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Изјава одговорног урбанисте 
 
 
Да је Урбанистички пројекат за изградњу сервисно-радног објекта у функцији 
пољопривреде на кп 82/1 КО Конарево,  припремљен и усклађен са чл. 76 и 77 Правилника 
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
("Службени гласник РС", број 32 од 3. маја 2019); Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник Републике Србије", број: 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) те да је усклађен са Планом Генерaлне 
регулације Koнарево-Дракчићи број 011-62/2013-III од 05.јула 2013. године("Службени 
гласник Града Краљева", број 13/2013) 
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Oдговорни урбаниста: 

Милорад Миладиновић, дипл.инж.арх. 
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   На основу чл. 38 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 
број: 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/13 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 
37/2019), одређујем:  

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ  

за израду  Урбанистичког пројекта за изградњу сервисно-радног објекта у функцији 
пољопривреде на кп 82/1 КО Конарево 

  
   
 
 

Милорад Миладиновић, дипл.инж.арх. 
(одговорни урбаниста бр.лиц. 200 0030 03) 
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СС  АА  ДД  РР  ЖЖ  АА  ЈЈ        ЕЕ  ЛЛ  АА  ББ  ОО  РР  АА  ТТ  АА    
 

AA..      ТТЕЕККССТТУУААЛЛННИИ            ДДЕЕОО  ::                
 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  
  

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА   
 

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ (НАМЕНА , РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА , ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ , 
НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА И  ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ) 

 
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  
 
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 
7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
 

 
 
 

ББ..        ГГРРААФФИИЧЧККИИ        ДДЕЕОО  ::                
   
   
   
1. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН  Р = 1 : 500 
   
2.  ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 

 
Р = 1 : 500 

3. 
 

ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Р = 1 : 500 

4. ПЛАН УРЕЂЕЊА 
 

Р = 1 : 500 

   
   
   
   



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕРВИСНО РАДНОГ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА КП 82/1 КО Конарево 
ГРАД КРАЉЕВО 

НАРУЧИЛАЦ: ППррееддууззеећћее  ЕЕллееккттррооввооддооммооннтт,,  
ККооннааррееввоо 

ОБРАЂИВАЧ: "GEOSYSTEM" D.O.O.  septembar 2020. године 6 

 

   

ЦЦ..      ДД  ОО  КК  УУ  ММ  ЕЕ  НН  ТТ  АА  ЦЦ  ИИ  ЈЈ  АА      
УУРРББААННИИССТТИИЧЧККООГГ    ППРРООЈЈЕЕККТТАА  

  
1. Информација о локацији за кп 82/1 КО Конарево, број 350-1-190/2020-VI од 

01.09.2020.године, ООддеељљеењњаа  ззаа  ууррббааннииззаамм,,ггрраађђееввииннааррссттввоо  ии  ссттааммббеенноо  
ккооммууннааллннее  ддееллааттннооссттии  ггррааддссккее  ууппррааввее  ггррааддаа  ККррааљљеевваа; 

 
 2. Извод из листа непокретности број 589 КО Конарево, издатим под бројем 

953-1/2020-613 од 11.081.2020.године Службе за катастар непокретности 
Краљево; 

 
 3. Копија плана за кп 82/1 КО Конарево, издата под бројем 953-1/2020-613 од 

11.081.2020.године Службе за катастар непокретности Краљево; ; 
 

 4. Катастарско топографски план за кп 82/1 КО Конарево и шири приказ за  кп 
72/4; 72/10 и 72/12 све КО Конарево, урађен од стране предузећа 
""GGeeoossyysstteemm""  ддрруушшттввоо  ззаа  ппрроојјееккттоовваањњее,,  ииннжжеењњееррииннгг  ии  ккооннссааллттииннгг  ; 

 
 5. Идејно решење хале са техничким описом за изградњу сервисно радног 

објекта у функцији пољопривреде на кп 82/1 КО Конарево, урађено од 
стране бироа "Sistem inženjering"  Краљево, Цара Душана 53/5 ,Драгољуб 
Миливојевић, дипл.инж.грађ.  (одговорни пројектант бр.лиц. 310 D019 06); 

 
 6. Идејно решење платоа са техничким описом за изградњу сервисно радног 

објекта у функцији пољопривреде на кп 82/1 КО Конарево, урађено од 
стране бироа "Sistem inženjering"  Краљево, Цара Душана 53/5 , Драгољуб 
Миливојевић, дипл.инж.грађ. (одговорни пројектант бр.лиц. 310 D019 06); 

 
 7. Одобрење за употребу прикључка на државни пут другог реда, издато од 

стране Министарства за инфраструктуру РС, број 344-08-04216/2007-12 од 
14.12.2007. године; 

 
8. Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката закључен са 

ЕПС Дистрибуција доо Београд , од 13.04.2017.године 
 

9. Рачун ЈКП Водовод Краљево, као доказ о прикључењу на водоводну и 
канализациону мрежу. 
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11..  ППРРААВВННИИ  ИИ  ППЛЛААННССККИИ  ООССННООВВ  

 
1.1.Увод 
ООддеељљеењњее  ззаа  ууррббааннииззаамм,,ггрраађђееввииннааррссттввоо  ии  ссттааммббеенноо  ккооммууннааллннее  ддееллааттннооссттии  ггррааддссккее  ууппррааввее  
ггррааддаа  ККррааљљеевваа, је издало Информацију о локацији под бр. 350-1-190/2020-VI од 
01.09.2020.године, за кп 82/1 КО Конарево, а на захтев предузећа Електроводомонт, 
Конарево, Краљево као власника поменуте непокретности. 
У поменутој Информацији о локацији речено је да: 
-је кп 82/1 КО Конарево у површини од 9766 м² , и да се налази у обухвату Плана 
Генерaлне регулације Koнарево-Дракчићи број 011-62/2013-III од 05.јула 2013. године 
("Службени гласник Града Краљева", број 13/2013), да се налази у целини А4 са наменом 
"пољопривреда". 
Зона А се састоји из целина: 
А1 – Претежна намена: рурално становање, 
Пратећа намена: продукција – пољоприведна и пословна, пословање. 
Допунска намена: спорт и рекреација, пословање. 
А2 - Претежна намена: заштитно зеленило, 
Пратећа намена: породично становање са пословањем, 
Допунска намена: спорт и рекреација. 
А3 - Претежна намена: пословање, 
Пратећа намена: породично становање са пословањем, 
Допунска намена: спорт и рекреација. 
А4 - Претежна намена: пољопривреда (ван грађевинског рејона) 
 
Површине намењене пољопривреди 
Будући да је ГУПом града Краљева планирано да се очува и развија највећи део 
пољопривредних површина на територији ГУПа Краљева, све постојеће пољопривредне 
површине се режимом коришћења чувају (пољопривредне површине), или се дозвољава 
само изузетно адаптација и доградња постојећих сеоских – пољопривредних 
домаћинстава (становање малих густина са пољопривредом). 
Према бонитетним карактеристикама земљишта као и према специфичностима рељефа 
развијаће се различити облици пољопривредне производње уз примену неопходних агро- 
техничких мера. 
Пољопривредна производња организује се у зонама: 
a) грађевинског подручја на нивоу окућнице - садржаји: повртарства, воћарства, мини 
стакленици, мини фабрике за прераду воћа и поврћа... 
b) посредног додира грађевинског и пољопривредног земљишта (рубне зоне) - функција: 
заштите подручја од негативних ефеката "прљавих" технологија, очување и обнављање 
вредних зелених површина, прерада и складиштење пољопривредних производа. 
c) пољопривредног земљишта које је посредно блиско грађевинском подручју - 
организовање свих облика пољопривредне производње (земљорадња, сточарство) у 
оквиру поседа. 
На пољопривредним површинама ван грађевинског подручја парцеле су забрањене за 
градњу, уситњавање парцела и промет земљишта. На њима је дозвољено градити 
искључиво објекте у функцији пољопривредне производње, под посебним условима 
заштите насеља, стамбених објекта, и ограничавајућиМ условима доминантних ветрова и 
подземних вода. Изузетно је могуће староседеоцима који имају домаћинства у овим 
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зонама да своје објекте дограђују или санирају у циљу осавремењавања или побољшања 
животних услова. 
На пољопривредном земљишту се могу градити стамбени објекти за пољопривредно 
домаћинство, економски објекти (за смештај стоке, производни објекти, објекти за 
прераду пољопривредних производа, производни и сервисно-радни објекти у функцији 
пољопривреде (хладњање, магацини, прехрамбени производни погони), погони за 
складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију, 
машине и возила), помоћни објекти који су у функцији пољопривреде (гаражњ, амбари, 
оставе, настрешнице и сл.), инфраструктурни објекти. У границама ГП-а забрањује се 
изградња мини фарми. 
На површинама које су дефинисане као “претежно пољопривредне” дозвољена је 
бављење производњом (пољопривредне задруге, топле леје и сл). 
Максимална изграђеност оваквих зона може да буде до 10% укупне површине парцеле. 
 
На основу овако добијене Информације о локацији као и на основу Плана Генерaлне 
регулације Koнарево-Дракчићи број 011-62/2013-III од 05.јула 2013. године ("Службени 
гласник Града Краљева", број 13/2013), инвеститор предузеће "Електроводомонт" 
Конарево, Краљево са адресом Конарево 3 А и матичним бројем 0000017360884, 
затражило је израду УП за изградњу сервисно радног објекта у функцији пољопривреде на 
кп 82/1 КО Конарево. 
Подаци о локацији: 
кп 82/1 КО Конарево у површини од 9766 м², лист непокретности број 589, по култури 
ливада 3 класе, врста земљишта "грађевинско земљиште ван граница ГГЗ", својина 
приватна са уделом 1/1, терета нема-власник предузеће "Електроводомонт" Конарево. 
У непосредном окружењу ове локације су кп 72/4; 72/10 и 72/12 све КО Конарево, такође у 
власништву предузећа "Електроводомонт" Конарево, на којима се обавља привредна 
делатност складиштења и продаје грађевинске арматуре и мрежа.Поменуте парцеле се 
налазе у целини А3 са наменом: 
 А3 - Претежна намена: пословање, 
Пратећа намена: породично становање са пословањем, 
Допунска намена: спорт и рекреација. 
Инвеститор жели да прошири делатност изградњом сервисно радног објекта у функцији 
пољопривреде на кп 82/1 КО Конарево. 
Закључак: Обзиром да су целине А3 и А4 у непосредном контакту, да је инвеститор 
предузеће "Електроводомонт" Конарево "староседелац" на овој локацији, да је 
обезбеђен легалан прикључак на државни пут преко већ постојећих парцела 72/4; 72/10 
и 72/12 све КО Конарево, да су постојећи пословни објекти изграђени у складу са 
одобрењима за изградњу и употребу истих, да постоји потребан капацитет 
инфраструктуре (одговарајућа ТС на локацији и прикључак на водоводну мрежу као и да 
је тражена изградња у складу са наменом и одредбама Плана, могуће је урадити 
Урбанистички пројекат за изградњу сервисно радног објекта у функцији пољопривреде 
на кп 82/1 КО Конарево. 
 
1.2.Правни основ 
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта за изградњу сервисно радног објекта у 
функцији пољопривреде на кп 82/1 КО Конарево, је члан 60. и 61.  ЗАКОН-а о планирању и 
изградњи “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - 
исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 
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42 од 14. маја 2013 -УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. 
децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 31/2019 као и члан 73 и 
74 ПРАВИЛНИК-а о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања "Службени гласник РС", број 32/2019.  
 
1.3.Плански основ 
 
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта за изградњу сервисно радног објекта у 
функцији пољопривреде на кп 82/1 КО Конарево је План Генерaлне регулације Koнарево-
Дракчићи број 011-62/2013-III од 05.јула 2013. године ("Службени гласник Града Краљева", 
број 13/2013), као и Правила за изградњу објеката на површинама намењеним за 
пољопривреду. 
                                   
                                 
 

22..    ООББУУХХВВААТТ  УУРРББААННИИССТТИИЧЧККООГГ  ППРРООЈЈЕЕККТТАА  
 
Урбанистичког пројекта за за изградњу сервисно-радног објекта у функцији пољопривреде 
на кп 82/1 КО Конарево, се реализује у оквиру целе парцеле 82/1 КО Конарево, али се 
посматрају и кп 72/4; 72/10 и 72/12 све КО Конарево због прикључка на јавну 
саобраћајницу и објекте инфраструктуре(електрика, водовод и канализација)-шири 
обухват. 
У графичком делу елабората представљена је граница-обухват израде Урбанистичког 
пројекта за изградњу сервисно радног објекта у функцији пољопривреде на кп 82/1 КО 
Конарево, по границама катастарске парцеле и шири обухват . 
Горе наведена катастарска парцела у целости је у власништву предузећа 
"Електроводомонт" Конарево , што се доказује Листом непокретности и копијом плана. 
Катастарско–топографски план обезбедило је предузеће ""GGeeoossyysstteemm""  ддрруушшттввоо  ззаа  
ппрроојјееккттоовваањњее,,  ииннжжеењњееррииннгг  ии  ккооннссааллттииннгг. 
Укупна површина кп 82/1 КО Конарево је 9766 м² , што је уједно и обухват самог пројекта. 
  

33..  УУССЛЛООВВИИ  ИИЗЗГГРРААДДЊЊЕЕ  ((ННААММЕЕННАА  ,,  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈАА  ИИ  ННИИВВЕЕЛЛААЦЦИИЈЈАА  ,,  ППРРИИССТТУУПП  ЛЛООККААЦЦИИЈЈИИ  ,,  
ННААЧЧИИНН  РРЕЕШШЕЕЊЊАА  ППААРРККИИРРААЊЊАА  ИИ    ДДРРУУГГИИ  ССППЕЕЦЦИИФФИИЧЧННИИ  УУССЛЛООВВИИ))  

 
3.1.Намена простора 
 
Кп 82/1 КО Конарево у површини од 9766 м² се налази у обухвату Плана Генерaлне 
регулације Koнарево-Дракчићи број 011-62/2013-III од 05.јула 2013. године ("Службени 
гласник Града Краљева", број 13/2013), а у оквиру целине А4 са наменом 
"пољопривреда". 
Правила изградње за ову зону су: 
Површине намењене пољопривреди 
Будући да је ГУПом града Краљева планирано да се очува и развија највећи део 
пољопривредних површина на територији ГУПа Краљева, све постојеће пољопривредне 
површине се режимом коришћења чувају (пољопривредне површине), или се дозвољава 
само изузетно адаптација и доградња постојећих сеоских – пољопривредних 
домаћинстава (становање малих густина са пољопривредом). 
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Према бонитетним карактеристикама земљишта као и према специфичностима рељефа 
развијаће се различити облици пољопривредне производње уз примену неопходних агро- 
техничких мера. 
Пољопривредна производња организује се у зонама: 
a) грађевинског подручја на нивоу окућнице - садржаји: повртарства, воћарства, мини 
стакленици, мини фабрике за прераду воћа и поврћа... 
b) посредног додира грађевинског и пољопривредног земљишта (рубне зоне) - функција: 
заштите подручја од негативних ефеката "прљавих" технологија, очување и обнављање 
вредних зелених површина, прерада и складиштење пољопривредних производа. 
c) пољопривредног земљишта које је посредно блиско грађевинском подручју - 
организовање свих облика пољопривредне производње (земљорадња, сточарство) у 
оквиру поседа. 
На пољопривредним површинама ван грађевинског подручја парцеле су забрањене за 
градњу, уситњавање парцела и промет земљишта. На њима је дозвољено градити 
искључиво објекте у функцији пољопривредне производње, под посебним условима 
заштите насеља, стамбених објекта, и ограничавајућиМ условима доминантних ветрова и 
подземних вода. Изузетно је могуће староседеоцима који имају домаћинства у овим 
зонама да своје објекте дограђују или санирају у циљу осавремењавања или побољшања 
животних услова. 
На пољопривредном земљишту се могу градити стамбени објекти за пољопривредно 
домаћинство, економски објекти (за смештај стоке, производни објекти, објекти за 
прераду пољопривредних производа, производни и сервисно-радни објекти у функцији 
пољопривреде (хладњаче, магацини, прехрамбени производни погони), погони за 
складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију, 
машине и возила), помоћни објекти који су у функцији пољопривреде (гараже, амбари, 
оставе, настрешнице и сл.), инфраструктурни објекти. У границама ГП-а забрањује се 
изградња мини фарми. 
На површинама које су дефинисане као “претежно пољопривредне” дозвољена је 
бављење производњом (пољопривредне задруге, топле леје и сл). Максимална 
изграђеност оваквих зона може да буде до 10% укупне површине парцеле. 
Када је у питању конкретна локација кп 82/1 КО Конарево, према горе наведеним 
одредбама ће се градити сервисно-радни објекти у функцији пољопривреде, уз примену 
правила да изграђеност зоне може бити до 10% укупне површине парцеле.( 9766 м²  
површине парцеле подразумева укупну бруто грађевинску површину објекта око 960 м², а 
преостали део чини уређени плато за манипулацију и складиштење). 
 
3.2.Регулација и нивелација 
 
Када је у питању регулација објекта у функцији пољопривреде, примењује се Правилник о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Службени  Гласник РС број 
22/2015). 
Навећи део кп 82/1 КО Конарево се уређује као плато за смешта одговарајуће робе и 
производа. Објекат хале, који ће се градити у другој фази, смештен је у северозападном 
углу парцеле у непосредној близини постојећих објеката хала на кп 72/4 КО Конарево. 
Како е прилаз локацији обезбеђен преко постојеће интерне саобраћајнице на кп 72/4 ; 
72/10 и 72/12 све КО Конарево, то се регулациона линија поклапа са северном границом 
кп 82/1 КО Конарево.  
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Овакво решење подразумева да се грађевинска линија будућег објекта одређује према 
већ изграђеним објектима на суседним парцелама и то тако да обезбеди међусобну 
удаљеност истих за висину ових објеката, односно 6,0 м.  
Удаљеност грађевинске линије будуће хале од међе са суседним парцелама износи у том 
случају 3,65 м. 
Удаљеност објекта од "бочне" парцеле на западу је 13,90 м, тако да су испоштоване све 
удаљености од суседних парцела и објеката. 
Објекат хале је спратности високо приземље, челичне конструкције обложене 
термоизолационим панелима, са двоводним лименим кровом. Висина хале је око 6,0 м а 
максимална висина слемена око 7,7 м. 
Кота пода хале је дата оријентационо и износи 204.05 мнм. 
Пројектом је предвиђена изградња флексибилне коловозне конструкције са два слоја 
асфалта за унутрашњи саобраћај. 
Плато је пројектован тако да има попречни пад 1 % према југоисточном ободу , односно 
према парцели бр. 82/2  КО Конарево. 
Обезбеђује се пет паркинг места у складу са нормативима за ову врсту објеката. 
Парцела је према трећим лицима ограђена оградом са бетонским парапетом и металним 
наставком. 
 
3.3.Приступ локацији 
 
Приступ локацији у ширем смислу је са државног пута I реда (магистралног пута број 22 
Краљево-Рашка), на бећ изграђене једносмерне саобраћајне прикључке а у складу са 
Одобрењем за употребу прикључка на државни пут другог реда, издато од стране 
Министарства за инфраструктуру РС, број 344-08-04216/2007-12 од 14.12.2007. године.  Са 
овог прикључка иде интерна саобраћајница преко кп 72/4; 72/10 и 72/12 све КО Конарево, 
што је приказано у катастарско топографском плану, све до саме локације, кп 82/1 КО 
Конарево. 
На самој локацији је обезбеђено укупно 6 паркинг места, у складу са одредбама ПГР-е, кое 
се односе на стационарни саобраћај и паркирање (200m2/1 паркинг место), за 
привредно-производне објекте.  
Стационарни саобраћај 
Обзиром да у обухвату Плана доминира индивидуално становање, то ће се паркирање 
путничких возила обављати унутар парцела на отвореном или у помоћним објектима, 
гаражама, које треба да су димензија 3х5m. Димензије паркинг места унутар парцеле су 
2,5х5m. 
Приступне саобраћајнице до паркинг места пројектовати сходно одредбама ЈУС.У.С.4.2.34. 
Власници објеката свих врста дужни су да обезбеде паркинг простор на сопственој 
грађевинској парцели према следећој табели: 

• становање ново ................................. 1 паркинг место/1 стан 
• пословни објекти ................................. 70m2/1 паркинг место 
• медицинске установе ................................. 35.00m2/1 паркинг место 
• административне установе ................................. 80.00m2/1 паркинг место 
• пошта ................................. 40.00-60.00m2/1 паркинг место 
• привредно-производни објекти................................. 200m2/1 паркинг место 
• услуге, угоститељство, сервиси, трговина.............. 80m2/1 паркинг место 

 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕРВИСНО РАДНОГ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА КП 82/1 КО Конарево 
ГРАД КРАЉЕВО 

НАРУЧИЛАЦ: ППррееддууззеећћее  ЕЕллееккттррооввооддооммооннтт,,  
ККооннааррееввоо 

ОБРАЂИВАЧ: "GEOSYSTEM" D.O.O.  septembar 2020. године 13 

 

3.4.Препарцелација 
 
У принципу препарцелација није потребна у оквиру овог Урбанистичког пројекта. 
 
3.5.Други специфични услови 
 
Остали специфични услови су везани углавном за услове и мере заштите од елементарних 
непогода; заштите културних и природних добара; мере и стандарде приступачности и 
мере енергетске ефикасности. 
Ови услови су разрађени у даљем тексту. 
 
 

44..  ННУУММЕЕРРИИЧЧККИИ  ППООККААЗЗААТТЕЕЉЉИИ    
  

Основни урбанистички параметри: 
-Површина постојеће катастарске-грађевинске парцеле за објекат је 9766 м² 
- максимална спратност: ВП (високо приземље-привредни објекти); 
-бруто грађевинска површина објекта је око 960,00 м².  
-намена: објекат је у функцији пољопривреде (сервисно-радни објекти у функцији 
пољопривреде);  
-индекс заузетости парцеле до 9.93 % ; (дозвољено 10 %); 
-индекс изграђености парцеле до 0.0993; (дозвољено 0,10); 
-приступ објекту предвиђен са јавне саобраћајнице-некатегорисаног пута, приступном 
саобраћајницом ширине 5,50 м; 
-паркинг места обавезно обезбедити у оквиру комплекса (шест отворених паркинг места 
на платоу испред објекта); 
-избор материјала који ће се користити у изградњи мора бити у складу са наменом и 
окружењем; 
-слободно зеленило површине око 340 м² са високим растињем је планирано према 
суседно парцели, између паркинга и ограде; 
-при пројектовању обавезно испоштовати све услове за овакву врсту објеката; 
- ограђивање комплекса је обавезно транспарентном индустријском оградом од плетене 
жице и металних стубова на бетонском парапету од 0,5 м, тако да укупна висина ограде не 
пређе 2,0 м (према детаљима из пројекта); 
-за потребе формирања грађевинске парцеле није потребно вршити препарцелацију. 
 
 
                              55..  ННААЧЧИИНН  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ССЛЛООББООДДННИИХХ  ИИ  ЗЗЕЕЛЛЕЕННИИХХ  ППООВВРРШШИИННАА  
 
За изградњу манипулативног платоа - отвореног складишта за пољопривредне машине и 
сервисно радног објекта у функцији пољопривреде, на кп. бр. 82/1 КО Конарево у 
Конареву код Краљева. 
Инвеститор је предузеће “Електроводомонт” д.о.о. Краљево. 
Катастарска парцела 82/1 КО Конарево се граничи са катастарским парцелама 72/4 ; 72/10 
и 72/12 КО Конарево , а у непосредној близини магистралног пута Краљево – Рашка. 
Приступ парцели је омогућен преко наведених парцела , а посебно преко парцеле 72/4 КО 
Конарево за коју је и издато одобрење за прикључак на пут. 
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Терен је углавном раван са малим висинским одступањима. Терен је нагнут према 
југоистоку. 
Према захтевима Инвеститора , а за потребе проширења постојећих капацитета за смештај 
робе планирана је изградња манипулативног платоа који ће нивелационо бити уклопљен 
са суседним парцелама. 
На платоу је предвиђена изградња хале димензија 48x20 м. Хала је предвиђена за 
изградњу у другој фази. Кота пода хале је дата оријентационо и износи 204.05. 
Парцела је према трећим лицима ограђена оградом са бетонским парапетом и металним 
наставком. 
Плато је пројектован тако да има попречни пад 1 % према југоисточном ободу , односно 
према парцели бр. 82/2  КО Конарево. 
Атмосферске воде се сливају гравитационо према југоисточном ободу парцеле где ће бити 
прикупљене у ободни канал који је обложен са бетонским риголама. Бетонске риголе су 
наслоњене на бетонски парапет ограде (са спољне стране) тако да буде спречено 
неконтролисано разливање атмосферских вода ка комшијама. Из ободног канала вода се 
усмерава у армиранобетонски канал са челичном решетком , а одатле у већ постојећи 
упојни бунар. 
Пројектом је предвиђена изградња флексибилне коловозне конструкције са два слоја 
асфалта за унутрашњи саобраћај. 
Коловозна конструкција је усвојена са слојевима од природног несепарисаног шљунка 
(0/50), дробљеног каменог материјала фракције 0/31.5 мм , горњег битуменизираног 
носећег слоја БНС 32 и хабајућег слоја АБ 11.                 
На простору платоа није предвиђена изградња инсталација. 
Све слободне површине су обрађене као травнате са благим падом у правцу северозапад- 
југоисток, а по ободу парцеле је појас високог растиња. 
 

 
 
                                      66..  ННААЧЧИИНН  ППРРИИККЉЉУУЧЧЕЕЊЊАА  ННАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРННУУ  ММРРЕЕЖЖУУ  
 
Од објеката инфраструктуре, изградња оваквог објекта , подразумева прикључење на: 
електричне инсталације и водовод , као и саобраћајну инфраструктуру. 
У самом објекту предвиђене су електроинсталације ниског напона, водовод за потребе 
хидрантске мреже. 
Сви прикључци су у оквиру локације инвеститора Електроводомонт а на парцелама 72/4 ; 
72/10 и 72/12 КО Конарево, у оквиру већ изграђених објеката ТС Конарево и прикључка на 
водоводну мрежу; 
Обавеза инвеститора је да обавести ЕПС Дистрибуција Београд доо о повећању 
одобрене снаге. 

 
 
                              77..  ИИННЖЖЕЕЊЊЕЕРРССККОО--ГГЕЕООЛЛООШШККИИ  УУССЛЛООВВИИ  
 
 Геолошке подлоге нису биле на располагању у моменту израде УП а , али је обавеза 
пројектанта да приликом израде ПГДа прибави податке релевантне за статички прорачун. 
Могу се користити и подаци о изградњи објеката на суседним парцелама 72/4 ; 72/10 и 
72/12 КО Конарево; 
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                              88..  ММЕЕРРЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ                          
  

   8.1. Анализа утицаја објекта на животну средину. 
Изградња оваквих објеката, поред позитивних ефеката, има као последицу одређени 
утицај на животни простор и еколошко окружење самих објеката. 
Ово је пре свега последица чињенице да може доћи до појаве буке а самим тим до 
одређених последица по околину.  
Чињеница је такође да се пажљивим пројектовањем, као и адекватним управљањем 
објекти могу уклопити у еколошко окружење на тај начин да се негативни утицаји на стање 
животне средине, сведу на минимум, док у многим еколошким, социјалним и економским 
аспектима изградња оваквих објеката има значајне позитивне ефекте. 
Из тог разлога, неопходно је анализирати све аспекте утицаја посматраних објеката на 
животну средину  
 
8.2.Утицаји током изградње и експлоатације 
  
Могући утицаји током изградње су:  
• загађење ваздуха;  
• појава буке;   
• визуелни ефекти;  
• социјални;  
• економски ефекти;  

 
Могући утицаји током експлоатације су: 
• могуће промене у погледу нивоа буке; 
• визуелни ефекти; 
•  социјални и економски утицаји; 
 

Овај објекат спада у групу стандардних објеката овакве врсте. То значи да су све околности 
у вези са овим објектом уобичајене те да се мере заштите односно ублажавања 
негативних утицаја на животну средину могу и морају применити.  
 Имајући у виду обим и врсту грађевинских радова, тип опреме која ће бити уграђена, ниво 
обавезног инфраструктурног опремања, као и ефекте до којих може доћи код изградње и 
експлоатације оваквих објеката, констатује се да се могући утицаји на животну средину 
могу свести на следеће: 

- Слободно депоновање отпадних материја до којих ће доћи током изградње је 
забрањено, а трајна евакуација биће организована преко општинске комуналне 
службе.  
-Оштећење било каквог природног добра минералошко-петрографског порекла 
током извођења радова ће бити онемогућено прописивањем одговарајућих мера 
заштите и обуставе радова до доласка овлашћеног лица Завода за заштиту 
природе Србије.  
-Појава недозвољеног нивоа буке 
 

Решење отклањања ових могућих утицаја је следеће: 
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o Слободно депоновање отпадних материја до којих ће доћи током изградње је 
забрањено, а трајна евакуација биће организована преко општинске комуналне 
службе.  

o Оштећење било каквог природног добра минералошко-петрографског порекла 
током извођења радова ће бити онемогућено прописивањем одговарајућих мера 
заштите и обуставе радова до доласка овлашћеног лица Завода за заштиту 
природе Србије.  

o Измерити ниво буке пре почетка извођења радова а затим пратити током трајања 
градње са предузимањем одговарајућих мера.  

  
8.3. Опште мере заштите животне средине 
 
  При обради неопходне документације, изградњи и експлоатацији објекта инвеститор – 
извођач радова – пројектант објекта се мора придржавати следећих мера и услова 
заштите природе и заштите животне средине:  

o Сви вишкови земље, грањевине и других сличних отпадних материјала морају 
се што пре уклонити са градилишта на место и под условима које одреди 
надлежна комунална служба.  

o Привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и друго 
организовати на унапред одрећеним локацијама, али тако да се не изазове 
оштећење јавних површина и не омета одвијање саобраћаја. 

o Извођење грађевинских радова у ноћним сатима није дозвољено.  
o Изградња свих конструктивних елемената мора да буде реализована у складу 

са важећим прописима за зону 8 МКС.  
o Испуштање опасних и штетних материја (погонског горива, уља, мазива и сл,) и 

отпадних вода од редовног одржавања алата и грађевинских машина током 
изградње и у фази експлоатације је забрањено.  

o Након окончања свих радова обавезно треба санирати све деградиране 
површине.  

o Уколико се током извођења земљаних радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког или петрографског порекла за које се претпоставља 
да има својства природног споменика неопходно је о томе обавестити 
надлежне органе.  

o Уколико се током земљаних радова открију покретни или непокретни 
материјални остаци прошлости извођач је дужан да привремено обустави 
радове и о налазу обавести надлежни орган.  

o Уколико се, из било ког разлога, укаже потреба за битнијом изменом пројектне 
документације инвеститор је у обавези да се накнадно обрати одговарајућим 
органима и организацијама за издавање додатних и допунских услова.  

              
  
                              99..  ММЕЕРРЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ННЕЕППООККРРЕЕТТННИИХХ  ККУУЛЛТТУУРРННИИХХ  ИИ  ППРРИИРРООДДННИИХХ  ДДООББААРРАА                  
  
На основу расположивих планских докумената као и друге доступне документације, на 
овом простру нема непокретних културних и природних добара. 
ННоо  уу  ссввааккоомм  ссллууччаајјуу  ииннввеессттииттоорр  јјее  уу  ооббааввееззии  ддаа  ииссппоошшттуујјее  ссввее  ууссллооввее  ннааддллеежжнниихх  ооррггааннаа  ии  
ооррггааннииззаацциијјаа,,  ккааккоо  ддааттиихх  уу  ооввоомм  ППрроојјееккттуу  ттааккоо  ии  уу  ссккллооппуу  ллооккаацциијјссккиихх  ууссллоовваа  ии  ггрраађђееввииннссккее  
ддооззввооллее  уу  ккаасснниијјоојј  ффааззии..  
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                            1100..  ТТЕЕХХННИИЧЧККИИ  ООППИИСС  ООББЈЈЕЕККТТАА  ИИ  ФФААЗЗННООССТТ  ИИЗЗГГРРААДДЊЊЕЕ                

  
1100..11..ТТееххннииччккее  ккааррааккттееррииссттииккее  
  
Инвеститор:     "Електроводомонт" Конарево 
Објекат:    Магацински простор 
Врста техничке документације  Идејно решење (ИДР) 
За грађење/ извођење радова: Градња 
 
ТЕХНИЧКИ ОПИС УРЕЂЕЊА ПЛАТОА 
За изградњу манипулативног платоа - отвореног складишта за пољопривредне 
машине и сервисно радног објекта у функцији пољопривреде, на кп. бр. 82/1 КО 
Конарево у Конареву код Краљева. 
Инвеститор је предузеће “Електроводомонт” д.о.о. Краљево. 
Катастарска парцела 82/1 КО Конарево се граничи са катастарским парцелама 72/4 
; 72/10 и 72/12 КО Конарево , а у непосредној близини магистралног пута Краљево 
– Рашка. Приступ парцели је омогућен преко наведених парцела , а посебно преко 
парцеле 72/4 КО Конарево за коју је и издато одобрење за прикључак на пут. 
Терен је углавном раван са малим висинским одступањима. Терен је нагнут према 
југоистоку. 
Према захтевима Инвеститора , а за потребе проширења постојећих капацитета за 
смештај робе планирана је изградња манипулативног платоа који ће нивелационо 
бити уклопљен са суседним парцелама. 
На платоу је предвиђена изградња хале димензија 48x20 м. Хала је предвиђена за 
изградњу у другој фази. Кота пода хале је дата оријентационо и износи 204.05. 
Парцела је према трећим лицима ограђена оградом са бетонским парапетом и 
металним наставком. 
Плато је пројектован тако да има попречни пад 1 % према југоисточном ободу , 
односно према парцели бр. 82/2  КО Конарево. 
Атмосферске воде се сливају гравитационо према југоисточном ободу парцеле где 
ће бити прикупљене у ободни канал који је обложен са бетонским риголама. 
Бетонске риголе су наслоњене на бетонски парапет ограде (са спољне стране) тако 
да буде спречено неконтролисано разливање атмосферских вода ка комшијама. Из 
ободног канала вода се усмерава у армиранобетонски канал са челичном 
решетком , а одатле у већ постојећи упојни бунар. 
Пројектом је предвиђена изградња флексибилне коловозне конструкције са два 
слоја асфалта за унутрашњи саобраћај. 
Коловозна конструкција је усвојена са слојевима од природног несепарисаног 
шљунка (0/50), дробљеног каменог материјала фракције 0/31.5 мм , горњег 
битуменизираног носећег слоја БНС 32 и хабајућег слоја АБ 11.                 
На простору платоа није предвиђена изградња инсталација. 
Све слободне површине су обрађене као травнате са благим падом у правцу 
северозапад- југоисток, а по ободу парцеле је појас високог растиња. 
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Атмосферске воде се сливају гравитационо према југоисточном ободу парцеле где 
ће бити прикупљене у ободни канал који је обложен са бетонским риголама. 
Бетонске риголе су наслоњене на бетонски парапет ограде (са спољне стране) тако 
да буде спречено неконтролисано разливање атмосферских вода ка комшијама. Из 
ободног канала вода се усмерава у армиранобетонски канал са челичном 
решетком , а одатле у већ постојећи упојни бунар. 
  Пројектом је предвиђена изградња флексибилне коловозне конструкције са два 
слоја асфалта за унутрашњи саобраћај.  
Коловозна конструкција је усвојена са слојевима од природног несепарисаног 
шљунка (0/50), дробљеног каменог материјала фракције 0/31.5 мм , горњег 
битуменизираног носећег слоја БНС 32 и хабајућег слоја АБ 11.                 
На простору платоа није предвиђена изградња инсталација. 
  
ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 
  
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
Предмет пројекта је Магацински простор спратности ВП на к.п. бр. 82/1, КО Кoнарево. 
Локација се налази Кoнареву, у индустриској зони. Положај објекта одређен је према 
ситуационом плану који је саставни део урбанистичког  пројекта, а грађевинска линија је 
одређена на основу позиција постојећих објеката на терену. Приступ објекту је омогућен 
преко парцеле 72/4 КО Конарево, истог власника. Објекат је димензија 48 x 20м. 
Предметна к.п. бр. 82/1, КО Кoнарево је површине 9766 м2, тренутно на парцели нема 
изграђених објеката. 
 
АРХИТЕКТОНСКИ КОНЦЕПТ 
 
Објекат се састоји из дела, без преграда са два улаза са предње стране и једним бочним 
улазом. 
Објекат је хала висине 7,85м са двоводним кровом и калканима са бочних страна. Дужина 
стрехе је 1,5м.   

 
Корисна, нето површина објекта износи   945,00 м2 

 Укупна бруто површина објекта    960,00 м2. 
  
ККооннссттррууккцциијјаа  ооббјјееккттаа  
Темељи објекта: Темељење објекта урадити на темељним самцима испод носећих 
металних стубова хале. Темељи самци биће величине 200џ200цм дебљине 50цм, од 
бетона МБ30. Између темеља самаца извести темељне греде у два ортогонална правца 
којима се повезују и укрућују темељи самци. Темељне греде извести величине 25џ35цм, 
од бетона МБ30. 
Стубови: Цео објекат је пројектован са металним носећим стубовима по ободу – дужих 
страна хале распона 20 метара. Величина попречног пресека и дебљина лима стубова 
биће дефинина у статичком прорачуну у пројекту конструкције у пројекту за грађевинску 
дозволу и у пројекту за извођење. Стубове радити у свему према пројекту за извођење. 
Кровна конструкција : Кровна конструкција се састоји од металних решеткастих носача који 
се ослањају на носеће стубове. Димензије носеће конструкције решетки биће дефинине у 
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статичком прорачуну у пројекту конструкције у пројекту за грађевинску дозволу и у 
пројекту за извођење. 
Кровни покривач се ради од кровних сендвич панела а зидови објекта се раде од зидних 
сендвич панела. 
Плоча на тлу: Преко уваљане подлоге у ископу на слоју набијеног туцаника дебљине 20-30 
цм урадити АБ плочу дебљине 15 цм. Бетон марке МБ30. Плочу армирати мрежом. Преко 
овако урађене подлоге поставити хидроизолацију и завршни под од цементне кошуљице 
дебљине 5 цм, армиране челичним влакнима – иглицама. 
   
 
 
 
 
СПОЉАШЊА И УНУТРАШЊА ОБРАДА   
 
Објекат је обложен и покривен панелима.. 
Подови објекта су обложени феро бетоном. 
Прозори се раде од ПВЦ-а, улазна врата су сегментна врата . 

 
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
Објекат је опремељен следећим инсталацијама: 
 

• Хидрантска мрежа, 
• Санирана водоводна мрежа, 
• електроинсталацијама јаке и слабе струје, 

 
Инвеститор објекта већ поседује легалне објекте на кат. парцели  к.п. бр. 72/4, КО 
Конарево, који има легалне прикључке на водоводну и канализациону мрежу и 
електроинсталацијама јаке и слабе струје и није му потребно повећавање капацитета. 
 

 

                                                                                                                Урбанистички пројекат обрадио 
                                                                                                                            
                                                                                                                       Милорад Миладиновић,диа 
                                                                                                                      _________________________ 
 
                                                                                                                         Техничко решење обрадио 
 
                                                                                                                       ДДррааггоољљуубб  ММииллииввоојјееввиићћ,,  ддиигг  
                                                                                                                                                                                                                                        __________________________________________________  
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ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

МАГАЦИН ВП

Инвеститор:

Врста техничке документације:

Назив пројекта:

Објекат:

Место градње:

Цртеж:

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

Одговорни
пројектант:

Oвера и потпис:

ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  

Бр. техн. док: 01-09/2020

Датум: СЕПТЕМБАР 2020

Размера: 1:100
1Том/свеска:

Ознака листа:

Аутор пројекта:

кп. бр. 82/1 ко Конарево

"Електроводомонт" Конарево ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА (кота +0.20)

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА

БРОЈ НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П (м2) O (м')
ОБРАДА ПОВРШИНА
под зид плафон

УКУПНО ПР
И
ЗЕ
М
Љ
Е фербетон135.00945.00 panel panel

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА 

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ЕТАЖЕ  (по СРПС У.Ц2.100/2002): 945.00
УКУПНА БРУТО ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (по СРПС У.Ц2.100/2002): 960.00
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ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

МАГАЦИН ВП

Инвеститор:

Врста техничке документације:

Назив пројекта:

Објекат:

Место градње:

Цртеж:

ОСНОВА КРОВА

Одговорни
пројектант:

Oвера и потпис:

ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  

Бр. техн. док: 01-09/2020

Датум: СЕПТЕМБАР 2020

Размера: 1:100
1Том/свеска:

Ознака листа:

Аутор пројекта:

кп. бр. 82/1 ко Конарево

"Електроводомонт" Конарево ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  

2
3

0
0

9
 
°

9
 
°

K
R

O
V

N
I
 
P

A
N

E
L

k
R

O
V

N
I
 
P

A
N

E
L



1

2 3
4 5

490 490 490 490

1820 70 70

5
0

5
0

1
5

1960

20

+ 0,00+ 0,00

20

7
7

6
.
3

5
3

3

PRESEK 1-1

+ 7,85

940.3989.7132.2

+ 0,20

1940

140

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

МАГАЦИН ВП

Инвеститор:

Врста техничке документације:

Назив пројекта:

Објекат:

Место градње:

Цртеж:

ПРЕСЕК

Одговорни
пројектант:

Oвера и потпис:

ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  

Бр. техн. док: 01-09/2020

Датум: СЕПТЕМБАР 2020

Размера: 1:100
1Том/свеска:

Ознака листа:

Аутор пројекта:

кп. бр. 82/1 ко Конарево

"Електроводомонт" Конарево ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  

Nagib 9 %



ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

МАГАЦИН ВП

Инвеститор:

Врста техничке документације:

Назив пројекта:

Објекат:

Место градње:

Цртеж:

ФАСАДЕ

Одговорни
пројектант:

Oвера и потпис:

ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  

Бр. техн. док: 01-09/2020

Датум: СЕПТЕМБАР 2020

Размера: 1:100
1Том/свеска:

Ознака листа:

Аутор пројекта:

кп. бр. 82/1 ко Конарево

"Електроводомонт" Конарево ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  
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Врста техничке документације:

Назив пројекта:

Објекат:

Место градње:

Цртеж:

ФАСАДЕ

Одговорни
пројектант:

Oвера и потпис:

ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  

Бр. техн. док: 01-09/2020

Датум: СЕПТЕМБАР 2020

Размера: 1:100
1Том/свеска:

Ознака листа:

Аутор пројекта:

кп. бр. 82/1 ко Конарево

"Електроводомонт" Конарево ДРАГОЉУБ МИЛИВОЈЕВИЋ, д.и.грађ. б.л. 310 Д019 06  
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕРВИСНО РАДНОГ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА КП 82/1 КО Конарево 
ГРАД КРАЉЕВО 

НАРУЧИЛАЦ: ППррееддууззеећћее  ЕЕллееккттррооввооддооммооннтт,,  
ККооннааррееввоо 

ОБРАЂИВАЧ: "GEOSYSTEM" D.O.O.  septembar 2020. године 21 

 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
ВВ..    ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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KOTOCTOpcko OnWT~HO : [O/MPG.$O 
fiViCT HeflOkpeTHOCT~ : )8'3 
nOceJlH~k : :}f),;,-1 ('U>'LO - (;13 / 

I 2-500Anpeco : 

ObnowheHO nVlUe 30 DVlCTPVl6yul"jy nODOTOko : J 
j DykobollVlr.au cmut\6e 30 k010CTOP f"enOkpeTHOCT 

DarYM : 11, 08 . totO, 

http:DykobollVlr.au
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11,8,2020. 

Peny6,m-n<a Cp6Hja 
Peny6,nH4KH reOAeTCKH 3aBOA-,
reOAeTCKO-KaTaCTapCKH HHCPOPMa4HOHH CHCTeM 

* SpO; I1I1CTa HenoKpeTHOCTI1: 589 

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar I 11.08.2020.08:05:30 5poj 3aXTeBa: 953-1/2020-613 

nop,a4V1 KaTaCTpa HenOKpeTHOCn1 

I) 1b2e345-3141-4b81-8eea-4a8a484aa25(; 

MaTI1~HI1 6poj OnWTI1He: 70653 

OnWTI1Ha: KPAIbEBO 

Mant~HI1 6poj KaTaCTapCKe onWntHe: 719781 

KaTaCTapcKa OnWTI1Ha: KOHAPEBO 

AaTYM a>KypHoCTH: 10.08.2020. 14:42 

CI1Y>KGa: KPAIbEBO 

H3BOP nOAaTKa: KPAIbEBO, JE 

nOTec / YI1HLla: 

Spoj napLlel1e: 

nOAGpoj napLlel1e: 

nOBpwHHa m2: 

Spoj I1HCTa HenOKpeTHocTH: 

nOIbE 

82 

1 

9766 

589 

nOAaLlH 0 Ael1Y napLlF.!I1e·..S'P·oj"Aen·i!·;·..,..·....,.."........,·................·,··.."....,....·" ........·..·..··....,..·......·..·..·· ..·..···i........·....·.............."..·.....,...,..,.. ,.."",...."...............,..,....,............ ,., .."." ...."..".....,... ,,, ...... ,.,, ..,..,,,,''',,..... ,', .. ,, ....,',......,.,', .... ,.,," ... ,"" .. ' 

BpCTa 3eMIbHWTa: rPA'DEBV1HCKO 3EMIbVlWTE BAH rPAHVlL\A 113 

KYI1Typa: flVlBAAA 3. KflACE 

nOBpwHHa m2: 9766 

ir1MaoLlH npaBa Ha napLlel1H - 511HCT 

Ha3HB: nPEAY3El'lE EflEKTPOBOAOMOHT AOO KOHAPEBO 

AApeca: KPAIbEBO, KOHAPEBO 3 A 

Man1~HI1 Gpoj I1I1L1a: 0000017360884 

BpcTa npaBa: CBOJlt1HA 

OGI1I1K cBojHHe: npVlBATHA 

YAeo: 1/1 

TepeTH Ha napLlel1H - r I1HCT 

*** HeMa TepeTa *** 
HanOMeHa (TepeT napLlel1a) 

*** HeMa HanOMeHe *** 
* V13BO.£l ~3 6a3e nO.£laTaKa KaTacTpa HenoKpeTHocT~. 

https:lfkatastar.rgz.gov,rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=L!WwB84gXrlvvVCfogHrrw== 

https:lfkatastar.rgz.gov,rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=L!WwB84gXrlvvVCfogHrrw
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