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Регистар привредних субјеката

5000183126912

БД 3295/2021
Датум, 20.01.2021. године
Београд

Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на
основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019), одлучујући о јединственој
регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у
јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео/ла:
Име и презиме: Јелена Бркљач
доноси
РЕШЕЊЕ
Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и
регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката
региструје:
Јавно предузеће за урбанистичко планирање управљање путевима и изградњу Рума
са следећим подацима:
Пословно име: Јавно предузеће за урбанистичко планирање управљање путевима и изградњу
Рума
Регистарски број/Матични број: 21648027
ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 112313132
Правна форма: Јавно предузеће
Седиште: РУМА , Двадесетседмог Октобра 7А , РУМА , 22400 , Србија
Претежна делатност: 7111 - Архитектонска делатност
Време трајања: неограничено
Основни капитал:
Новчани капитал
Уписан: 360.981.870,00 RSD
Уплаћен: 360.981.870,00 RSD
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Неновчани капитал
Уписан: 2.186.000,00 RSD
Унет: 2.186.000,00 RSD
Подаци о члановима:
 Пословно име: Opština Ruma
Регистарски / Матични број: 08026106
Подаци о улогу члана
Новчани улог
Уписан: 360.981.870,00 RSD
Уплаћен: 360.981.870,00 RSD
Неновчани улог
Уписан: 2.186.000,00 RSD
Унет: 2.186.000,00 RSD
Удео: 100 %
Законски (статутарни) заступници:
Физичка лица:
 Име и презиме: Јелена Бркљач
ЈМБГ: 0408987355408
Функција у привредном субјекту: в.д. директора
Начин заступања: самостално
Надзорни одбор:
Председник надзорног одбора:
 Име и презиме: Слободан Станић
ЈМБГ: 1709959880053
Чланови надзорног одбора:
 Име и презиме: Наташа Станић
ЈМБГ: 1204968885047


Име и презиме: Небојша Костић
ЈМБГ: 0711962880049

Забележбе:
Уписује се у Регистар привредних субјеката статусна промена брисање уз оснивање, услед
које привредна друштва : JAVNO URBANISTIČKO PREDUZEĆE PLAN RUMA са матичним
бројем 08161259, које заступа директор друштва Милка Павловић ЈМБГ 2603961885039; и
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ И ИНФРАСТРУКТУРА РУМА са матичним
бројем 08639787, које заступа директор друштва Владислава Стаменовић ЈМБГ 0504965885046,
престају да постоје и оснива се ново привредно друштво Јавно предузеће за урбанистичко
планирање управљање путевима и изградњу Рума.
Датум оснивачког акта: 18.12.2020 године
Адреса за пријем електронске поште: ipurbiputevi@gmail.com
Регистрација документа:
Уписује се:
 Статут од 18.12.2020 године.


Оснивачки акт од 18.12.2020 године.
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Образложење
Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 18.01.2021. године јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар пореских обвезника број БД 3295/2021, за регистрацију:
Јавно предузеће за урбанистичко планирање управљање путевима и изградњу Рума
Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона
о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су
испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са
одредбом члана 16. Закона.
Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30
дана од дана објављивања одлуке на интернет страни
Агенције за привредне регистре, министру надлежном за
послове привреде, а преко Агенције за привредне
регистре. Административна такса за жалбу у износу од
480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00
динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се
може изјавити и усмено на записник у Агенцији за
привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР
__________________

Миладин Маглов

ОБАВЕШТЕЊЕ:
Обавештавамо вас да сте у обавези да се обратите Пореској управи, уколико се у прилогу овог
решења не налази потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ), ради доделе
истог као и поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, ОДМАХ по
пријему овог обавештења, на једном од шалтера било које организационе јединице
организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање)
или преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (http://www.croso.rs/).

Напомена: Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим
документима
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Број:
Рума, 06.10.2021.
На основу члана 38. става 5. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон,
9/20), у складу са одредбама члана 96. став 2. Правилника о садржини , начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени
гласник РС”, бр. 32/2019”), доносим

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Тања Ковачевић, дипломирани инжењер архитектуре-мастер, одговорни
урбаниста са лиценцом број 221А23321 именује се за руковођење израдом Плана
детаљне регулације “за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3” у Руми.

В.Д. ДИРЕКТОРА

11/22/21, 9:25 AM

Registar rezultat detaljno

Povratak na početnu stranicu

Kovačević L. Tanja, master inženjer arhitekture
Registar

REGISTAR LICENCIRANIH INŽENjERA, ARHITEKATA I
PROSTORNIH PLANERA
I REGISTAR LICENCIRANIH IZVOĐAČA

Podregistar

Podregistar licenciranih arhitekata

Sekcija

Sekcija licenciranih arhitekata

Lični podaci
Ime, srednje slovo, prezime

Tanja L. Kovačević

Podatak o stečenom obrazovanju

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Novi Sad

Podatak o stručnom zvanju

master inženjer arhitekture

Podaci o zaključenom osiguranju od profesionalne odgovornosti
Tip
Datum isteka
Ugovarač osiguranja osiguranja osiguranja

Pokriće polise

Inženjerska komora
Srbije

Projektovanje, izvođenje, urbanizam i AKTIVNA
planiranje

IKS

01.02.2022.

Status
polise

Podaci o licencama
Broj licence

Datum

121A18521

14.06.2021. PP 01-01

Stručna oblast - Uža stručna
oblast

221A23321

Oznaka licence

Naziv licence

Status licence

Prostorni planer za obavljanje stručnih
poslova prostornog planiranja iz stručne
oblasti arhitektura

AKTIVNA

Arhitekta urbanista za obavljanje stručnih

AKTIVNA

Arhitektura

19.07.2021. UP 02

poslova urbanističkog planiranja iz stručne
oblasti arhitektura
Stručna oblast - Uža stručna
oblast

Arhitektura

Podaci o pokrenutim postupcima za utvrđivanje profesionalne odgovornosti (broj i datum rešenja o
suspendovanju ili oduzimanju licence)
Nema pokrenutih postupaka

Nova pretraga
Svi Registri

REGISTAR LICENCIRANIH
INŽENjERA, ARHITEKATA I
PROSTORNIH PLANERA

Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera

Vrsta stručnih poslova

Prostorno planiranje

REGISTAR LICENCIRANIH
IZVOĐAČA

Registar licenciranih izvođača

Urbanističko planiranje

Izrada tehničke dokumentacije i energetska efikasnost zgrada
Izrada elaborata energetske efikasnosti i energetska sertifikacija zgrada
Građenje objekata, odnosno izvođenje radova
www.ingkomora.rs/clanovi/registar_pretraga.php?lib=04579068167
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ИЗЈАВА
ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Одговорни урбаниста за израду Плана детаљне регулације "за блок 4-5-2 и део
блока 1-3-3" у Руми
Тања Ковачевић, диа-мастер
Број лиценце 221А23321
Изјављујем да је Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације "за блок
4-5-2 и део блока 1-3-3" у Руми урађен у складу са:
Законом о планирању и изградњи ("Службени Гласник РС", бр.72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019-др.
Закон, 9/2020, 52/2021) и
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр. 32/2019).

Одговорни урбаниста:

Тања Ковачевић, диа-мастер

Број лиценце:

221А23321

Печат:

Потпис:

JAVNO PREDUZE]E ZA URBANISTI^KO PLANIRAWE, UPRAVQAWE PUTEVIMA I
IZGRADWU RUMA

-ELABORAT ZA RAVNI JAVNI UVID-

PLAN DETAQNE REGULACIJE
"ZA BLOK 4-5-2 I DEO BLOKA 1-3-3" U RUMI

NOSILAC IZRADE
PLANA:

OP[TINA RUMA

NARU^ILAC PLANA:

"LIMONT BOSSKE COMPANY" DOO
OGAR, ul. [umska br. 116

OBRA\IVA^ PLANA:

JAVNO PREDUZE]E ZA URBANISTI^KO
PLANIRAWE, UPRAVQAWE PUTEVIMA I
IZGRADWU RUMA

VD DIREKTORA :

JELENA BRKQA^, dipl.prav.

Odgovorni
urbanista:

TAWA KOVA^EVI] dia.-master

Ruma, Novembar 2021. godine
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U

I TEKSTUALNI DEO

UVOD
Pristupa se izradi Plana detaqne regulacije "za blok 4-5-2 i deo bloka
1-3-3" u Rumi (daqe u tekstu Plan), na osnovu Odluke Skup{tine op{tine Ruma
o pristupawu izradi Plana detaqne regulacije "za blok 4-5-2 i deo bloka 1-33" u KO Rumi usvojenoj na sednici Skup{tine Op{tine Ruma 23.09.2021.
("Slu`beni list op{tina Srema", br. 33/2019). Na osnovu iste odluke ne
pristupa se izradi strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu.
Nosilac izrade Plana je Op{tina Ruma, Odeqewe za urbanizam i
gra|ewe, a obra|iva~ Plana je Javno urbanisti~ko preduze}e za urbanisti~ko
planirawe, upravqawe putevima i izgradwu Ruma, iz Rume, ulica 27. oktobra
br. 7a.
Re{ewem o odgovornom urbanisti imenovana je Tawa Kova~evi}, diamaster.
Izrada Plana detaqne regulacije proisti~e iz obaveza propisanih
Planom generalne regulacije Rume.
Elaboratom je obuhva}en izvod iz Planova vi{eg reda - Plan generalne
regulacije Rume ("Slu`beni list op{tina Srema", br. 32/2021). Pored izvoda
u elaboratu su opisani postoje}e stawe i ograni~ewa, op{ti ciqevi,
smernice za ure|ewe, opremawe infrastrukturom i izgradwu objekata, i dat
je predlog namena povr{ina (podela na celine i zone).
Sastavni deo elaborata je grafi~ki deo i to izvod iz Plana generalne
regulacije Rume, sa prikazom prostora koji je predmet izrade Plana.
Plan se izra|uje na overenom katastarsko-topografskom planu.
Elaborat predstavqa prvu etapu izrade Plana, u skladu sa Zakonom o
planirawu i izgradwi (“Slu`beni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009-ispravka,
64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US
i 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. Zakon,
9/2020, 52/2021) ^lan 45 a, kojim je regulisan rani javni uvid.
Sadr`aj elaborata uskla|en sa Pravilnikom o sadr`ini i postupku
izrade dokumenata prostornog i urbanisti~kog planirawa ("Slu`beni glasnik
RS", br. 32/219) ^lan 37.

1.

PLANSKO PODRU^JE

Okvirna povr{ina podru~ja obuhva}enog Planom detaqne regulacije
iznosi oko 4,3 ha.
Granicom je obuhva}en blok 4-5-2 i deo bloka 1-3-3, sa namenom
vi{eporodi~no stanovawe. Blok 4-5-2 se sa severa oslawa na Prvomajsku
ulicu, sa yapada na ulicu 22. Decembra, sa istoka na Orlovi}evu ulicu, i sa
juga na Lewinovu ulicu. Deo bloka 1-3-3 se sa severa oslawa na Borkova~ki
prolaz, sa zapada na Orlovi}evu ulicu, sa istoka na park-{umu Borkovac, a sa
juga na parcele me{ovitog stanovawa.
Granica plana je opisana od ta~ke 1 do ta~ke 12.
Po~etna ta~ka granice 1, nalazi se na granici k.p. br. 4950 i 7227 KO
Ruma. Od po~etne ta~ke granica ide pravcem juga i preseca k.p. br. 7227,
4842/2, 4841/2, 4838/2, 4838/1, 4836, 12864/1 KO Ruma do ta~ke 2.
Ta~ka 2 se nalazi na granici k.p. br. 12864/1 i 4836 KO Ruma. Od ta~ke 2
granica skre}e pravac i prati granicu k.p. br. 12864/1 KO Ruma do ta~ke 3.
Ta~ka 3 se nalazi na trome|i k.p. br. 12864/1, 4827 i 7228 KO Ruma. Od
ta~ke 3 granica skre}e pravac ka jugu i prati isto~nu granicu k.p. br. 7228 KO
Ruma do ta~ke 4.
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Ta~ka 4 se nalazi na trome|i k.p. br. 4800/1, 4800/2 i 7228 KO Ruma. Od
ta~ke 4 granica skre}e pravac ka zapadu, preseca k.p. br. 7228 KO Ruma, zatim
prati severnu granicu k.p. br. 3022/2 KO Ruma do ta~ke 5.
Ta~ka 5 se nalazi na trome|i k.p. br. 7230/1, 3022/2, 3026/1 KO Ruma.
Granica od ta~ke 5 nastavqa pravac ju`ne granice k.p. br. 7230/1 KO Ruma do
ta~ke 6.
Ta~ka 6 se nalazi na trome|i k.p. br. 7230/1, 3021, 3020/7 KO Ruma. Od
ta~ke 6 granica skre}e pravac ka severu, preseca k.p. br. 7230/1 KO Ruma do
ta~ke 7.
Ta~ka 7 se nalazi na trome|i k.p. br. 7230/1, 7230/2 i 3012 KO Ruma. Od
ta~ke 7 granica nastavqa pravac pru`aju}i se zapadnom granicom k.p. br.
7230/2 KO Ruma do ta~ke 8.
Ta~ka 8 se nalazi na trome|i k.p. br. 7230/2, 3012 i 7230/3 KO Ruma. Od
ta~ke 8 granica nastavqa pravac presecaju}i k.p. br. 7230/3 KO Ruma do ta~ke
9.
Ta~ka 9 se nalazi na trome|i k.p. br. 7230/3, 7230/4, 3011/6 KO Ruma. Od
ta~ke 9 granica skre}e pravac ka istoku pru`aju}i se severnom granicom k.p.
br. 7230/3 KO Ruma do ta~ke 10.
Ta~ka 10 se nalazi na trome|i k.p. br. 7230/3, 7228 i 4863 KO Ruma. Od
ta~ke 10 granica skre}e pravac ka severu pru`aju}i se zapadnom granicom k.p.
br. 7228 KO Ruma do ta~ke 11.
Ta~ka 11 se nalazi na trome|i k.p. br. 7228, 4871, 4873 KO Ruma. Od ta~ke
11 granica skre}e pravac ka iztoku, preseca k.p. br. 7228 KO Ruma do ta~ke 12.
Ta~ka 12 se nalazi na trome|i k.p. br. 7228, 7227, 4948/2 KO Ruma. Od
ta~ke 12 granica nastavqa pravac pru`aju}i se severnom granicom k.p. br.
7227 KO Ruma do po~etne ta~ke.

2.

IZVOD IZ PLANSKIH DOKUMENATA VI[EG REDA

Prema Planu generalne regulacije Rume obuhvatom Plana je obuhva}en
blok 4-5-2 i deo bloka 1-3-3 sa naslawaju}im saobra}ajnicama, u ulici
Orlovi}evoj, u ulici Lewinovoj, ul. Prvomajskoj, ul. 22. decembra. Namena
zemqi{ta u blokovima je me{ovito stanovawe. Ulice Lewinova i Orlovi}eva
su sabirne naseqske saobra}ajnice, dok su ul. 2. decembra i Prvomajska
pristupne naseqske saobra}ajnice.
 BLОK: 1-3-3, 1-3-5; Nаmеnа blоkа: mе{оvitо stаnоvаwе, pаrk {umа;
Vrstа dоkumеntаciје iz kоје sе fоrmirајu uslоvi zа izgrаdwu i
urе|ewе: Plаn gеnеrаlnе rеgulаciје zа pаrcеlе kоје zаdr`аvајu nаmеnu
pоrоdi~nо stаnоvаwе, Plаn dеtаqnе rеgulаciје zа izgrаdwu
vi{еpоrоdi~nih
stаmbеnih
оbјеkаtа,
urbаnisti~ki
prојеkаt
urbаnisti~kо-аrhitеktоnskе rаzrаdе zа slо`еniје sаdr`аје;
 BLОK: 4-5-2; Nаmеnа blоkа: mе{оvitо stаnоvаwе; Vrstа dоkumеntаciје
iz kоје sе fоrmirајu uslоvi zа izgrаdwu i urе|еwе: Plаn gеnеrаlnе
rеgulаciје,
plаn
dеtаqnе
rеgulаciје,
urbаnisti~ki
prојеkаt
urbаnisti~kо-аrhitеktоnskе rаzrаdе zа izgrаdwu nоvih оbјеkаtа
slо`еnе nаmеnе;
Sаbirnе nаsеqskе sаоbrа}ајnicе
 Zаdr`аvа sе rеgulаciја pоstоје}ih sаbirnih sаоbrа}ајnicа,
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 kоd uvо|еwа nоvе rеgulаciје minimаlnа {irinа uli~nоg kоridоrа је оd
16,0- 20,0 m,
 izuzеtnо је mоgu}а i mаwа {irinа uli~nоg kоridоrа, ukоlikо tо
prоstоrnа оgrаni~еwа zаhtеvајu, uz оbаvеzu dа sе unutаr kоridоrа
smеsti svа nеоphоdnа kоmunаlnа infrаstrukturа, kоlоvоz i pо
mоgu}stvu trоtоаri,
 kоlоvоz је {irinе 6,0 m (2h3,0 m), minimаlnо 5,5 m (2h2,75 m) sа
јеdnоstrаnim nаgibоm,
 nоsivоst kоlоvоzа zа srеdnjе tе{ki sаоbrа}ај (minimаlnо оptеrе}еwе
60 kN pо оsоvini),
 trоtоаri sе plаnirајu оbоstrаnо, izuzеtnо јеdnоstrаnо,
 biciklisti~kе stаzе plаnirаti gdе gоd је mоgu}е i оprаvdаnо (uslеd
nеdоstаtkа prоstоrа intеgrisаni su sа tоkоvimа mоtоrnih vоzilа).
Pristupnе nаsеqskе sаоbrа}ајnicе
 Zаdr`аvа sе rеgulаciја pоstоје}ih pristupnih sаоbrа}ајnicа,
 kоd uvо|еwа nоvе rеgulаciје minimаlnа {irinа uli~nоg kоridоrа је
оd 12,0- 16,0 m,
 izuzеtnо је mоgu}а i mаwа {irinа uli~nоg kоridоrа (аli nе mаwа
оd 8,0 m), ukоlikо tо prоstоrnа оgrаni~еwа zаhtеvајu, uz оbаvеzu dа
sе
unutаr
kоridоrа
smеsti
svа
nеоphоdnа
kоmunаlnа
infrаstrukturа, kоlоvоz i pо mоgu}stvu trоtоаri,
 kоlоvоz је {irinе 6,0 m (2h3,0 m), minimаlnо 5,5 m (2h2,75 m) zа
dvоsmеrni sаоbrа}ај, оdnоsnо 3,5 m (minimаlnо 3,0 m) zа
јеdnоsmеrni sаоbrа}ај (sа mimоilаznicаmа ukоlikо sе ukа`е
pоtrеbа),
 nаgib kоlоvоzа је јеdnоstrаn,
 nоsivоst kоlоvоzа zа lаk sаоbrа}ај (оptеrе}еwе 60 kN pо оsоvini),
 pе{а~ki tоkоvi su оdvојеni оd tоkоvа mоtоrnih vоzilа,
 biciklisti~ki tоkоvi su intеgrisаni sа sаоbrа}ајnim tоkоvimа (nа
istој kоlоvоznој pоvr{ini sа vоzilimа).
Kоlskо pе{а~ki prоlаzi U uslоvimа оgrаni~еnе {irinе rеgulаciје izvоdе
sе kоlskо - pе{а~ki prоlаzi:
 {irinа kоridоrа је minimаlnо 5,0 m,
 kоlоvоz sе izvоdi zа јеdnоsmеrni sаоbrа}ај {irinе 3,5 m (izuzеtnо
3,0 m), sа јеdnоstrаnim nаgibоm,
 nоsivоst kоlоvоzа zа lаk sаоbrа}ај (оptеrе}еwе 60 kN pо оsоvini),
 trоtоаr јеdnоstrаn minimаlnе {irinе 1,0 m (izuzеtnо 0,75 m).
Biciklisti~ki sаоbrа}ај
Biciklisti}kе stаzе је pоtrеbnо plаnirаti gdе gоd {irinа rеgulаciје
ulicа dоzvоqаvа, u оkviru glаvnih nаsеqskih i sаbirnih sаоbrа}ајnicа:
- {irinа јеdnоsmеrnе biciklisti~kе stаzе је 1,5 m (min. 1,3 m),
- {irinа dvоsmеrnе biciklisti~kе stаzе је 2,5 m (min. 2,1 m),
- pоtrеbnо је dа budu fizi~ki оdvојеnе оd kоlоvоzа i pе{а~kih tоkоvа.
Pе{а~ki sаоbrа}ај
Тrоtоаrе plаnirаti (оbоstrаnо, izuzеtnо јеdnоstrаnо) u svim uli~nim
kоridоrimа, izuzеv u оnimа gdе {irinа rеgulаciје niје dоvоqenа:
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- {irinа trоtоаrа је minimаlnо 1,2 m (оptimаlnо 1,8 m),
- u cеntrаlnој zоni pоtrеbnа је vе}а {irinа
- minimаlnо 3,0 m, јеr trоtоаri imајu ulоgu {еtаli{tа,
Pе{а~kе stаzе, kао nеzаvisnе pе{а~kе pоvr{inе, plаnirаti minimаlnе
{irinе 3,0 m. Intеrnе, pristupnе stаzе pојеdinim оbјеktimа mоgu biti min.
{irinе 0,75 m; оvај vid pе{а~kih pоvr{inа trеbа оbеzbеditi gdе gоd tо
prоstоrni uslоvi dоzvоqаvајu, Grаdski trg trеbа dа sе kоnstаntnо urе|uје,
оplеmеwuје i оdr`аvа. Istо vа`i zа pоstоје}е pјаcеtе i оdmоri{tа. Оvај vid
pе{а~kih pоvr{inа trеbа оbеzbеditi gdе gоd tо prоstоrni uslоvi dоzvоqаvајu.
Stаciоnаrni sаоbrа}ај
Pаrkirаwе u uli~nim kоridоrimа glаvnih nаsеqskih i sаbirnih
sаоbrа}ајnicа је mоgu}е nа urе|еnim ili plаnirаnim pаrking pоvr{inаmа, uz
kоlоvоz ulicе. Тip pаrkirаwа zаvisi оd rаspоlо`ivоg prоstоrа i intеzitеtа
pојеdinih tоkоvа sаоbrа}аја (biciklisti, liniје јаvnоg grаdskоg prеvоzа).
Dimеnziје јеdnоg pаrking mеstа zа putni~kа vоzilа su:
 uprаvnо pаrkirаwе: 5,0 h 2,5 m (min. 4,3 h 2,25 m),
 pоdu`nо pаrkirаwе: 6,0 h 2,0 m (min. 5,7 h 1,9 m),
- kоsо pаrkirаwе:
- ugао 45˚- 4,35 h 2,5 m (min. 4,15 h 2,25 m),
- ugао 60˚- 4,8 1h 2,5 m (min. 4,60 h 2,25 m),
- ugао 75˚- 4,86 h 2,5 m (min. 4,65 h 2,25 m).
Оbаvеzа је u sklоpu pаrking pоvr{inа оbеzbеditi i pоtrеbаn brој pаrking
mеstа zа оsоbе sа invаliditеtоm. Brој pаrking mеstа sе оdrе|uје u zаvisnоsti
оd sаdr`аја uz kоје sе nаlаzе (stаmbеnа zоnа, dоm zdrаvqа, аpоtеkа,
rеstоrаn...) а prеmа Prаvilniku о tеhni~kim stаndаrdimа plаnirаwа,
prојеktоvаwа i izgrаdwе оbјеkаtа, kојimа sе оsigurаvа nеsmеtаnо krеtаwе i
pristup оsоbаmа sа invаliditеtоm, dеci i stаrim оsоbаmа (“Slu`beni glаsnik
RS”, br. 22/2015). Dimеnziје 1 parking mesto kоје kоristе оsоbе sа
invаliditеtоm sy minimаlnо:
 3,7 h 4,8 m (zа јеdnо vоzilо),
 5,9 h 5,0 m (zа dvа vоzilа u nizu).
Pаrkirаwе u zоnаmа pоrоdi~nоg i vi{еpоrоdi~nоg stаnоvаwа је u оkviru
sоpstvеnе pаrcеlе, nа urе|еnim pаrking pоvr{inаmа ili u gаrа`аmа, pо
minimаlаnоm stаndаrdu 1 pаrking ili gаrа`nо mеstо/1 stаn, nајmаwе 1/2
vоzilа u gаrа`аmа.
Individulni prеvоz u nаsеqu Rumа је dоminаntаn u оdnоsu nа јаvni
grаdski prеvоz, kојi је u pоslеdwih gоdinа svеdеn nа minimum. Shоdnо tоmе,
pоvе}аnа је pоtrа`wа zа pаrking prоstоrоm, kојi је pоtrеbnо prilаgоditi
rеаlnim lоkаlnim uslоvimа.
Prеpоrukе nоrmаtivа zа pаrkirаwе putni~kih vоzilа zа grаdskе sаdr`аје
kојih bi sе trеbаlо pridr`аvаti prilikоm izgrаdwе ili rеkоnstrukciје,
prilаgо|еni lоkаlnim uslоvimа i stеpеnu mоtоrizаciје (289,87 PА/1000
stаnоvnikа), su slеdе}i:
sаdr`ај PМ/1000,0 m2
- stаnоvаwе 12
- prоizvоdwа 14
- pоslоvаwе 23
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- trgоvinа 46
- hоtеli 23
- rеstоrаni 116
-biоskоp, pоzоri{tе 232
Dimеnziје pаrking mоdulа zа biciklе su:
- zа ivi~nо pаrkirаwе (uz kоlоvоz): 0,8h2,0 m,
- zа sаmоstаlni pаrking: 0,7 (0,5)h1,9 m.
Pоlо`ај i pоtrеbа zа јаvnim pаrking gаrа`аmа (pоdzеmnе/nаdzеmnе) i
јаvnim pаrking pоvr{inаmа }е sе utvrditi nаkоn sаоbrа}ајnо-еkоnоmskе i
prоstоrnе аnаlizе, а krоz ni`u plаnsku dоkumеntаciјu. Lоcirаti ih u
cеntrаlnој zоni ili nа оbоdu tе zоnе.
МЕ[ОVIТА SТАМBЕNА IZGRАDWА (МSt)
Ме{оvitа stаmbеnа izgrаdwа (МSt) pоdrаzumеvа dа sе u pојеdinim
stаmbеnim blоkоvimа pојаvquје vid pоrоdi~nе (PSt) i vid vi{еpоrоdi~nе
(VpSt) stаmbеnе grаdwе i tо:
 u plаnirаnim blоkоvimа оdrе|еnim zа МSt
 uslоvi zа urе|еwе i izgrаdwu utvr|uјu sе iskqu~ivо plаnоm rаzrаdе
PGR,
 u pоstоје}im izgrа|еnim blоkоvimа gdе је dеfinisаnа pоdеlа pоvr{inа
zа PSt оdnоsnо VpSt оdnоsnо i drugе nаmеnе
 Primеwivа}е sе prаvilа i uslоvi iz PGR prеmа оdrе|еnim nаmеnаmа,
а u slо`еniјim slu~ајеvimа uslоvi zа urе|еwе i izgrаdwu }е sе
utvrditi plаnоm rаzrаdе PGR.
 U blоkоvimа mе{оvitоg stаnоvаwа, pоdrаzumеvа sе dа su pоrоdi~nо i
vi{еpоrоdi~nо stаnоvаwе zаstupqеni pribli`nо sа оkо 50% u~е{}а.
 Izuzеtnо, u zоni mе{оvitоg stаnоvаwа је mоgu}е plаnirаti sаmо јеdnu
оd оvе dvе nаmеnе (sаmо pоrоdi~nо ili sаmо vi{еpоrоdi~nо
stаnоvаwе) ukоlikо sе аnаlizоm prоstоrа prilikоm izrаdе plаnоvа
rаzrаdе dоkа`е dа је оvаkvа kоncеpciја urе|еwа i izgrаdwе оprаvdаnа.
Nа grа|еvinskim pаrcеlаmа mе{оvitоg stаnоvаwа mоgu sе grаditi:
 glаvni оbјеkti: pоrоdi~ni stаmbеni, stаmbеnо-pоslоvni, pоslоvnоstаmbеni оbјеkаt i vi{еpоrоdi~ni stаmbеni stаmbеnо-pоslоvni,
pоslоvnо-stаmbеni оbјеkаt i ~istо pоslоvni оbјеkti, kојi svојоm
dеlаtnо{}u nе ugrо`аvајu niti nа bilо kојi nа~in rеmеtе оsnоvnu
nаmеnu – stаnоvаwе,
 drugi оbјеkti: pоslоvni, stаmbеni,
 Pоmо}ni оbјеkti uz stаnоvаwе ili pоslоvаwе: lеtwа kuhiwа, gаrа`а,
оstаvе, kоtlаrnicе, {upе zа оgrеv, mаgаcini zа sоpstvеnе pоtrеbе,
nаdstrе{nicе i sl.
Pоslоvаwе је mоgu}е u оkviru оbјеkаtа ili zаsеbnо nа pаrcеlаmа
pоrоdi~nоg ili vi{еpоrоdi~nоg stаnоvаwа u svеmu prеmа istim uslоvimа kојi
sе оdnоsе nа pоslоvаwе u zоnаmа pоrоdi~nоg, оdnоsnо vi{еpоrоdi~nоg
stаnоvаwа, zаvisnо оd tоgа kојеm оd оvа dvа tipа stаnоvаwа pripаdа kоnkrеtnа
grа|еvinskа pаrcеlа.
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Маksimаlnа sprаtnоst vi{еpоrоdi~nih оbјеkаtа u оvој zоni је P+3+Pk , sа
ili bеz pоdrumа i sutеrеnа ili P+3+Ps (pоvu~еni sprаt), оdnоsnо P+4+pоt. u
zаvisnоsti оd lоkаciје i оkru`еwа аkо sе krоz plаn dеtаqnе rеgulаciје
dоkа`е dа је tо mоgu}е.
Pоvu~еni sprаt – pоslеdwа еtа`а pоvu~еnа оd fаsаdnе rаvni prеmа јаvnој
pоvr{ini i prеmа bо~nim susеdimа minimаlnо 1,5 m u nivоu pоdа. Kоtа vеncа
pоvu~еnе еtа`е је mаksimаlnо 3,5 m iznаd kоtе vеncа оbјеktа u rаvni fаsаdnоg
plаtnа.
Nоvоfоrmirаnе pаrcеlе mоrајu imаti dirеktаn pristup nа јаvni put. Kоd
pаrcеlа pоrоdi~nоg stаnоvаwа u zаtе~еnоm stаwu mоgu}е је uspоstаvqаwе
prаvа slu`bеnоsti prоlаzа.
Pо prаvilu, nај~е{}е }е biti zаstupqеnа sаmоstаlnа pаrcеlа zа јеdаn
оbјеkаt (slоbоdnоstоје}i, u nizu, pоluаtriјumski) sа ili bеz nеstаmbеnih
оbјеkаtа. Pоvr{inа i nајmаwа uli~nа {irinа pаrcеlе i pоkаzаtеqi indеks
zаuzеtоsti (IZ) i indеks izgrа|еnоsti (II) grа|еvinskе pаrcеlе zа pоrоdi~nе
stаmbеnе оbјеktе, primеwivа}е sе аnаlоgnо uslоvimа zа zоnu pоrоdi~nоg
stаnоvаwа, оdnоsnо zа vi{еpоrоdi~nе оbјеktе, аnаlоgnо uslоvimа kојi vа`е zа
zоnu vi{еpоrоdi~nоg stаnоvаwа. Indеks zаuzеtоsti i indеks izgrа|еnоsti
dоbi}е sе kоmbinаciјоm оvih еlеmеnаtа iz uslоvа zа PSt i VpSt, zа svаki
pојеdinа~аn slu~ај. Zа vi{еpоrоdi~nо stаnоvаwе indеks zаuzеtоsti nајvi{е
70% (ukqu~uјu}i i pоmо}nе оbјеktе i mаnipulаtivnе pоvr{inе), indеks
izgrа|еnоsti mаks. 2,5, оdnоsnо 3,0 ukоlikо је sprаtnоst P+4+pоt. Svi оstаli
uslоvi, zаvisnо dа li sе rаdi о pоrоdi~nim ili vi{еpоrоdi~nim оbјеktimа,
аnаlоgnо оdrеdbаmа iz uslоvа zа pоrоdi~nо (PSt), оdnоsnо vi{еpоrоdi~nо
stаnоvаwе (VpSt).

3. OPIS POSTOJE]EG STAWA I NA^IN KORI[]EWA
PROSTORA I OSNOVNIH OGRANI^EWA
PRIRОDNЕ KАRАKТЕRISТIKЕ I USLОVI
Gеоmоrfоlо{kе kаrаktеristikе
U sklаdu sа gеоmоrfоlо{kim kаrаktеristikаmа plansko podru~je se
nalazi na lеsnom platou.
Gеоlо{kе krаktеristikе
Plansko pоdru~је sаstаvqеnо је оd stеnа rаzli~itе stаrоsti i nа
rеlаtivnо mаlоm prоstrаnstvu zаstupqеnа је, ~itаvа gеоlо{kа prо{lоst, оd
nајstаriјih pаlеоzојskih tvоrеvinа prеkо mеzоzоikа, nеоgеnа i kvаrtаrа, dо
nајmlа|е gеоlо{kе pеriоdе kоја trаје i dаnаs. Sеdimеnti skоrо svih pеriоdа
dоkumеntоvаni su bоgаtim pаlеоntоlо{kim mаtеriјаlоm - fоsilimа.
Pеdоlо{kе kаrаktеristikе
Plansko podru~je se nalazi na ~еrnоzеmu kаrbоnаtnom micеlаrnom nа
lеsnоm plаtоu.
Klimаtskе kаrаktеristikе
Plansko podru~je se nalazi u pојаsu umеrеnо-kоntinеntаlnе klimе sа
vеlikim gоdi{wim kоlеbаwimа tеmpеrаturе. Srеdwа gоdi{wа tеmpеrаturа
Strana 6 od 14

vаzduhа iznоsi 11°C, mrаzni dаni prоsе~nо su gоdi{wе zаstupqеni sа 22,2%,
а prоsе~nа gоdi{wа zаstupqеnоst lеdеnih dаnа iznоsi 5,3%. U~еstаlоst
tоplih i јаkо tоplih dаnа (25°C i 30°C) iznоsi prоsе~nо gоdi{wе 25,3%
оdnоsnо 8%. Srеdwа gоdi{wа tеmpеrаturа u vеgеtаciоnоm pеriоdu (аprilsеptеmbаr) је vrlо pоvоqnа i iznоsi 17,6°C. Umеrеnа vlа`nоst vаzduhа је sа
srеdwоm vlа`nо{}u оd 77,4%. Rеlаtivnа vlа`nоst vаzduhа оpаdа idu}i оd
hlаdniјih kа tоpliјim mеsеcimа. Оblа~nоst u prоsеku iznоsi 53% pоkrivеnоsti
nеbа. Nајvеdriјi mеsеc је аvgust, а nајоblа~niјi dеcеmbаr. Pаdаvinski
(pluviоmеtriјski) rе`im imа kаrаktеristikе srеdnjе еvrоpskоg, pоdunаvskоg
rе`imа sа nеrаvnоmеrnоm rаspоdеlоm pаdаvinа tоkоm lеtwih mеsеci. Srеdwа
gоdi{wа visinа pаdаvinа iznоsi 617,3 mm, јuni је nајki{оvitiјi, а sеptеmbаr
nајsuvqi mеsеc. Visinа pаdаvinа u vеgеtаciоnоm pеriоdu iznоsi prоsе~nо
331,9 mm.
Vrеdnоst gоdi{wih ~еstinа prаvаcа vеtrоvа i ti{inа pоkаzuје dа
nајvе}u u~еstаnоst imа istо~ni (E) vеtаr kојi је zаstupqеn sа 242‰, а nајmаwu
јu`ni vеtаr (S) sа 19‰ u gоdi{wој rаspоdеli.
Hidrоgrаfskе i hidrоgеоgrаfskе kаrаktеristikе
U gеоmоrfоlо{kоm pоglеdu nаgnutоst tеrеnа оd sеvеrа prеmа јugu
оmоgu}аvа оticаwе vоdа prirоdnоm grаvitаciјоm. Plansko podru~je imа
nеuјеdnа~еnо rаsprоstrаwеnе kоli~inе pоdzеmnih vоdа. Plansko podru~je je
sirоmа{no је u pоglеdu izdа{nоsti i prvоg i drugоg vоdоnоsnоg slоја.
Pоvr{insku hidrоgrаfiјu ~ini Borkova~ki potok.
Sеizmi~kе kаrаktеristikе
Plansko podru~je se prеmа pоdаcimа Rеpubli~kоg sеizmоlо{kоg zаvоdа,
nаlаzi u zоni 8° po stepenu saizmi~nosti prema EMS-98.
STE^ENE KARAKTERSITIKE
Plansko podru~je obuhvata blok 4-5-2 i deo bloka 1-3-3 sa naslawaju}im
saobra}ajnicama.
Na gra|evinskim parcelama u okviru blokova izgra|ene su porodi~ne
ku}e spratnosti, prete`ne spratnosti P+0. U bloku 4-5-2 na k.p. br. 12831 KO
Ruma izgra|ena je vi{eporodi~na stamena zgrada spratnosti P+2, sa 19
stanova. Predmetni objekat je izgra|en na osnovu Urbanisti~kog projekta
urbanisti~ko-arhitektonske razrade za izgradwu vi{eporodi~nog stambenog
objekta na k.p. br. 4860 i 4861 KO Ruma, koji je izra|en od strane JUP "Plan"
Ruma, aprila 2019. godine.
U okviru bloka 1-3-3, na k.p. br. 12864/1 KO Ruma u toku je izgradwa tri
zgrade vi{eporodi~nog stanovawa, spratnosti P+2, sa ukupno 56 stanova.
Predmetne zgrade se grade na osnovu Urbanisti~kog projekta urbanisti~koarhitektonske razrade za izgradwu vi{eporodi~nog stambenog objekta sa tri
lamele na k.p. br. 4831, 4832, 4833,
4834/1, 4834/2
KO Ruma, ulica
Orlovi}eva u Rumi, izra|enog od strane JUP "Plan" Ruma, januara 2020.
godine.
Ju`ni deo obuhvata plana se preklapa sa granicama Plana detaqne
regulacije "za blok 4-5-4 Dom zdravqa" u Rumi, i to koridor ulice Lewinove.
U okviru koridora ulice Lewinove nalazi se ure|ena zelena povr{ina
zastupqena sa soforama.
Ulica Orlovi}eva je opremqena kolovozom {irine 6,0 m i trotoarima
sa obe strane.
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Ulice 22. decembra i Prvomajska imaju kolovoze {irine od 3,5 do 5 m i
trotore samo sa jedne strane. Ne postoje trotoari uz blok 4-5-2.
U ulici 22. Decembra se nalazi ure|en drvored lipa koji je ujedno i
barijera izme|u zgrada vi{eporodi~nog stanovawa u bloku 4-5-1 i porodi~nih
ku}a u bloku 4-5-2.
Severno od bloka 1-3-3 pru`a se saobra}ajnica {irine 5,5 m, koja
povezuje ulicu Orlovi}evu sa ulicom Iri{kom. U okviru koridora nalazi se
trotoar sa jedne strane ulice.
Na osnovu gore navedenog, osnovno ograni~ewe za daqu ekspanziju
izgradwe zgrada vi{eporodi~nog stanovawa u bloku 4-5-2 jeste nedovoqna
{irina kolovoza i nepostojawe trotoara. U ulici 22. Decembra, gde je {irina
kolovoza svega 3,5 m, pro{irewe kolovoza je mogu}e jedino sa isto~ne stane,
po ceni da se ukloni drvored lipa, ili pak da se uvede jednosmerni re`im
kretawa u tom delu ulice.

4.

OP[TI CIQEVI IZRADE PLANA

Op{ti ciq izrade Plana jeste definisawe namene povr{ina parcela u
porodi~no ili vi{eporodi~no stanovawe, zatim propisivawe pravila
izgradwe, dogradwe, rekonstrukcije i adaptacije i uslove prikqu~ewa na
saobra}ajnu i komunalnu infrastrukturu.
Principi planirawa zasnovani su pre svega na elementima odr`ivog
razvoja zone stanovawa, racionalnom i namenskom kori{}ewu i ure|ewu
prostora na principima za{tite postoje}e uli~ne matrice, ambijentalnih
vrednosti lokacije, i dr.
Osnovni ciqevi su o~uvawe i nadgradwa ambijentalnih vrednosti
planskog podru~ja, kroz poku{aje iznala`ewa optimalnih re{ewa uklapawa sa
jedne strane porodi~nog stanovawa i vi{eporodi~nog stanovawa sa druge
strane, pri ~emu zastupqenost mo`e biti do 50% ili se pak ceo prostor
odredi za jedan tip stanovawa.








Op{ti ciqevi su da se:
Da se precizno utvrdi namena povr{ina,
odr`i i unapredi pozitivni prostorni razvoj zone stanovawa,
zadovoqe kriterijumi pristupa~nosti, raznovrsnosti i atraktivnosti,
o~uvaju ambijentalne vrednosti i prostorna organizacija,
prostorni zahtevi za izgradwu objekata usklade sa uslovima lokacije,
omogu}i visok nivo komunalnog i infrastrukturnog opremawa,
smawe negativni uticaji na objekte u okru`ewu.

5.

PLANIRANA PRETE@NA NAMENA PROSTORA, PREDLOG
OSNOVNIH URBANISTI^KIH PARAMETARA I PROCENA
PLANIRANE BRUTO RAZVIJENE GRA\EVINSKE POVR[INE

Konceptualni okvir planirawa zasnovan je na odredbama Plana generalne
regulacije Rume i na osnovu potreba Investitora.
Planski prostor je podeqen na javno gra|evinsko zemqi{te i ostalo
gra|evinsko zemqi{te. Javno gra|evinsko zemqi{te ~ine koridori
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saobra}ajnica, odnosno ulice Orlovi}eva, Lewinova, 22. Decembra i
Prvomajska.
Javno gra|evinsko zemqi{te ostaje u okviru svojih katastarskih
parcela.
Namena povr{ina
Saobra}ajnice
Me{ovito stanovawe

Parcele
- Delovi 7227, 7228, 7230/1,
7230/3
- Cela 7230/2
- Delovi 4841/2, 4838/2,
4838/1, 4836,
- Cele 4842/1, 4841/1, 4840,
4839/1, 4839/2, 4835,
12864/1, 4862/4, 4862/3,
4862/2, 4862/1, 12831,
4859, 4858, 4857, 4856,
4855, 4854, 4853, 4852,
4851, 4850, 4849, 4848,
4847, 4846, 4845, 4844,
3020/2, 3016, 3015/7,
3015/6, 3015/5, 3015/4,
3015/3, 3015/2, 3015/1

Povr{ina
15656 m2
27344 m2

Na~in kori{}ewa ostalog gra|evinskog zemqi{ta je kompatibilan
sadr`aju u zoni me{ovitog stanovawa.
Osnovni urbanisti~ki parametri za izgradwy preuzimaju se iz Plana
generalne regulacije Rume, kojim su date smernice za izgradwu za zonu
me{ovitog stanovawa.
U zoni me{ovitog stanovawa predvi|ena je izgradwa porodi~nih ku}a i
zgrada vi{eporodi~nog stanovawa, pri ~emu mo`e biti zastupqeno
vi{eporodi~no stanovawe do 50% ili da se ceo prostor odredi za jedan tip
stanovawa.
OSNOVNI URBANISTI^KI PARAMETRI ZA PORODI^NO STANOVAWE







Broj stambenih jedinica: do 4
Indeks zauzetosti: do 50%
Nivo ozelewenosti: /
indeks izgra|enosti: do 1,5
spratnost: stambenih objekata do P+2, poslovnih objekata do P+1
visina objekata: stambenih do 12,0 m, poslovnih do 9,0 m

OSNOVNI
URBANISTI^KI
STANOVAWE

PARAMETRI

ZA

 Broj stambenih jedinica: /
 Indeks zauzetosti: do 70% (ukqu~uju}i
manipulativne povr{ine)
 Nivo ozelewenosti: 30%
 indeks izgra|enosti: do 2,5, izuzetno 3,0
 spratnost: do P+3+Ps (Pk), izuzetno P+4+Pk
 visina objekata: do 21,0 m

Strana 9 od 14

VI[EPORODI^NO

pomo}ne

objekte

i

Na osnovu gore navedenih parametara, mogu}e je ostvariti 14356 m2 pod
objektima, odnosno 58108 m2 bruto razvijene gra|evinske nadzemne povr{ine,
izuzetno 65628 m2.
U slu~aju da se ostalo gra|evinsko zzemqi{te nameni za vi{eporodi~no
stanovawe, mogu}e je ostavriti 15039 m2 pod objektima, odnosno 75195 m2
bruto razvijene gra|evinske nadzemne povr{ine, izuzetno 90234 m2.

6.

O^EKIVANI EFEKTI PLANIRAWA U POGLEDU
UNAPRE\EWA NA^INA KORI[]EWA PROSTORA

Izradom Plana propisa}e se namena povr{ina, pravila ure|ewa
povr{ina javne namene, pravila prikqu~ewa na postoje}u infrastrukturu,
pravila gra|ewa objekata porodi~nog stanovawa, vi{eporodi~nog
stanovawa, poslovnih objekata i mere za{tite.
U procesu izrade i implementacije Plana u~estvuju, u skladu sa
nadle`nostima i obavezama proisteklih iz zakona o planirawu i izgradwi
i drugih propisa, u~estvuju Nosilac izrade Plana (Op{tina Ruma, Odeqewe
za urbanizam i gra|ewe), Obra|iva~ Plana (Javno preduze}e za
urbanisti~ko planirawe, upravqawe putevima i izgradwu Ruma), kao i
nadle`ne institucije koje daju uslove za izradu Plana i saglasnosti na
plansko re{ewe.






O~ekivani efekti izrade Plana su:
Komunalno ure|ewe prostora i definisana pravila prikqu~ewa na
infrastrukturu i komunalno opremawe;
Definisane namene povr{ina i objekata;
Definisana pravila gra|ewa objekata porodi~nog stanovawa,
vi{eporodi~nog stanovawa, poslovnih objekata, u skladu sa uslovima
lokacije;
Jasne smernice za sprovo|ewe Plana, {to doprinosi olak{anoj i
br`oj realizaciji planiranih sadr`aja;
I krajwe pove}awe atraktivnosti lokacije.
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II GRAFI^KI DEO

PRILOZI
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