   BOL]OBOL]HA MPEXA

•       Bo4oBOAHa    Mpexa,    PEHD    @200    mm    y   yJIMLtM    y    PTu-y    (npoflyxeTaK

yJ"He  neTpa  flpanLL"Ha),  HenocpeAHo  McnpeA  npeAMeTHe  napuene,  ce
Haria3L4     y     3ejieHoj     noBpuM"     ca     CynpoTHe     cTpaHe     KorioBo3a,     Ha

yAafoeHoc"  14,10  in  oA  ocoBMHe  KonoBo3a  (cpeAMUHe  r""je)  y  yr"uM
npoAyxeTaK  yflMLie  rleTpa  ApanuMHa,  Ha  Ay6M"  oKo  1,80  in.

2.   ®EKAJTHA  KAHAJ]W3AL|VIJA
•       nocTojM  Boa  ®eKariHe  KaHaj"3aLiM].e  PVC  ¢2oo  mm  ofl  nocTojehe  upnHe

CTaHMue   CS-4,   Ha   pacKPCHMUM   y/"ua   Kpyx"   HacMn   M   MTar"jaHCKor
ripMjaTe/bcTBa   y   Ana"Hy   Ao   yJia3a   y   npeAy3ehe   "FLASH   SRB"   floo
Ana"H;

•       BOA    dyeKanHe    KaHa"3auMje    PVC    ®200    mm    Hana3M    ce    y    3erieHoj
noBpujM"  ca  AecHe  cTpaHe  KonoBo3a  (CynpoTHe  y  oAHocy  Ha  npeAy3etie
"FLASH    SRB"    floo    Ana"H)    ynMue    MTaflMjaHCKor    npMjaTethcTBa,    Ha

yAan.erioc"    4,20    in   oA   ocoBMHe    KonoBo3a    (cpe4MUHe   ""je),    Ha
Ay6MHM  oKo  0,50  in;

•       nocTojM   MHTep"    rioTMc"    Boa   PEHD   ®300    mm   3a   oTna4He   BOAe   y
BjiacHMLUTBy  ''XJIAflrttAl+E  AnATMH"  Ha  nocTojehM  McnycT  y  flyHaB  M  i"jM

LuaxT  ce   Haria3M   riopeA   KOJioBo3a   y  yJ"uM   y   PTL|-y  (rlpo4yxeTaK  y"ue
rleTpa  flpanunMHa),   HenocpeAHo  McnpeA  ripeAMeTHe  napuene  y  3eJieHoj
noBpuM"  ca  MCTe  CTpaHe  Bauer  6yAyher  o6jeKTa,  Ha  MecTy  yKPLUTarba
6f"xe     MBMLie     KofloBo3a     M     3aMMLLjn3eHe    r""je     I(aT.napuene     npyre
7805/21.

3.   ATMOC®EPCKA KAHAJIM3AI|MJA
•       Ha   npocTopy   Po6Ho   TpaHcnopTHor   LieHTpa   (PTu-a)   y   AeJly   M3rpaArbe

Bauer   6yAyher   npoM3BOAHor   KOMnneKca   He   nocTojM   BOA   aTMocd)epcKe
KaHaj"3aLiMje;



•      flo    Bane    KaT.riapLiene   7805/25    K.o.    AnaTMH    Ha/ia3M    ce    napue/ia    ca
KaHanoM   "9-3",  KojM   npeACTaBrba   rriaB"  oABofl"   KaHan   aTMoc¢epcKMx
BOAa  3a  noTpe6e  Hace/ba  Ana"H.

+    ycnoBM  3A  npMKn]yllErbE_:
1.   BOF|OBOP|HA MPEXA

•       npMKrbyLiaK     BOAOABOAHe     Mpexe     M     xM4paHTCKe     Mpexe     3a     noTpe6e

npoM3BOAHor   KOMnneKca   Moryfie  je   M3Bpunw"   Ha   nocTojefiM   Bofl,   PEHD
@200  mm  y  y"L"  y  PTL|-y  (npoflyxeTaK  yr"ue  neTpa  flpanunHHa).

2.   ®EKAiiHA  KAHAnM3AL|M]A
•      5yAyhe  npe"LufieHe  BOAe  cnpoBec"  y  rpaBHTauMo"  ueBOBOA  y  y"uw

MTa"jaHCKor  npMjaTethcTBa  cMCTeMOM   noTLicHor  BOAa  HMCKor  npMTMCKa.

3.   ATMOC®EPCKA  KAHAJIM3AL|MJA
•       noBPLiJLiHCKe       BOAe      cnpoBec"       y      3erieHe       noBPLi"He,       a       OcTajie

aTMOcqJepcKe  BOAe  cnpoBecTPM  y  KojieKTop  KojM  je  Moryfie  npMKrbyi""
Ha   nocTojehM   aTMocd)epcKM   KaHa/i.   ycnoBe   3a   npMK/byiierbe   Ha    KaHatl
M3Aaje  Bfln  "3ariaAHa  5aiiKa"  CoM6op-JBn  "BOAeBojBOAMHe"  HOBM  Cad.

4.   3EiiEHE  noBplJiMHE
•      JaBHe  3eneHe  noBpuLiHe  rifla"pa"  Kao  TpaBHe  noBpuMHe.

5.   ]ABHE CAOE;pAhA]HMliE,  nEliiAHKE  M  E"IiMKl"cTMHKE cTA3E
•       npMCTyriHe    cao6pafiaj"Lie     rinaHMpa"     MMHLiManHe     LUMPMHe    oA    6,oo

MeTpa  ac¢ariT-6eTOHCKe  KOHCTpyKUMje  oMBMiieHe  MBMiirbaLiMMa;
•       KojioBo3   M    paAMjyce   KPMBMHa   AMMeH3MOHMca"   TaKo   Aa   3a4oBOJbaBajy

KpeTarbe  TepeTHMx   Bo3M/ia   noTpe6"X  3a   dyyHKUMo"Carbe  npoM3BOAHor
K o M ri fl e K c a ;

•        napKMHr   y    oKBMpy   o6jeKTa    nnaHLipa"   Aa    3aAOBOJbM   6Poj    paAHMKa    M

eBeHTyatlHMx   KopMCHMKa   npoM3E}oAHor  KOMnJieKca;
•        EBeHTya^ria  yKPLUTarba  ca   nocTojet"M   MHCTaflauMjaMa   PeLLJaBa"  cxoflHo

iiocic>jehLiM   riponMCMMa  0  yKPLijTany   noA3eMHMx   MHCTariaLiMja.

6.   oi]BoxElbE HEonACHor oTnAp|A
•       E5yAyf"  Heonac"  oTnaA  (KyhHo  cMefle)  ca  npeAMeTHe  napLiefle  Moryhe

je  oAHoCM"  y   KOHTejHepMMa   oA   1,1   M/Mr"   5   m3  y  CKnaAy  ca   yroBopoM
KojM  ce  noT"cyje  y  oAHocy  Ha  noTpe6e  M  y  CKriaAy  ca  nocJioBarbeM,

C  noLi]TOBari>eM,

AMnrl.LIHx.Cao6pahaja

M.n.

flocTABVITW:

©    "[3IONEX"  BOO  ArlATMH,  |J,yHaBCKa  o6aiia  66,  25260  AnaTvlH;
PJ  oApxaBarbe  yl"ua  VA  nyTeBa,  flparaH  nonoBMh;

-       ApxwBaa/a,
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IIOKP}JIIHC(1,] 34BOA 3A 3AU]Mry NMPOA€ NsT TUTE IOR NATURE CONSERVATON OIVO]VOD NA PROVINCE

-!

lloxpajrucror 3aBoA 3a 3aurxry rpupoae, Hosr Cag, yl. paguuurca 6p.20a (y aanelr
rexcry: 3aoog), Ha oclroBy ,rraHoBa 9. u 102. 3a(oEa o 3allJrurr_r npupoAe (,,Cryx6eHn
r:racuar PC", 6p. 36/2009, 88/2010, 9l/2010 ucnparxa, 1412016, 95/2018 _ apyrrz gaxos,
71/2021), a y Be3u ca qnanoM 136. 3ar<ona o oa[treM yapaBuoM nocrynrcy (,,C:ryN6enu
uacHrr PC",6p. 18/2016 u9512018 ayrenrxrrrro ryMaqe6e), nocrynajyhn no saxreay 6p.
018-04-7,2021 oa 03.03.2022. roruEe, 3aBereE 10.03.2022. ro'qxne, rpeAFeha ,,Ro;b
Design Tim" ,q.o.o. HoBu Caa, Jlyxujaua Mytraqror 6p. lla/s, y ,Me rrrrBecrr,tropa
,,Bionex", l.o.o. Anartln, nyHaBc(a o6a.na 66, a o.{Hocr.{ ce ra u3aaBa6e ycJroBa 3aurrrre
nplrpoAe 3a n3pa.{y yp6aErc'rfiq(or [poje(ra 3a yp6aqucrrrq(o-apx[Te(Torrc(y pa3paAy
Jlo(anrreTa 3a noTpe6e u3rpaltLe flpo,3Boarror r(oMrlreKca 3a perluKnaxy nJracTr,rxe Ha
(.r.6p. 7805/25, (.o. Anaruu, lana 21.03.2022. rolune no,q 03 6p .020_60912, r,or.oc.t

PNIIIEII'E
o ycJIoBxMa 3aulTuT€ npnpole

l. llpealrernu npocrop 3a xojn ce u:palyje Yp6arncrtruxlr npoje(ar 3a yp6aHlrcrltqxo-
apxrrTe(roHc(y pa3paly no(ajlltTera 3a noTpe6e rr3apallLe npou3BolEof KoMrrJre(ca 3a

leqn(naxy nJracrnr(e Ha (.r.6p. 7805/25, (.o. ArarrrH, npunaga nolpyvjy p*cpnara
6noc0epe ,,Ea.rro noAyHaBJLe"(,,Cr. r,racxrr PC,,, 6p 107 /2001, 8112008, l}.t 12009) tr
Hana3ri ce y 3orrx yrnrlaia rra cneuxjajlHr{ p$epBar flpupojle ,,fopr6e floayHaB,tse.,
(Ypea6a o 3alxrlrru cnerurj,ln[or pe3epBara npupoAe ,,1'opr6e IIoIyEaBr,e,, (,,Cn.
rnacrruK PC", 6p. 4512001) u Vpe,q6a o rr3MeHaMa ypeA6e o 3alrrur[ Cneqr.rjarror
pBepBala rp[poAe fopl}e llogyuan,re (,,C1. raacl rr pC,,,6p. 107/09)), Kao u y 3oHr.r
yruqaja na uelyuapoAuu e(onourur (oprr,qop peky AyHaB (ypen6a o ero,rouxoj llpexa
(,,Cn. macuur PC", 6p. 102/2010)). y:oHIr yruqaja Ha,,ra3e ce E exo,rourxa iuaua.luo
no4pyvje 6p. 3 ,,fopr* Ilo4ynan*,e', exolrolr(e Mpexe peny6nu(e Cp6rje npeva
Vpe16a o erololrroj Mpex[, lrao u o6je]lxlEerro lloapyqje o/,1 Mellyaapoluor :navaja ra
3aurxry Ilrr]lta non Ea3xBoM,,fopBe lloAyrae,te., (RS00l lBA), oAa6palo no/lpylje 3a
nHeBHe nenTrrpe (PBA / PriDle Butterfly Area) no]l Ha3uBoM,,fopne floayfiar,*e,. 6p.
10, PaMcapc(o floApyqje ca K]racrr(b[(aqlo]rrrM koaoM 3RS007 rroA Ha3[BoM,,fopEe
floAyHaBJ6e", rno je npaxarauo y llpnnory I noju je cacraenr leo oBor peuer6a.
Cxolno uanelerou, a3laiy ce cneAehu ycnoBrr 3arrrrr.rre [plpo,4e:

1) llaaurpane a(TuBrrocrl y oKBqpy npor3RoAHor KoMlrekca 3a pe[xxraxy nnacrrrre
na n.n.6p. 7805/25, r.o. Anaruu, o6ae,taru [peMa DpeIMerHoM :axreay n rpar]u. roj
1or<yvenraqujr.r, a y craagy ca yp6anucrrlvxxM riapaMerpuMa Ae$urucalur,r IIlauoM
aeTa.JBrte pefyJrauxje [peqlrcTaqa oTnaarllrx Boaa r, (aMuoHcxor TepM[H.ura ca

lprna,cajyhoM nurlpacrpymypoM y Anarr.tHy (,,C1. m-rcr onlllrr.rHe ArarrrH,.,6p.
2D012), Il3Me:uaua t ro[yr]aMa Iraua reranne pery:raqtrje koMnr,re(ca flpeqllcraqa
orEallHrrx Bolla n KaMuor.rcxof TepMxHara ca npnna4a.jyhov nu$pacrpyrrypov y
AnarrrHy (,,Cn. rrlcr onrrrl.tHe AnarrrH,,, 6p. 4/2014) h fl:ranou rerepalue
peryiraUfije HaceJba AnaTxtr (,,CJl. nucl.onrrrT[Ee AlaTrrE,,, 6p. 2/2016);

2) MuHnMarEn lpotleHar o3e]'rerBeH,x rroBptxr,rHa rpe6a Ia rr3Hocs 3002, y:earua y
o63rrp Ia MaKclrMarrHq [o3BoJ%eH[ uIIAe(c aay3erocTl lpabeBr,tHc(e flapqc]te 3a palHe
3oEe [3Hocu 70olo carnacHo fl]raHy reEepanHc perynauxjc HacerEa AnaTlH (,,Cr. rficT
ollxrute AnaruH", 6p. 2/20 1 6);



3) Cvaruru qcrarrrBne yrtqaje oeurauux rroBpurrua xa exo-rurrMy llotra,rllera
o3eJre}baBaE,eM flpocTopa oKo o6je(aTa II 3aceEqerbeM uTo Behef Ae]Ia 6cTorrc(lx
(unp. napnurrr) noaplrr-rna;

4) 3crcne [oBprrJuHc noBe3ar[ y qeroBar crrcreM 3eJreHuna, y3 o6e36elierbc
pa3HoBpcHoc tx epc ra I (ru irur uou u.je. rj. cnpa r.rsrroc r u trpBeHact e Bet e I auujc:

5) O:e:rerrarare noBprrlrrrra rpe6a ,la daeopu:yje ayroxrone ApBeHacre n x6yuacre
Bpcle Koje cy xajBlr[e npHlafobelle noxalH{M IleloJIoII]l(rrM r,t t(JrEMaTctotM
ycnoBnMa t<al<o 6x ce ocrRapt o Ma(cxManar eibe(ar o3enel6aBaBa;

6) He naaurlparu lpuMeHy rrHBa3rrBtux (arpecuBBxx anoxrotux) upcL.a :a
o3crerbaBarie, nely xojuua cy: uurancr{o rcpje (Asclepias syridca), jaceHonuc+t4
jatop (Acer egundo), Kuceno npBo (Ailanthus glandulosa), 1arpe[at\ (Anorpha

1i'uticosct), 3an44xx r(onpxBrh (Celtis occidentalis). gaSuta (Eleagnus angusti./blid),
leucrnBaHcru Ana(aBu jacen (Fraxinus pennsybanica), tp:r,oaalq (Gledichia
triachantos), xlrBa orpala (Lyci n halimifoliurl), xeronncHfi 6pxJ,BaH
(Parthenocissus inserla), Kacfia cpeM3d (Prunus seroriza), janatcra (taaona
(Reynouria syn. Fallopia japonica), 6arpcM (Robini(r pseudoacacia), cu6upc\tr 6pecr
(Ulmus pumila);

7) Cauacro o,rpea6aMa caapxarrnM y omnpy yper6e o yrnpluna*y Jllc.re npojerara
sa nojeje o6are:ua npoqeua yrr1qaja r{.llxcre flpoje(ara 3a Koje ce Mor(e 3axreBaru
npoqerra yrrqaja IIa )KuBorHy cpeluny (,,Cn. rnacHrc( PC,,, 6p. 114/2008),
pa3MoTprrTr, norpc6y r:paae olfoBapajyhe npoueHe Moryhux yrr{qaja ca oIIucoM
Nrepa npelBr{beHrrx 3a cMarLeBe HeraTrrBEr{x e(hexaTa Ea Nlrnorrry cpeluuy (ao1e,
Ba3nyxa,3eMJBrruTa,6rroar.tBep3xTe.ra...) (po3 r4paay c.ryluje npoueHe yrruajfl ua
xr.rBoTHy cpeaxHy;

8) flpulrzrcou lrl6opa rexlonornja. Texrru(a u onpeMel r-rMarrl y Bnry orpea6y
nponncauy uavelov nperetquje 3axosa o :auturu xrBorre cpelrrue, npeua xojoj
ce 3alrTnTa xuBoTEe cpear.rHe! rropel cnpoBober6a noc.ryfl(a nporleHe yTlruaja,
ocrBapyje (opuuherrev uaj6o,'rux pacflo,rtoxr.tBxx u locrynHxx rexuonoruja,
TexHII(a U O[peMe (qnalI 9. cran l. raq(a 2. 3ar<oga o 3aIIITIiTII )ro,rBoTHe cpellHe
(,,Cr. rractux PC",6p. 135/0,1,36/2009 - rp. mou,12/2009 lp.:axou,43/2011
o,4ryt<a yC, 1412016. '16/2018 u 9512018-!p. :aron), uuje je crpoBolielre, n3Meby
ocraror: tlorrloMofltyro npxMclloM noce6gux rexnuqxax craHlap,{a (lnp. ISO
15270.2008 ['ldstics Guidelines Jbr thc recorery dnd recycling of plastics tt.tste
kojuNr ce, [3Meby ocralor, yrnplyjy ]flxreBl KBiurlTera (oje rpe6a ),]eu y 063fip y
cBrN lba3aMa rrpoqeca pe[u(nar(e, a (ojnMa ce Mr.tHrrr\{I3rrpa yruqaj ua Nr.lBorny
cpellrrHy y nocrynu[Ma npepale nracrnqHof o.ulaaa (yrubyqyjyhu pequr:raNy);

9) 3a norpc6e pearr.r3aquje flpeaMerHtrx aKruBHocrrr, xMaru y BUAy 3axrcBe ypea6e o
(pqreplrjyMuMa 3a oape!usarre arrarrocrr{ (oje yru,l} Ha xliBorl) cpeAt{Hy npeMa
cTelexy HefaTltBxof yTfiuaja rra }(l.rBoTHy cpeA HJ (ojk HacTaje ooaBJLarreM
aKrrBHocrr,t, rr3rrocr.rMa uarrrana (,,C1. rracxrrK PC",6p. 86/2019 u 89/2019), y:eBrxlr
y o63up .rlrrLcEuuy Aa je olpel6aMa oBe ypea6e ,,llpo[3BoAlr,a ocrzrnrx llpol3r]oAa
oI rrnacTrxe" (IlpepabnBau(a rln,qycrpuja, cenop C,22.29) Knacu$u(oBala Meby
lenarHocrrva rojc uvajl ee,ruxu yrxuaj Ha xrBorH) cperyHl;

l0)Camacrro Haqeny llpeaocrpoxuocru ruaHa 9. cras 1. ra,r(a 2. 3axorra o gaururu
xt BoTxe cpeat Ee, cBa(a a(rxBHocT Mopa 6rrTr,r flnaElrpaHa lz cnpoBeleEa [a EaquH
na npeacraBlrLa rrajrla*r pu:rlx no xxBorHy cpcruay u sgpanne rsy1u, re je y
Epotlecy xporJ3BoII6e HeoIlXOllHO nOlIITOBaTfi 3a6paEe IrnU OfpaH],lqelLa IlporrucaHa,



Kar(o 3a(oucrurM a(TuMa, TaKo t,t o6aBeyjyhult rexuu.rrclu cranaap,{uMa, r<ao u onrrM
ruja ce npuvera trpenopy'ryje, a Be3aHo 3a yllpaBjbar6e l{BilJtr.rTeToM xuBorHe
cpcauHe (Hrp. ISO 14001 :2015 Environmental management systems - Requjr ernents
with guidance for use oape!yje :axreoe roju ouoryhauajy oprauu3arrrrjlt .{a fiocrur.He
xeJrelre pe3yrrare y nocryfiu[Ma cnpeqaBa];a uJl y6,,raxaBa*a rrrerHr-rx ylruaja Ha

xuaorny cpegurry), a raxolle pa:vorpuru uoryhxocrr nprrMerre apyrux craHAap,rla!
unp. cepuje ISO 22526:2020 Plastics, noju ce onHoce Ea cMepHuq€ 3a
(BaETuiDuxaqriy ll rBseuraBaE,e o yrr%eHurrEoM orrrct(y y npoqecy paAa ca
rracr[(oM rra 6Eo6a:u (lSO 22526-1), a y cr,raay ca uelyuapolH{M craHAapAuMa o
npouellu xLIBorHor rurnyca (lSO 14040 u ISO 14044). Taxole, Maru y Br.uy cc aa
ISO/DIS 22526-4 Plastics 

- Carbon and eDvironmental footprint of biobased plastics

- Paft 4: Environmental (total) lbotprint (Life Cycle Assessment) Moxe npxMerr[ru
y cryArrjaN{a roje ne norpuoajy qeo xuBoTHu Ultl<Jtyc, oAHocHo 3a cneuu(bllqHe
IeJIoBe ,r(uBoTHof llx(nyca (Enp, 3a yxpaBJBarie oTna,[oM, 3a (oMrroHeHTc

npor,r3Bo.qa);

11)Ynpae,'r,a*e rreofiacuuM ornaAoM, norolrltM 3a [oHoBHy ynorpe6y, 3a Kojrz cc
IInaHUpa fipr.rBpeMeuo cruraaxlrrTene o6aB"tsaTu npeMa oApel6aNra llpaBrrnxu(a o
yclloBttMa L IIaLTHHy Ca(yIIJEaILa, TpaHCnOpTa, C&[a.qluTe]r,a u TpcTMaEa oTIIJla Koj
ce Koprlcru Kao cer(yHAapua crrpoB[Ha unn 3a lo6njarle etrepruje (,,Cr. rJlacuu( PC,,,
6p.98/2010);

12) llranr-rparu npuveuy o,qrooapajyhnx rvepa:a ovyoa*e (Balrr4Tera BoAaj y cKxilAy ca
qnarroM 98. 3aroua o solaua (,,C:r. rracrux PC", 6p. 30/2010, 9312012, 10112016,
95D018 u 9512018 - Ap. 3a(oE), rlorlroBa}6eM 3a6paEe acryrrarba Hcnpeq LxheHr.x
u HeloBor'bHo npequlrheuux ornaarrlr eoas y KpaiF6u peuxtLHjcHr, npu geMy:

a) l(Barrurer flpe.rxLuhenor er[lyenra llopa 3aAoRoJ'EaBaru npolucaHe xpnrepujyve
3a yrry[TaBe y (afianrBaq].rjy y c(naay ca rpaBujruMa oaBollerba u
npe,urperMaHa orflaaltux Boaa, orHocrro ) xpajrsu peuanujenr. npcMa ]axreBuMa
Ype16e o rpaxuuurzM Bpeauocrr{Ma eMrrcuje 3arabyjyhux varepuja y ao4e r.r

po(oBuMa 3a rlxxoBo locllr3aH,e (,,C1. r:racxur PC,',6p. 6112011,4\l20l2 n

1/2016);

b) npe.raruhen e0rycirr rre cMc cajlpxaru ocrarr(e qBpcrux eccr.xua,
cycrlerrAoBaHr{x, eMylrfoBaHrrx u ,upyrux :}arallyjyhr.rx MaTepuja, a pH BpeaHocr
Mopa Ia 6yAe y olcery 5,5-8,5;

c) nopel:a6pana II otpanurreBa rojc ce oAHoce Ha AocneBaBc aarabyjyhux
uareprlja y Borrro reiro! y tlpxpoArru peqtrnfijerrr 3a6parieuo je tlcrryrurarue
TepMte(u 3afabeE[x Boaa! y c(naay ca rrraEoM 97. 3aKoEa o BoIaMa;

d) sayrcuc BoAe rpe6a oABecru ca MaH[rryrarIBHllx aclDaJrrHux IroBptxuria! Ao
Mecra oAroBapaiyher [peArpcrMaua ucrrlx (rtpe(o cenaparopa yJba u rarro)KHr]Ka
6prororoxxux rrpurreca)trpe ) n) u tdt6a ) peux xjcH t:

13)llpaBHa jlr.tua x npe,1y3elrrurlx llyxHx c! Aa nnaHxpaiy lrp[MeHy rexrtullxt x rucpa y
urJBy cMaibeH,a enuoujc :araljyjyhrx Mareprrja, y crcrary ca qnanoM 40. 3axosa o
3arrrrrrri Ba3Ayxa (,,C:r. uacrnx PC", 6p. 36/2009, 10/2013 ti 261202l Ap. 3a(ofl)
I(ojr-t cc oAHoct [a [peAy3ttMarre Mepa 3a MaKcuM,!'IHo Moryhe cMaBerLe 3aralruBarra
BiBAyxa (cflpe.raBarre pacnpocrr.rparla 3arabyjyhux Marepuja, rrpr-lny;1tra oerru,rarlNja
y:; pe(yflepauljy rrecrt qr[x Marepuja unu oAcrpaE,xBatbe eMr.]ToBxHl.tx racoBa Ha
6e6eaan Ea'rurr), (ao t,r caDracHo llpyrr.rM oape/,f6aMa oBor 3axoua (oje ce o/lHoce Ha
cTarlqonlpaxe rt3Bope :aralr.rearr,a;



4.

2.

3.

6.

y ctrna;1y ca EperxoAao rraaeleHrM, e.rreMeuru uu{rpactpyrrypu[x crrcreMa, xao ruro
cy 3anopurr opraH[ (BeHrtrnlr, cJraBrlHe:3acy]ut! 3arBapaq[ ]r cn.), upupy6nuqe x
npfipy6xu'rKu cnojcrr I c:r., uopajy 6nru n:pafeuu npeN(a 3axreBxMa Raxchc
nef l,lcnaTrrBe rr MebyHapoluo ),Ttpllerr.ru crarr.]lap.qxMa;

14) Ynpan,'rarre 3ar1a,'brllr.tM MareptjaMa Bprlr.t'ru carnacuo olpe.q6aMa 3a(oua o
3a[Irlrrlr oA nor(apa (,,Cnyx6elu rnacHlz( PC", 6p. lll/2009, 20/2015,8712018 -
Apyr, 3ar(oH, 87/2018 i 87/2018 - ,qpyr[ 3a(oH), r, ApyroM peryrrar[BoM
pe.rrcBaHTHor,r 3a npeIMcTHy o6nacT;

l5)flrauuparu nponucgo ctrntLJlHutrerle orrrara ro rgeroBor r(oHaquor 36pr.rgaBarla, a y
c(raAy ca qrraHoM 3.3a(oHa o yllpaB"Ear6y orllaaou (,,Clyx6euu rnacHrr( PC",6p.
36/2009, 88/2010. 14/2016 9512018-np.3aKoH) rpeMa xoMe ce yrpaBr6arhe ornaAoM
BpIIII Ha Halrr.rH xojuu ce o6e:6e!yje (o['rpona u [priMeHa Mepa cMarLerLa: a)
3arabetLa BoAa, Ba3lyxa r,3eMJ%IUITa;6) onacnocTu lto 6rLBHu u xIIBoT[r},cKu ctser;
B) oracHocrr.r oI EacTajaea y71eca, e(cnno3r.rja rrJru noxapa; r) HeraTuBur.tx )Tluaja
Ha npeaene u npupolHa ao6pa [occ6Htx BpeaHocr].t; a) H{Boa 6y(e u HenpfiJa.t Hxx
M,lpllca;

16) fl:rarrrlparl,c 3ar[Trrre 3eMrrLtrrrra ocrBaprral cnpoBobe*cM Mepa r a(TrrBHocrn 3a
3arlrrrry oI 3arabeEa u aerpalaquje pa,4rl oqyBarta rberoBtzx flptrpoAuxx oco6qsa fl
Qyurqlrja, cauacuo ogpea6aN(a qnaua 12. 3a(oHa o 3aurlrrr.t 3eM,tsrtxra (,,Cn.
rracHr.r( PC", 6p. 112/2015);

17) Y o<ra4y ca saxrerxMa qrar:a 5. craB 2. 3a(oHa o 3aurrrrrn xltBorne cpelxHe (!,CJl.
rxacuur PC", 6p. 135/2004, 3612009 - ap. 3aro:e.,7212009 lip. 3aKoH. 43/2011
o4:ryra - YC, 1412016,'16/2018 u 95/2018 - Ap. 3a(oE), npaBHa r or,3xq(a nxua
IyxHa cy Aa, x3Meby ocrarror, y o6aBJ6ar6y cBojr-rx Ae,,raTHocTu o6e6eAe
!,pauuonarrHo (opurrrheer: [p{poAHxx 6orarcraRa, ypairyuaBaue rpo rKoBa 3aIrtrrrre
xrJBoTHe cpe4rrre y o(Brrpy r.rHBecTltluoHlzx Tporx(oBa, npuMeHy [pon[ca, oarrocHo
[peAy3r{Mar6e Mepa 3amTuTe xt Bo'IEe cpear{He, y cl(Jlaly ca 3a(oHoM'(!;

l8) I4:rpalma n:ranupaurrx o6je(ara r., o6aBJr,ar6e a(TrrBlocru y rpcrMernoM I<oMnne(cy
uopajy 6rlru yctcLta!eHH ca cBtiM 3axteBlMa Baxeher flrauc(or AoKyMeHTa;

19) y cnyqajy u3rpajlr6e lpox3BoArror (oMnneKca 3a peq,rKJlaxy ltnacrur(ej norpe6uo je
npu6aRrflu ycnoBe 3a npoje(ToBarie u rprru6yqeBe oA cTpaHe uMaoqa jaBHux
on,rauhema, y c(naAy ca .sna{o[ 27. flpaarluuxa o nocrynr(y cnpoBoiefl,a
o6jenuneue npoqelype elrer(rporrc(lM nyreu (,,C1. r:ractur PC", 6p. 68/2019).

Haqpr npeauerrror Yp6aHlrcrrr.rKor npoic(Ta trpocneaerx oBoM 3aBo,Iy rta MrrrrJlcrre o
IlcnyrreHocrlr yc.]roBa 3arrrTlrTe Itpllpoae r-l: osor Petuerla.

Oeo PeucrLe ue oc,ro6ala nollocuorra 3axreBa ra npfi6aBu u apyre ycroBe, ao3Bone u
cafr'IacHocTu npe/'lBubeEe n()3rrTHBHrIM I1pofl ttcuMa.

,{oxorlremer,a oBor PeIIIe}La npecraje Aa Raxrr PeueBe 6p.03020-971/2 o!,26.122020.
fonlrHe.

3a cte lpyre paAoBe/a(TxBuocru Ha rlpellNlcnroM nonpl.rjy ulu npoMc e rexHr,rrrKe
,qoryMerraqr,rje norpe6lo je 3anoly ttoAuerrl HoB SaxreB 3a lts;1aBarre ycnoBa 3atllTure
npIrpoAe.
yxo,'ut(o noAHoclrau 3axreBa y po(y oA ABe foIItHe oA Aarra locraBJBarla oBor
Peuen a re olloune paroBe ri aKTuBrrocrlt 3a xoje je oeo PeueILe o ycnoBHMa 3a ITIrre
npupo/'Ie fi3aaTo, Iyxax je aa o4 3aro1a npx6aBu EoBo penjet6e o ycnoBxMa.



7. Tarca sa rr3AaBar6e Perner6a y u3Eocy oA 20000,00 auuapa oApeDena je y cKIaAy ca
llorpajuucr<ov cxyrrtrrruHcr{oM o.4Jryr(oM o lonyuaua lloxpajurc(c c(yfurrrucxe
o4,ryrce o norpajuncr<uM aAMtiHr.rcrparlBHrrM TaKcaMa (,,Cn. n[cr AnB", 6p. 54/2021).

O6pnt,toxerue

florpajrrcxu 3aBo/l 3a 3arrrrrtry ltpl-lpo.qe.ie npxMuo AaHa 10.03.2022. ro/trrHe 3axreB 6p.
018-04-Z-2021 or 03.03.2022. roaurre, rrpeAy:eha npe.uy:eha ,,Romb Design Tim,.A.o.o.
Hona Ca4, JlyKr-rjaHa MyuxuKor 6p. 11a,/5, y uMe uHBccruropa ,,Bionex,,, r.o.o. Anarun,
IyHaBc(a oSara 66, 3aBeAeH 10.03.2022. roArrHe noA 6p. 03 6p. 020-609, a o/IHocr.r ce Ha
rr3AaBame yc,ioBa 3arrrrrrre lpxpoAe 3a rr3pa,{y yp6aHxcruqror [poje(Ta 3a yp6aHltcru.xo-
apxrrTexToBc(y p,L3paay IIo(a[IrTeTa 3a noTpe6e ]tpaa$e npor.rSBo/lHot- (oMrtxe(ca 3a
peur(nar(y nracrrr(e Ila K.r.6p. 7805/25, K.o. AnarxH.
Yr rar r ca je npu toxcHa crenehd '{HaqajHa noxy\leH taluja:
- Hanena norplruna, yll yp6aHr{cru.xo-apxure(roHcr(e pa3pa.{e Jro(arlrrrera 3a norpe6e

u3rpaArsc [porl3BoAHoa KoMlrxeKca 3a pe[u(naxy r1,'lacrllKe ]ra I{.rI.6p. 7805/25, K.o.
Anarnu (P:1:5000) oA +e6pyapa 2022. roAraHe;

- Curyaprofio peuer6e) yfl yp6aHuc.ru,r(o-apxxre(ToHc(e pa3paAe noKalrr[Tera 3a
norpe6e n:rpaa*e nporr3Boalor KoMn]'re(ca 3a peUuKnar(y nnacrnne ua r<.n.6p. 7805/25,
(.o. AnarrH, (P=1:2000) o1 $e6pyapa 2022. roguHe;

- Karacrapcro-ronorpa{rcr<u ruau ca o6yxRaroM x npeA\rcrr{ov napqe,ron (P:l:2500) oa
Qe6pyapa 2022. rolale;

- KonIJja Karacrapc(or nraua (P=l:2500), x.n.6p. 7805125, (.o. Ararxll, pf3 CI(ll
AnarrH, Epoj: 953- I -079/2021-200 oa20.05.2021. roauxe;

- flonuc npcny:eha 3a npoje(ToBarre { fiExer6eplrHr ycJryre ,,UEI Urbani eko-
inienjering" y (oNre ce HaBoIfi Ia perlr4Kraxa flJracrrlql{or orna11a rpeAc-r.aBrLa nary
npepabr-rBarr(y leraTHocT;

- Texllu.rKx oflrc (oMnJleKca 3a perruK.]laxy nrac,rx(e;
- TexHo]lorllKu olluc (oNrnneKca 3a peqnxnaxy llracrlll(e - onuc rcxHororirje paAa.

Ha ocnoey 4ocraa.neHor 3axreBa rr flparehe ro(yMenrauuje flo1tHoclro(a 3axreBa, yrBplJeHo
je ga je npocrop o6lxnaheu npeaMcrHrrM yp6aHr.rcrxir(nM [pojeKToM HaMerlen peqrrrrrax[
uracrrquor ornara npu ueuy ce ognrlja nporr3BoArLa perpaHynara. Tperlran ornaga
nnaHr,rpau je (opumhemeM MexaHltq(ux rr repMuqt<Itx rpoqeca ca e(c,tpyAlpar6eM 3a
rIorpe6e Io6xjaIra perpanynara.

llnancru ocrroB 3a ypclJer6e Epocropa tr u3rpanH,y ie llraH aera,%He peryxaq]rjc npegucraqa
ortral rx BoAa u kaMuoHc(or repMuHala ca ltpxna,qajyhoM ur$pacrpyrT]?oM y Anararry
(,,C:r. :rlrcr ortutrulle Arrarun"! 6p. 212012).IthMeHc r.t lonyrre InaHa ;1era,tslle perynaquie
(oMnJle(ca npequcTaqa oTnaIEIrx aoaa r I(aMlroxcKof TcpMuEaJta ca npunalajytrou
r.rnQpacrpyxrypoM y Anar[Hy (,,Cn. nncr onnlTrane Anar]{H", 6p. 4/2014) u IlLrarr rexepaane
pery:rarlrje lace,%a Arrartli (,,C,,r. nlcr on rruHe Ararrlu.', 6p. 2/2016). y crlary ca
Illauou rerepa,rne pery:raIlnje HaceJra Anarqr! Ma(crrManHo Io3BoJEeHu uH,1ettc
:ay:erocru rpalenuncKe Dapqene y palHoj zonu utqocy'J0%o.
llpocrop:a xojrl ce u:palyje yp6aHr.tcru.r(u llpojexar 3a yp6auucru.txo-apxu.reKroncxy
pa3paay noKajl['rera 3a norpe6e uSrpalH]e trpou3BolIEor (oMtrneKca 3a pe(t (Jla)r(y nJracrlt(e
ra x.u.6p. 7805/25, (.o. Anarurr rprna,qa loApyqjy peepBara 6uocrlepe ,,Bauxo
roAyr{aBJLe"(,,Cn. f.)racx}iK PC", 6p 10712001, 8112008, 1Oj/2009) rr Harr,Bn ce y 3oHu
yruqaja ua Cnequja,rnr pe3epBar npxpoAe ,,foprbe lloayHaBJbe.. (ype.q6a o 3aurulr
cnequjanEor pe3epBara npupoAe ,,I'opne floayHasJle.. (,,Cn. rracEx( pC,,, 6p. 45/2001) u



Ypea6a o rl:lteuar,ra Ypen6c o 3arlr[ru Cnequjarrnor pe:epnara nprlpoge fopee
llogyuae,re (,,Cryx6euu rracnrr PC", 6p. 107/09)), xao ra y :roru yruqaja ua uelyuapoluu
el(onolnKH r(opH/(op peKy AyrraB (Vpe,f6a o er<o,romrcoj Mperu (,,Cn. r,racxur PC",6p.
102/2010). y souu yrNrlaja sara3e ce u erolorrru :saqajso noApyqje 6p. 3 ,.foprbc
lloAynaB,r6e" e(o,,rorn(e Mpexe Peny6Jln(e Cp6lje rrpelra Ype.u6n o etronoutcoj Mpex , (ao
u o6jenurexo Ilolpyvje oa uelynapo,rlHor 3 aeaja la 3aurury nrfiua no,q Ha3rrBoM,,fopBe
llo,qysanse" (RSo0llBA), o.qa6pauo nogpyvje 3a A[eBHe.renrrpc (PBA / Prime Butterfly
Area) IIoA Ea3uBoM ,,1'opr6e lloAyHaBJLe" 6p. 10, PaMcapcKo [o,{pyuje ca xlacutluraqnontv
Ko,qoM 3RS007 roA Ea3EBoM ,,fopr6e flollyHaB,tse".

Vsunou y llorcpajuxcxa pemcrap laruraheuux lpupoAHrrx lo6apa rr ,qox)Melrraurj]
3aroaa, a y c(nally ca npolxcrrMa xoju pcryltuy o6lacr:;arurure nprpore, y.tBpberrr-r cy
ycnoBu 3anlTuTe npupolle x3 aucno3uTllBa oBor peIJcBa.

Penre*e o ycronrr"ra 3anrrrre npupoqe 6p. 03020-97112 n uzpaay Yp6aurcralr<or npojexta
3a lr3rpall6y npolt3Bolliot'(oMnJrcxca 3a pet1t-l(nax(y x nfipottti3y nracrt (e rra napqeru 6p.
7805/25 x.o. Anarurr rlaqaro je nocrynajyhu no 3axreBy rlpe.qy3eha BIONEX I.o.o. Anarun
6p. 035-06-Z-2021 on 12-03.2021. ronuHe. ycneA rrpoMcua y rrpon3BoAHoM lpouc{,y!
rrpe,qy:ehe ,,Romb Dcsign Tim" A.o.o. HoBu Cas, Jlyxujana Myuruqror- 6p. Ila-/5, y rve
unBecrETopa ,,Bionex", a.o.o. AnarsE. IyEaDc(a o6ala 66, noanelo je lpe4uernu 3axren
3a r43AaBaEte yc.[oBa 3arrrure npr.rpoge, xoju cy lr3aarx oBuM PellrctEeM.

Vcronr nponucanu norraq(aNra 2 6. !3paberu cy y cKJra.try ca qraHoM 14. 3anosa o
3atxTr.rT]{ fipupoae, IlpeMa (oMe ce ,3aIITuTa 6uolorure parrtotpcHocTH ocTBapyje
cnpoaole*eiu Mepa 3arrrTrrTe ri yHalpebeBa BpcTa, rruxoBfix [ofiynaUr.tja, Ipxpo/lHrlx
cTaHIIll'r? ri e(ocllcTeNla'(. Hane,4eue r,repe cnpoRole ce, I4Meby ocTanor, orlyBat6eM
6uoaunep:rurera y n-uxoBoM rrenocpelHoM u uupeM o(pyxer6y. q:rasou 5. craB L Taq(a 7.
3arona o gaururu nprpo.4e r.r3paxcno je uave,ro HenocpelHe npllMeHe MebynapoAHrrx
raroac rojav ../lpxaBHri opt:lHu t-l opraHu a) toHovHe noxpajx e opraua jeaaauue
Jlor(ajlfle caMoynpaBe) opraHu3a[aje HHcrxryu[jc, Kao /tpyra rrpaBxa nuqa,
npeAy3erHr-lq[ l,r ()u3[qra rixrla, flpu apue*1 caojux noc,roBa 3alaraxa Eenocpeauo
rrpuuemyjy oflrxr'enpnxBalieHa rrpaeula ltelynaponuor rpaBa u nornpliene McbyEapo,{Ee
yroBope t<ao cacraBHrr reo npaanor ctcreva".3axou o norrpliusaH,y KoHuerruxje o
6xonou(oj pa3HoBporocrx (,,Cn. nncr CPJ - MeDyrtapoAHn yroBoptl", 6p. l1/2001) y qnaHy
8. yr<a:yje rra norpe6y perynficarla lrJrr ynpaBJ%aE,a ,,6uorrourxuu pccypcxMa Ba)r(rrr.rM 3a
oqyBarie 6ltoJrorrrKe pa3EoBpcrrocrr,r y oKBtIpy }rnu BaH 3arlnuttetucx nogpyuja, y qu,.ry
iIUXOROT O\yBar6a H OIpXITBO| XOpUnther6a". y cK,'raay ca Korrnerqr,tjou, HeonxoaHo je
cllpeltaBaTx yHorller6e oBrrx BpcTa, (ao u r(oHTpoJtIIcaTu r,rJtu rrcKopebuBaTrr ,,oEe cTpale
rpcrc xoje roje yrpoNanajy lpr.rpolne eroc]dcreNre! cTarrrllTa uru (ayToxTofle) Bpcre,,.
Ycroeu nponucaur rolralrl{aMa 7-16. utpa\cui cy y cl{na/'ly ca qraHoM 21. 3a(oEa o
3arrrlrrr xrrorH€ cpeAnne (,,Cr. rJracnr.l< PC", 6p. I35/04, 36/2009 - np. }aKoH, "j2./20O9

Ip. 3a(oH, 43/2011 o,qryxa yC, 1412016,'1612018 u 95/2018-ap. 3a(oH) (ojrrM je
4etfanucan xprrlrq,fn rETerpxcaHc 3aurrure rrpnpole It Nr,aorne cpelune: ,,3allnura
npupoltHxx BpenHocrr ocrrapyje ce clpoBobeBcr\{ Mepa 3a olryBa*c E,rrxoBor Ktsalur.et.a!
KOlllIqItEa r't pe3cpB[! (ao u npupoarrux [polleca! oaHocHo rJ,ltxoBe Melry3aBrJcHocTu lI
nplrpoAHe paRHorer(e y r1e:rurru". O.ryBarbe npupo,1tux npoqeca !r 3arrrrrrra npxpoAHux
BpeAHocru y anrpoloreHoM npeAcJIy 3axreea rcre vepe xoje cy npcAycJroB clBapaBa 3ApaBe
xlrBorHe cpeAUHc! a rpaBo Ha 3lpaBy cpeAauy o6es6elerro.ie Ycranolr Pely6lr{xe Cp6aje.
Karo ca aclexra oqyBalba 6uollrrBep3tlrtsru. r.a(o u llo nnrariy olryBaria 3ApaBrtsa jEy;1ll:
HeonxoJllro je pelreBatLe npo6IeMa y(nalrall)a cl,ttuux norulra nnacTlr(e Kojn oy Aocllexx y
Bo,4y (T3B. ,,microplastics"). OcuM urTo rrrracrr.rq,Ic Mace y [poqecy paBxararia Mory
eMIlroBaru pa3rfiqr4Tc:aralyjyire ltarepuje (or1 trojtrx cy MHorc ca (aH(eporeHrM



eOcKTIrMa), anacrr,rriHe KpxoTItHe MriKpocKoncKl{x II,IMeH3ltja Moty MexaHrqr(u Ia ouTehyjy
Tr{uBa xrrBrrx opfaHrcaMa, r{a(o l]lpet{THltll yHocoM Ta(o l, (po3.]laHall [cxpaHc. I4a(o
Hayqxa rrcTpa)kuBaE,a cBe Brrlre y(a3)jy Ha ulTeT ocT nrlacTurtHux Maca a ro,rBu cBeT Lt

3IpaBJ6e Jbyru: cBecr clpyqne jannocra o ooou npo6,relry je jour 1'aer< la pena.MBtro
Hlrc(oM Hr-rBoy. Ha uelyuapoArrov H,Boy Hrzcy yropleuu cra[gapgu Be3aHu 3a rrocryrlaBe
ca nracrlr(oM r<oja er:ucrupa y xueoruoj cpeatrrx, MebyrlrNr! ,{e(b[H[cau[ cy 6pojrra
cranaapau Bc3aEL 3a ynpaBJLari,e [nacru(oM y pa3JllirlrruM tla:ava xusornor uur(Jlyca or
crpaHe nolr{oMrrrera ISO/TC 61/SC 14 (61 o3Ha(a I(oia ce oAHocu ria l1racrr{xy), o6lacr
,,Environmental aspects" (33 ny6:ruxonana crangap,4a r.r 11 cranlapla y paanojy).

Ycroetl ug oeor Peurema cy 4e![u[xcax[r y c(JraAy ca.r]ralroM 7. cran 3,4,5 u 7. 3aroria o
3aururu npfipole! no r(oMe ce 3allTu'fa npupoae peant:yje ,, .,. cflporolelreu ucpa:annute
nprJpole u npeAer'Ia; yTBpbuBarreM ycJloBa rr Mepa 3auTr.rTe npfipole l, 3aujTl1he trx
npxpoffrux ao6apa Ir npelena y [pocTopH{M r.r yp6aHrrcTr.tq(nNr nJlaHoBuMa, npojeKlHoj
aor(yMeHTarlfiju, ocHoBaMa lI flpofpaMxMa... o[ yT[uaja ]la np po,oy... rao x y6naxaBarseM
uleTrrrrx rocJrearrla Koie cy nac.l.arle aKTxBHocTuMa y nprpoan('.
V ee:tr ca xopraurheoeu npoclopa, y qnauy 19. 3a(oHa o 3arrrrrrrr.r xrBorHe cpeAur{e ce
rraBoarJ Ia ce ,,pa3BojHr{M u npocTopnr4M nnarou yroplyjy 3oHe u3fpa/Irlc Ha olpebeH[M
no(auujaMa 3aBucEo oA KanarlrTeTa ,(uBorHe cpcllltHe r crefleHa onrepeher+,a, rao u
rlur'EeBa rr3fpallbe yHyrap olpelieHr.rx acJroBa Ea TxM noKarlujaMa". Y ulauy 34. lano4u ce
Ia je EeolxoAHo: ,,y'rrpllr.rean e Mepa lrl{Terpr{caHe 3arrrrrre u rrtaH}ipar6a npelc,ra roje
o6yxBarajy no,lpyuja rsrau saurrfiheurx npupolHxx no6apa, pa,uu ypelerla nyropovnc
I(oHllefluxje, Ha\reEe II opraHx3artrrje [pe,4ena u ycr(rabxBarba BflrletraMeHc(Or (opuuhi]Ila
flpoc'r'opa (oje yrpoxaBa rrpeleo...".
tl:ranou 8. 3a(oxa o 3aurrtrrr.l ){xBorHe cperuHe re4l}rrrr{caHo .ir: nraHrparLe, ypebelse r.1

KoprruherLe npocTopa. IlnaHuparbe u ypebeBe flpocTopa c[poBoA].t ce Ha ocHoBy
npocropHllx Il yp6aHr,rcrxq(ux nnaHoBa. [J'laHcKe I npojexrne loryventauNjc, y cK]teuly oa
MepaMa ,r ycnoBrMa 3aurr4Te npftpole. Hocrz:raq npojerra lyxaH je aa nocTyna y c(naay ca
MepaMa 3a[lTure rrpupole! lla rraq]rH Ia ce x36efHy, rJlu cnegy Ha najr,rar+y uepy
yrpoxaBaBa IInu olnTellcrba llpl.rpoae. flpeMa ulaay 9. y fiocTyn(y u3paAe n.[aHoBa,
npoje(ara l.r a(TrrBEocru n3 qJraEa 8.3axoua npr6anrajy ce ycnoBu 3airrTrrTe flpupoAe. AKT
o ycJroBlrMa 3arrrrrrre rrplrpoAc, ri3Meby ocraflor, calpxu npoqeHy Ia lrn ce rl,rauxpaHu
paaoBr u a(TITDIIocT[ Mory peajrrBoBaT, ca cTaHoBr,r[Ta uuJLcBa 3aIxTlTe npupole.

3u*'ucxu octtot t.t tLutout. ,c l\.utt H,Lt-

3arou o:aurura npnpoge (,,C,ryN6erru r,racurr PC",6p.36/2009, 88/2010.91/2010 - rcnp,
14D016, 95/2018 - Ap. 3a(orr, '1112021); 3a:(or o 3arnHru xuBorrre cpe/IrrHe (,,Crrpr6enu
r:racnur PC", 6p. 135/04, 36/2009 - ap. ja(o1,7212009 .up. 3aKoH, 4312011 oanyxa yC,
1412016, 1612.018 v 95/201u-np. 3aKon)i 3aKon o Bo.qaMa (,,Cnyx6enu rlaurux pC.', 6p.
3012010, 9312012, 101/2016, 9512018 h 9512018-,,rp. 3al{o[); 3aKoH o 3aul'r.r'rr Ba3Ayxa
(,,Cnyx6eHrl rr'racHrrt{ PC", 6p.36/2009, 1012013 u 2612021);3axou o ylpanrua*y orrra4ou
(,,CryN6euu rnacHrj( PC"! 6p. 36/2009. 88/2010, 14/2016 u 95/2018); 3a(oH 3allrrnru
3eMrrrrrmra (,,Cnyr6eHu rracHI,ll( PC", 6p. 11212015);3arou o noropl)uean y I(oHBeH[rrje o
bxonolllKoi pa3HoBpcrrocru (,.Clyx6enu Jrucr CPJ - Melyuapoluu yroBopu,,, 6p. l l/2001);
Ype,q6a o rparrr.rvnru BpeAHocrr{Ma euucuje :arafyjyhrzx Marepuja y Bore L poroBuMa 3a
rrxxoBo Aocrx3alle (,,Cnyx6cH[ rxacHnK PC",6p. 6712011,48/2012 $ l12016).

llpeauerxe arturuocru ce N{ory peanr{3oBa,r.x noA ycnoBr{Ma ,[e(burucaxuM oBllM pexrer;eM,
jepje npo[erlelo ga xehe 3!a.rajHo yruuarH ]ra rrp,rlorue Bpeanocru no4pyuja.

Ha ocnosy cteta naeelenor, oa:ryvcno je r<ao y ,ucuo3t 1.uBy oBor Perrerla.



Taxca sa:axren u rarca la 3a perrJerler llo Tap. 6p. 1. u Tap. 6p. 9. cy uaruraheue y crnaay
ca 3a(ouoM o peny6rn,r(xM aAMxuxcrpaTIlBHnM Ta(caMa (,,CJtyx6enu macrux pC,,, 6p.
43D003, 51/2003-ucnparxa, 6112005, 101/2005-np. 3a(oH, 5/2009, 54/2009, SO/20t1,
9312012, 65/2013-^p.3a(oE, 83/2015, ll2l20l5, 1 t3/2017, 3/201 8-rcrpaBM, 95/201 8,
86/2019, 9012019-ucnpaB(a, 98/2020- ycKrabeHr.r,[rrH. rr3H., 1 44/2020 u 6212021).

Ynyrcrro o rrpaBlou cpeAc'lty: flporxB oBor peucFba Moxe ce n3jaBr.rrfi xarl6a
llor<paj urrcxoM cerperap[ja.ry 3a yp6aHI,3aM r, 3a[lrrrjry xr.rBorEe cpe,quue y pory o1 15 gaua
oI IaHa npt jeMa peuerba, y3 AoI(a3 o ynnarn Peny6nrrqKe aAMuHlrcrpa,nBHe raKqc y x3Hocy
o,q 490,00 flruapa Ha rexyhu pauyn 6p. 840-'142221843-5'1, no:rzr na 6poj I 1223 no uoaory
97. Xa,r6a ce [peaaje fiucMerlo ulu a:jan,r,yje ycMeHo Ha 3anrrcltuk floxpajuucxona:aro4y
3a 3aIXTUry npxpole.

IIPLIJIOI 1: fpaQuvxrr npri(a3 noroxaja npeAMerHor npocropa ) oAFrocy Ha 3alt.lhfleHa
noApyria. erorourr<r Kopl{rop }1 (xoJoulKl.r rHa,rajrra noAny,ria

,{ocran.rueno:

- loruocaoqy :axreea
- Apxuaa

BN AI4PEKTOPA
^)IAu, Az.a ( ?qttr

Haraura Caprh



nofloxaj npeAMerHor npocropa y oaHocy Ha 3auJTxheHa noapfrja, nPunoz6pl
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llorpajuncru 3aBor 3a 3anrrrry npxpore, HoBx Ca,q, yl. Pa,qsuqxa 6p. 20a (y na,BeM

rercry: 3aeoa), na ocHoBy.r:r. 9.3a(oHa o 3aurrrrx flprpore (,,C:ryN6euu rractux PC".6p.
36/2009, 88/20I 0. 91/201o-rcnpaB(a, 1412016,95/2018 ap. 3aKox, 7l12021), nocrynajyhr{
rro 3axreBy ol, 06.04.2022, rcalrre. [pe,[y3eha ,,Romb Design Tim" a.o.o. Hogl Caa,

Jlyxlrjana Myuruunor 6p. 11a/5. y rrMe uuBecrltropa ,,Bioncx", a.o.o. Anar[H, ,{yHaBcra
o6aJra 66.3a u3AaBar6e Mllur,'beEa o ucny]6eHocrx ycnoBa 3aurrre npupoae y o(Blrpy Ilaupra
yp6aH{crx,rr(or npojexra 3a yp6aHxcruq(o-apxxrsKToHcKy pa3paAy roKanxrera 3a norpe6e

rr3rpa.{r6e npor.r3Bo.{Hor KoMnJre(ca 3a peu[(naxy nJlaorurae Ha r.n.6p. 7805/25, t<.o.

Anarurr, .lasa 15.04.2022. ro.qr.tre noa 03 6p.020-966/2, nzpie

MI,IUI,'I,EIbE

,,Romb Design Tim" a.o.o. x3 HoBor Ca,{a no,(Heo je 3axreB o,q 06.04.2022. rorl{He. 3a

I,t3raBae,e Muu,'LerLa o ucny*eHocra ycitoBa 3aurxre npl4poae y ot<ottpy Haupra
yp6anucrrlvror npoje(Ta 3a yp6aHr.rcr[qxo-apxr.rre(ToHcKy pa3pa.4y roKa"'IuTera 3a norpe6e
[3rpaAr6e npou3Bo.{Hor (oMrrJrexca 3a peq[(naxy IIJIacrxKe Ha K.n.6p. 7805/25, K.o.

ArraruE. yBr.raoM y aocraBrheEu 3a\TeB Il nparehy aoKyMenralrlljy (Haupr ]?6atlrcr,.rl(or
npojer<ra:a yp6aHlrcrrrrr(o-apxurerooHcrV pa3paAy JloK,ur]rrera 3a norpe6e lr3rpaa6e
nporj3Bo.qEor KoMnre(ca la perlrrKnaxy rlracr[(e Ha r.n.6p. 7805/25, t<.o. Anarus),
yraplenoje cre,qehe:

- 3a noapyvje xoje je npe.qver u:.qaaarsa Mr.IlrrrBeria, rI3aarlj cy yc"'IoBIr 3a[ITIrre npxpoae
PeuerbeM 03 6p. 020 -60912 or,2l .03.2022. rol.ul:e.

- [43.{arr.r ycJroBrr :]arxr}Ire npupo,[e xHTerp[caHu cy yHyrap Ao(yMeETa IIor IIa3rrBoM

Hatlpm ypdauucmtsko? npoiekma 3a yp6aHucmugko-apxumexmoucxy paspady

.TOKaLtUtnemd 3d fiompe1e uszpad*e npoulaodno? ko n.letca 34 pe4u|TaJtcy ,L'tqctfiuKe

ua x.n.6p. 71305/25, R.o. AnamuH.

l4uajyhu y oray nperxoago HaBeaego, (oEcraryje ce ra cy t,rlAara yc:ronu 3aooga yrpalenu
y rrpeaMerHu Haqpr. HaBe.qeHe ycroBe HeoflxoaHo je ncnourooarn u flps.)urKoM

peajru3auuje n"'raHupaEflx paaoBa rr a(rrrBHocTlr.

AocraB,%erIo:

- florHocrrouy 3ax'reBa
- ApxrBa

:: , 
::-

TQ(D.lt1t((/ lnBc,l l,t lr[ .T, npr]to/,. rlt-ttoq\a'Dt((..y0.r o..(r . .)-\r)0o. . r

.uupexropa uo Oa:ralrhcrt,y
or 29.12.2021. ro,t,rHe

..,11i(;S!!r\\
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