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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени 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 и 145/14) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист 
града Ниша", број 88/08),  

Скупштина Града Ниша, на седници од ___.___.2015. године, донела је 

 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА ОД ТАЧКЕ Н1 НА 
ДИСТРИБУТИВНОЈ ГАСОВОДНОЈ МРЕЖИ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ДОЊЕ МЕЂУРОВО“ ДО МРС 
„ВУЛКАН“ У КРУГУ ФАБРИКЕ „ВУЛКАН“  

У НИШУ 

 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

Повод за израду Планa детаљне регулације дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на 
дистрибутивној гасоводној мрежи „Индустријска зона Доње Међурово“ до МРС „Вулкан“ у 
кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу (у даљем тексту: План) представља иницијатива Управе за 
планирање и изградњу, бр.353-366/2014-06 од 21.05.2014. године. 

Разлог израде Плана је дефинисање правила уређења простора и правила грађења на 
простору у обухвату Плана, која ће представљати плански основ за израду техничке 
документације за изградњу планираног дистрибутивног гасовода ниског притиска (притиска до 
4 бар) и мерно регулационе станице на прикључном гасоводу ниског притиска МРС (КМРС) 
„Вулкан“. 

Основни циљ планске интервенције представља разрада подручја обухваћеног 
Генералним урбанистичким планом Ниша 2010. - 2025. ради утврђивања услова просторног 
уређења, регулације и изградње у границама обухвата Плана.  

Планом се утврђује простор за изградњу дистрибутивног гасовода са припадајућим 
објектима у функцији гасовода, као и простор за локацију мерно-регулационе станице МРС 
(КМРС) „Вулкан“ на зиду објекта у кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу.       

 
 

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи 
(„Службени 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 и 145/14), Правилнику о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/10, 16/11 и 
69/11), Статуту града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/08) и Одлуци о изради Плана 
детаљне регулације дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на дистрибутивној гасоводној мрежи 
„Индустријска зона Доње Међурово“ до МРС „Вулкан“ у кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу 
("Службени лист града Ниша", бр. 57/14). 

Плански основ за израду и доношење Плана садржан је у Генералном урбанистичком 
плану Ниша 2010. - 2025. ("Службени лист града Ниша ", бр. 43/11). 

 



 

План детаљне регулације дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на дистрибутивној гасоводној 
мрежи „Индустријска зона Доње Међурово“ до МРС „Вулкан“ у кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу 

6

3. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА  

 

Планирани гасовод ће се повезати на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу у тачки 
Н1, у јужном тротоару постојеће саобраћајнице, у непосредној близини државног пута IIА реда 
бр 158. Траса гасовода наставља  јужним тротоаром у правцу југозапада у дужини од око 300 
метара. Гасовод наставља у правцу запада у дужини од око 130 метара, након чега пролази 
испод пруге Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-граница Македоније под углом од 90о. 
Гасовод наставља ивицом некатегорисаног пута у дужини од око 1000 метара, до насеља Чокот. 
Траса гасовода пролази кроз насеље Чокот, и наставља у дужини од око 1600 метара до 
државног пута IА реда број 1. Гасовод пролази испод државног пута IА реда број 1 
подбушивањем, у складу са важећим прописима. 

После проласка испод аутопута, гасовод наставља ивицом некатегорисаног пута у 
дужини од око 400 метара. Гасовод прелази општински пут и наставља паралелно са њим, са 
северне стране, у дужини од 350 m.  

Траса гасовода скреће у правцу фабрике „Вулкан“ до планиране подземне славине 
(ППШ). Од подземне славине планиран је прикључни гасовод до мерно регулационе станице на 
прикључном гасоводу ниског притиска (МРС „Вулкан“), која се планира на објекту који се 
налази унутар комплекса фабрике „Вулкан“. Оквирна локација мерно регулационе станице на 
зиду објекта дата је на графичком прилогу. На ову мерно регулациону станицу вршиће се 
прикључивање осталих објеката у кругу фабрике прикључним гасоводима, у складу са 
одредбама Закона о планирању и изградњи. 

Дужина цевовода је око 4230 m. Коначна траса гасовода утврдиће се нацртом Плана. 

Са сваке стране дистрибутивног гасовода, у ширини од по 1 m, успоставља се појас 
заштите у коме није дозвољена изградња објеката и вршење било каквих радова који могу 
угрозити стабилност дистрибутивног гасовода. У појасу заштите гасовода дозвољена је 
изградња саобраћајних и тротоарских површина, као и изградња инфраструктурних мрежа.     

На подручју насеља Чокот планирани дистрибутивни гасовод ће обезбедити снабдевање 
потрошача природним гасом. Прикључивање потрошача ће се вршити прикључним гасоводима 
од предметног дистрибутивног гасовода до кућних мерно регулационих сетова потрошача 
(КМРС), у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.  

Планирани гасовод мора да обезбеди довољне количине гаса за снабдевање фабрике 
Вулкан и околних индустријских потрошача који ће се прикључивати прикључним гасоводима 
на предметни дистрибутивни гасовод.  

 

4. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 

Услови надлежних институција су основ планских решења и истовремено су саставни 
део правила уређења и правила грађења. 

 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА, ПОДЕЛА 
ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

1.1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 
Границa Плана детаљне регулације обухвата:  

КО ДОЊЕ МЕЂУРОВО 

Целе катастарске парцеле: 
11/170, 273.  
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Делови катастарских парцела: 
190/1, 272, 2340/1. 

 

KO ЧОКОТ 

Целе катастарске парцеле: 
1815/2, 1815/3, 1815/4, 1815/6, 1815/8, 1819/35, 1821. 
 
Делови катастарских парцелa: 
2/1, 2/8, 1815/7, 1819/3, 1823/5, 1823/6.   

 

Грађевинско подручје представља цело подручје обухваћено Планом, односно граница 
грађевинског подручја се поклапа са границом Плана. Површина грађевинског подручја износи 
5,818 ha. 

 
Координате преломних тачака границе Плана дате су на графичком прилогу: 

"Прегледна карта са границом Плана" (лист бр.1). Граница која није дефинисана координатама 
иде границом катастарских парцела. 

 
 

1.     7564693.73      4797071.87      

2.     7564697.48      4797052.61   

3.     7564679.84      4797049.00       

4.     7564679.10      4797048.20      

5.     7564704.83      4796921.51       

6.     7564735.63      4796927.84      

7.     7564752.95      4796844.81     

8.     7564754.34      4796845.18        

9.     7564757.91      4796846.51      

10.   7564857.95      4796868.01      

11.   7564882.31      4796872.51       

12.   7564960.33      4796888.77      

13.   7565051.19      4796909.18      

14.   7565057.08      4796888.58       

15.   7565057.74      4796886.74       

16.   7567646.84      4796245.51      

17.   7567645.85      4796253.69      

18.   7567647.04      4796265.24     

19.   7567648.44      4796292.53        

20.   7567823.19      4796322.80      

21.   7567828.81      4796331.27       

22.   7567846.81      4796354.79      

23.   7567865.02      4796379.18        

24.   7567873.84      4796374.27      

25.   7567854.79      4796348.76      

26.   7567836.95      4796325.46      

27.   7567829.14      4796313.68      

28.   7567660.00      4796284.38 

29.   7567659.90      4796239.20       

30.   7565047.98      4796884.09       

31.   7565044.74      4796895.01      

32.   7564968.14      4796878.13    

33.   7564961.09      4796878.68      

34.   7564884.87      4796861.09       

35.   7564761.14      4796835.95        

36.   7564757.70      4796834.47     

37.   7564745.42      4796831.93       

38.   7564727.88      4796916.04       

39.   7564697.03      4796909.70       

40.   7564668.28      4797051.22       

41.   7564674.68      4797058.15      

42.   7564685.77      4797060.42     

43.   7564683.92      4797069.91     
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1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
 

У обухвату  Плана издвајају се две просторне целине: дистрибутивни гасовод (ДГ) од 
тачке Т1 до подземне славине (ПС) и мерно-регулациона станица МРС „Вулкан“ са 
прикључним гасоводом (ПГ).  

Простор за дистрибутивни гасовод дефинисан је координатама преломних тачака 
осовине гасовода и заштитним коридором ширине 2 m (по 1m са сваке стране, мерено од ивице 
цевовода). 

 

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПРОСТОРА 

2.1. ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОД И ЗАШТИТА ГАСОВОДА 

2.1.1. ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОД 

У захвату плана налазе се површине јавне намене и површине остале намене. Површине 
јавне намене обухватају саобраћајне површине у обухвату плана. На земљишту у обухвату 
плана задржавају се намене предвиђене Генералним урбанистичким планом Ниша 2010. - 2025. 
("Службени лист града Ниша ", бр. 43/11) и важећим урбанистичким плановима. Постојеће 
границе грађевинских парцела за јавне намене се не мењају овим Планом. Земљиште кроз које 
пролази гасовод не мења намену, и за потребе гасовода не одређује (не издваја) се појас 
земљишта јавне намене. Појас дистрибутивног гасовода приказан је на графичком прилогу број 
2 "План намене површина са елементима за обележавање трасе гасовода".  Гасовод је 
дефинисан координатама преломних тачака осовине дистрибутивног гасовода ниског притиска, 
који полази од тачке Н1 до подземне славине (ПС), дужине око 4000 метара, и координатама 
прикључног гасовода од подземне славине (ПС) до МРС (КМРС) Вулкан на фасади објекта 
унутар комплекса фабрике „Вулкан“, дужине око 285 метара. 

Дистрибутивни гасовод је планиран као гасовод ниског притиска (радног притиска до 4 
bar), од полиетиленских (PE) цеви за гас. Тачан пречник цеви гасовода утврдиће се израдом 
техничке документације, при чему пречник гасовода неће бити мањи од  125 (максимални 
планирани пречник је  225). Димензије гасовода одредиће се тако да се обезбеди сигурно и 
стално снабдевање фабрике „Вулкан“ и индустријских потрошача у околини фабрике као и 
индивидуалних потрошача у насељу Чокот. Коначан пречник гасовода неће утицати на правила 
уређења и грађења у смислу Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара (Сл. Лист СРЈ бр 
20/1992) и Закона о планирању и изградњи. 

Тачне локације и начин подбушивања испод железничке пруге, државног пута IА реда 
број 1 и локалног пута Л 5.1 прецизно ће се одредити техничком документацијом, на основу 
услова за пројектовање надлежних предузећа, и налазиће се унутар обухвата Плана. Корекција 
преломних тачака и трасе гасовода не сматра се изменом плана, са обавезом да коригована 
траса гасовода буде унутар обухвата плана и у сагласности са издатим условима надлежних 
институција, као и у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за 
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак 
до 4 бара (Сл. Лист СРЈ бр 20/1992) и другим важећим законима и прописима. 

Планирана траса гасовода почиње од постојеће дистрибутивне гасоводне мреже (део 
дистрибутивне гасоводне мреже "ИЗ Доње Међурово") – од тачке Н1. Постојећи 
дистрибутивни гасовод је пречника  180 и налази се у непосредној близини државног пута II 
А реда бр 158 код стационаже 185+590. Од тачке Н1, планирани дистрибутивни гасовод се 
простире у правцу југозапада у дужини од око 375 метара, након чега скреће у правцу запада и 
железничке пруге. Гасовод се подбушивањем укршта са магистралном електрифицираном 
пругом  бр.2 (Е-70/Е-85) Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница – 
(Табановци) и магистралном једноколосечном електрифицираном пругом бр. 29 Трупале - Ниш 
ранжирна – Међурово (приближна стационажа гасовода 0+500.00). Након проласка испод 
железничке пруге траса гасовода скреће у правцу југоистока у дужини од око 45 метара, а 
затим наставља у правцу запада некатегорисаним локалним путем. Траса гасовода се простире 
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испод неасфалтираних локалних некатегорисаних путева, претежно уз северну ивицу путних 
парцела, до насеља Чокот. Кроз насеље Чокот гасовод се планира у северном делу 
саобраћајнице тамо где је то могуће, уз усаглашавање са постојећим инфраструктурним 
системима, а затим се креће у правцу северозапада и укршта се подбушивањем са државним 
путем IА реда број 1 на приближној стационажи пута 814+550 (приближна стационажа 
гасовода 3+150.00). Након укрштања, траса гасовода наставља у правцу северозапада 
некатегорисаним путем све до локалног пута Л 5.1. (приближна стационажа гасовода 3+675.00) 
Планирани гасовод пролази испод локалног пута Л 5.1 подбушивањем и наставља паралелно са 
њим ка подземној славини (ПС) која се налази испред фабрике Вулкан, на приближној 
стационажи гасовода 4+000.00м. Подземна славина је планирана на гасоводу, као подземни 
објекат у функцији гасовода са функцијом ограничавања протока гаса. Траса гасовода 
усклађена је са решењима из Регулационог планазоне сервиса и складишта у радној зони „Доње 
Међурово“ (Службени лист града Ниша бр 37/01). 

 

2.1.2. ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД 

 Прикључни гасовод је гасовод планиран од подземне славине (ПС) до мерно 
регулационе станице на гасоводу ниског притиска МРС (КМРС) на зиду објекта унутар 
фабрике „Вулкан“. Прикључни гасовод је планиран као гасовод ниског притиска (радног 
притиска до 4 бар), од полиетиленских цеви за гас, класе квалитета, димензија и фитинга у 
складу са важећим прописима. Тачан пречник прикључног гасовода утврдиће се израдом 
техничке документације тако да се обезбеди неопходна количина природног гаса потрошачима 
унутар круга фабрике „Вулкан“. 

Траса прикључног гасовода почиње од подземне славине (ПС) и иде у правцу севера у 
дужини од око 60 метара до ограде фабрике „Вулкан“, наставља истим правцем поред 
постојећег објекта. Након проласка поред објекта , гасовод скреће у правцу запада у дужини од 
око 30 метара, а затим наставља у правцу северозапада паралелно са постојећим интерним 
инфраструктурним водовима. Прикључни гасовод се завршава на улазу у мерно регулациону 
станицу која се налази на зиду постојећег објекта. Траса прикључног гасовода усклађена је са 
решењима из Детаљног урбанистичког плана индустријског комплекса РО „Вулкан“ Ниш 
(Скупштина општине Ниш, бр. 020-131/81 од 25.11.1981.) 

 

2.1.3. ПОЈАС ЗАШТИТЕ ГАСОВОДА 

Појас заштите гасовода обухвата појас ширине 2m од почетне тачке дистрибутивног 
гасовода (Н1) до подземне славине, и даље од подземне славине до МРС (КМРС) „Вулкан“. 
Појас заштите гасовода дефинисан је и одређен у ширини од 1m са сваке стране гасовода 
(дистрибутивног и прикључног), мерено од ивице цевовода и укупне је површине 8570 m2. 

 

2.2. МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА (МРС) „ВУЛКАН“ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ 

2.2.1. МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА (КУЋНИ МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИ СЕТ) 
„ВУЛКАН“  

 За потребе потрошача унутар комплекса фабрике „Вулкан“ планирана је изградња 
мерно регулационе станице на гасоводу ниског притиска МРС „Вулкан“. Мерно регулациона 
станица је планирана на гасоводу радног притиска до 4 бар, тако да МРС нема функцију 
обарања притиска из гасоводне мреже средњег притиска (притиска већег од 6 бара) на 
максимални радни притисак до 4 бар. С обзиром на њену функцију, МРС се може третирати 
као КМРС (кућни мерно регулациони сет).  

 МРС (КМРС) је планирана на зиду (фасади) грађевинског објекта који се налази унутар 
фабрике „Вулкан“. Локација мерно регулационе станице на објекту приказана је на 
графичком прилогу број 4 „Локација МРС „Вулкан“ са зонама опасности“. Оквирне димензије 
објекта КМРС су 1.5x1.5x0.6 m и поставља се на зиду објекта, у складу са важећим 
прописима. Сву припадајућу опрему МРС пројектовати у складу са важећим прописима.  
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2.2.2. ЗОНЕ ОПАСНОСТИ МРС (КМРС) „ВУЛКАН“ 

Угрожени простор од експлозије је простор у коме се може очекивати присутност 
експлозивне смеше запаљивих гасова, пара или прашине са ваздухом, у таквим количинама 
које захтевају примену посебних мера ради заштите људи и добара, а нарочито примену 
посебних мера у погледу монтаже и употребе електричних уређаја, инсталација, алата, машина 
и прибора. 

Према учесталости појављивања и трајању експлозивне атмосфере угрожени простори 
класификовани су у складу са прописима у зоне опасности, и то: 

1) зона опасности од експлозије 0; 
2) зона опасности од експлозије 1; 
3) зона опасности од експлозије 2. 

У зонама опасности не смеју се налазити материје и уређаји који могу проузроковати 
пожар и омогућити његово ширење. У зонама опасности, забрањено је радити са отвореним 
пламеном, уносити прибор за пушење, радити са алатом и уређајима који могу, при употреби, 
изазвати варницу, присуство возила која при раду погонског уређаја могу изазвати варницу, 
коришћење електричних уређаја који нису у складу са прописима којима се уређује 
противексплозивна заштита, одлагање запаљивих материјала или држање материјала који су 
подложни самозапаљивању. 

 Полупречник обухвата зоне 1 је 1 m, а обухвата зоне 2 је 3 m. Кров и зид грађевинског 
објекта не смеју имати отворе и морају бити непропусни за гас у простору обухваћеном зонама 
опасности. Зид објекта мора имати минималну ватроотпорност од један час и мора 
онемогућавати прескок пожара, у складу са прописима. Зоне опасности МРС (КМРС) 
приказане су на графичком прилогу број 4 „Локација МРС „Вулкан“ са зонама опасности“.  
 

2.3. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 У оквиру ове намене не издвајају се приступне саобраћајнице унутар фабрике „Вулкан“, 
већ се користе постојеће (ван обухвата плана) у функцији приступног пута до МРС (КМРС) на 
зиду објекта. Друге саобраћајне површине у захвату плана су постојећи локални 
некатегорисани путеви који се задржавају у границама постојећих парцела, државни пут IА 
реда број 1, локални пут Л 5.1 и у делу железничке инфраструктуре - магистрална 
електрифицирана пруга  бр.2 (Е-70/Е-85) Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-
државна граница (Табановци) и магистралном једноколосечном електрифицираном пругом 
бр. 29 Трупале - Ниш ранжирна – Међурово 

 

2.4. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ  

На осталим површинама задржава се постојећа намена при чему се овим Планом 
дефинишу само ограничавајућа правила за изградњу у односу на планирани гасовод. 

 

3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 

Грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози дефинисане 
су графички и аналитички у оквиру графичког прилога број 2 "План намене површина са 
елементима за обележавање трасе гасовода". Грађевинска линија гасовода поклапа се са 
осовином гасовода.  

 

4. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Нивелационе коте јавних површина (нивелациони план) дефинисане су у оквиру 
графичког прилога број 5 "Подужни профил гасовода" у размери 100/1000. 
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5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ,  
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

За изградњу гасовода не врши се издвајање земљишта јавне намене, већ се успоставља 
службеност пролаза на парцелама у захвату Плана кроз које ће пролазити гасовод са 
припадајућом опремом. 

Списак парцела на којима се може утврдити службеност пролаза дат је у табелама у 
поглављима 9.1.1.1. Мерно регулациона станица – МРС (КМРС)  са прикључним гасоводом и   
9.1.1.2.  Дистрибутивни гасовод. 

У току изградње гасовода дефинисан је радни (извођачки) појас у коридору  ширине 6,0 
m (4m + 2m), са сваке стране осовине цевовода) или другачије, у зависности од услова на 
терену. Када није могуће успоставити радни појас у пуној ширини, могуће је кориговати 
ширину радног појаса унутар граница плана. Радни појас приказан је на графичком прилогу 
број 2 "План намене површина са елементима за обележавање трасе гасовода". Радни појас ће 
се успостављати унутар граница Плана и унутар њега се успоставља привремена службеност 
пролаза у циљу изградње гасовода.  

 

6.  КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, 
КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

6.1. САОБРАЋАЈ 

У оквиру границе Плана гасовода простире се: 

- постојећа траса аутопута Е-75, државног пута 1.А реда број 1.државна граница са 
Мађарском (Хоргош) - Нови Сад - Београд-Ниш – Врање - државна граница са Македонијом 
(гранични прелаз Прешево). 

- постојећа траса пута 2.А реда број 158. Ниш – Лесковац – Врање - до границе са БЈР 
Македоније. 

- постојећа траса локалног пута Л 5.1 у делу код фабрике „Вулкан“   

Железнички саобраћај на обухвату Плана је присутан већ дуже време преко 
магистралне електрифициране пруге  бр.2 (Е-70/Е-85) Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-
Прешево-државна граница –(Табановци) и магистралне једноколосечне електрифициране пруге 
бр. 29 Трупале-Ниш ранжирна - Међурово. 

  

6.2. ВОДОВОДНА МРЕЖА 

У захвату Плана постоји изведена водоводна мрежа различитог профила. Мрежа је 
положена дуж постојећих саобраћајница и оријентационо је приказана на графичком прилогу 
"Мреже и објекти инфраструктуре". 

 

6.3. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА   

На делу Плана између старог аутопута и пруге Ниш – Скопље постоји изведена 
канализација за употребљене воде и канализација за атмосферске воде чији је положај приказан 
на графичком прилогу "Мреже и објекти инфраструктуре". Поред тога уз сам стари аутопут 
постоје планирани колектори који улазе у обухват Плана али немају укрштај са планираним 
гасоводом. Кроз само насеље Чокот не постоји званичан податак о изведеној канализационој 
мрежи, осим Моравског колектора са којим се планирани гасовод укршта на делу катастарске 
парцеле бр.1815/3 КО Чокот. Постоји незванично сазнање да је и дуж постојећих саобраћајница 
изведена канализација у насељу, међутим никакав податак што се тиче положаја и капацитета 
није познат па је препорука да се обрати пажња приликом изградње гасовода како не би дошло 
до евентуалног оштећења мреже.  
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6.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

У захвату Плана постоје електроенергетски објекти и инсталације претежно његовом 
целом дужином. У Делу на прилазу и око трафостанице 35/10 kV "Хладњача" се укрштају и 
воде паралелно са планираним гасоводом подземно положени каблови 35 kV и 10 kV а пред 
овога је паралелно са трасом и траса планираних 10 kV каблова. У делу након прелаза пруге 
Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-граница Македоније такође је планирана 
траса гасовода паралелна са већ положеним 10 kV кабловима. Надаље, од прелаза пруге у 
простору некатегорисаног пута, траса планираног гасовода је паралелна са планираним 10 kV 
кабловима све до улаза у насеље Чокот. Кроз насеље Чокот траса је у постојећим 
саобраћајницама где се гасовод води паралелно али се и укршта са постојећим 10 kV кабловима 
а у овом делу је и планирани 10 kV кабл као на графичком прилогу. У делу трасе на излазу из 
насеља Чокот који иде ка државном путу IА реда број 1 кроз некатегорисану саобраћајницу 
паралелно са трасом паралелног гасовода је планирана и траса 10 kV и 35 kV каблова. У делу 
локалног пута Л 5.1  такође постоји паралелно вођење и укрштање са постојећим и планираним 
10 kV и 35 kV кабловима.  У захвату Плана у насељу Чокот се налазе и две трафостанице 10/0,4 
kV. У захвату Плана су све потребе за електричном енергијом задовољене постојећим 
капацитетима. 

 

6.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

У захвату Плана постоје изведени телекомуникациони водови и то тако да је у деловима 
Плана паралелно са планираним гасоводома а у деловима је и на прелазима са планираним 
гасоводом положена постојећа приступна телекомуникациона мрежа. 

У делу на прилазу и око трафостанице 35/10 kV "Хладњача", око прелаза пруге и 
простору некатегорисаног пута до улаза у насеље Чокот паралелно са планираним гасоводом су 
положени каблови претплатничке мреже а планиран је и оптички кабл. Кроз насеље Чокот 
траса је у постојећим саобраћајницама где се гасовод води паралелно али се и укршта са 
постојећом претплатничком мрежом и оптичким водом с тим да се и укршта на приводима ка 
корисницима. У делу локалног пута Л 5.1  такође постоји паралелно вођење и укрштање са 
постојећом и планираном телкомуникационом инфраструктуром. 

 

6.6. ГАСИФИКАЦИОНА И ТОПЛИФИКАЦИОНА МРЕЖА 

У обухвату Плана нема топловодних мрежа као ни објеката у функцији система 
топлификације.  

У делу парцеле 11/170 К.О. Доње Међурово планирани гасовод се укршта са 
дистрибутивном гасоводном мрежом ДГМ „ИЗ Доње Међурово“ и иде једним делом паралелно 
са постојећим гасоводом ниског притиска. Након проласка трасе планираног гасовода кроз 
Чокот и проласка испод државног пута IА реда број 1 планирани гасовод се укршта са 
постојећим магистралним гасоводом МГ11. 

 

 

7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА И 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА 

На простору обухваћеним Планом детаљне регулација нема непокретних културних 
добара нити евидентираних непокретности. Уколико се током извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања, прекине радове и у року не дужем од 24 сата обавести надлежни Завод за 
заштиту споменика културе, као и да одмах предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, 
и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Завод за заштиту споменика културе 
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Ниш, путем посебног решења утврдиће услове за њихово чување, истраживање, заштиту, 
конзервацију и презентацију до предаје добра на чување овлашћеној установи културе. 

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошких мрежа нити у 
простору евидентираних природних добара. Уколико се у току изградње наиђе на геолошка или 
палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.), која би могла представљати 
заштићену природну вредност, одредбом чл. 99. Закона о заштити природе ("Службени гласник 
РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10), налазач је дужан да о налазу обавести Министарство енергетике, 
развоја и заштите животне средине у року од осам дана од проналаска и предузме мере заштите 
од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица. 

 

 

8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРАЂУЈЕ УРБАНИСТИЧКИ  
ПРОЈЕКАТ ИЛИ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 
 

Планом се не предвиђа израда Урбанистичког пројекта или расписивање јавног 
архитектонског конкурса, већ ће се планска решења директно спроводити и бити основ за 
издавање информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе. 

 

 

9. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА  
И ЗОНАМА 

9.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

9.1.1. Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или  
карактеристичних целина одређених планом према морфолошким, планским, 
историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама 

9.1.1.1. Мерно регулациона станица – МРС (КМРС)  са прикључним гасоводом 

 
Мерно регулациона станица ће се градити на објекту који се налази унутар комплекса 

фабрике „Вулкан“.  Оквирне димензије објекта МРС су 1.5x1.5x0.6 m. Објекат МРС се 
поставља тако да ближа ивица заштитног ормана МРС буде на растојању од 3 метра до ивице 
грађевинског објекта. Могуће је извршити мање корекције локације МРС на зиду грађевинског 
објекта техничком документацијом уколико то буде неопходно због услова противпожарне 
заштите или услова на терену, али тако да се МРС налази на истом зиду грађевинског објекта и 
да корекције буду у складу са прописима и издатим условима од стране надлежних 
институција.  

Локација МРС је приказана на графичком прилогу графичком прилогу број 4 „Локација 
МРС „Вулкан“ са зонама опасности“.  

Саобраћајне површине унутар круга фабрике служе као приступне и манипулативне 
површине за приступ МРС. Прикључни гасовод је највећим делом планиран у делу 
неасфалтираних површина. Након изградње прикључног гасовода, слободне површине се 
враћају у пређашње стање.  

Траса прикључног гасовода координатно је одређена и усклађена је са важећом 
планском документацијом. 

Координате преломних тачака прикључног гасовода: 
 

189.  7564731.75   4796921.93 

190.  7564700.93   4796915.60 

191.  7564673.69   4797049.70 

192.  7564677.25   4797053.57 
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193.  7564691.62   4797056.51 

194.  7564688.94   4797070.28 

 
Попис парцела кроз које је утврђена траса планираног прикључног гасовода са МРС 

„Вулкан“: 
 

Катастарска 
општина 

Списак катастарских парцела 

Чокот 
1823/6, 2/8, 2/1 

 

9.1.1.2. Дистрибутивни гасовод 

 
Траса дистрибутивног и прикључног гасовода одређена је координатама и усклађена са 

важећом планском документацијом. 
Координате преломних тачака дистрибутивног гасовода: 
 

1.    7568052.91   4796619.23    

2.    7568049.32   4796615.32    

3.    7568012.58   4796566.43    

4.    7567978.02   4796520.23    

5.    7567945.65   4796476.55    

6.    7567943.94   4796477.16    

7.    7567916.20   4796440.08    

8.    7567885.47   4796398.98    

9.    7567869.86   4796378.08    

10.   7567869.73   4796377.47    

11.   7567850.80   4796351.78    

12.   7567832.88   4796328.36    

13.   7567826.17   4796318.24    

14.   7567653.64   4796288.35    

15.   7567652.12   4796262.78    

16.   7567652.54   4796244.74    

17.   7567600.14   4796235.62    

18.   7567534.70   4796229.50    

19.   7567511.18   4796224.59    

20.   7567442.44   4796214.10    

21.   7567374.13   4796196.19    

22.   7567361.33   4796191.69    

23.   7567348.18   4796189.21    

24.   7567334.47   4796189.92    

25.   7567297.19   4796187.21    

26.   7567280.22   4796191.00    

27.   7567259.28   4796193.70    

28.   7567252.91   4796194.07    

29.   7567239.75   4796193.34    

30.   7567225.81   4796191.24    

31.   7567206.72   4796185.70    

32.   7567106.81   4796148.77    

33.   7567088.76   4796144.64    

34.   7567067.02   4796137.14    

35.   7567059.69   4796134.52    

36.   7567024.81   4796117.67    

37.   7567005.14   4796107.14    

38.   7566994.88   4796101.65    

39.   7566963.55   4796086.73    

40.   7566953.78   4796080.98    

41.   7566940.12   4796075.10    

42.   7566923.17   4796067.54    

43.   7566908.72   4796062.55    

44.   7566907.65   4796063.57    

45.   7566885.77   4796056.15    

46.   7566856.55   4796047.89    

47.   7566845.05   4796044.74    

48.   7566831.16   4796041.36    

49.   7566807.20   4796033.54    

50.   7566764.78   4796015.96    

51.   7566764.78   4796014.60    

52.   7566748.33   4796006.45    

53.   7566743.88   4796008.58    

54.   7566724.22   4796001.62    

55.   7566686.30   4795992.37    

56.   7566663.89   4795979.40    

57.   7566647.66   4795968.44    

58.   7566631.70   4795956.42    

59.   7566609.25   4795938.16    

60.   7566601.26   4795933.29    



 

План детаљне регулације дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на дистрибутивној гасоводној 
мрежи „Индустријска зона Доње Међурово“ до МРС „Вулкан“ у кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу 

15

61.   7566580.30   4795920.27    

62.   7566574.00   4795913.98    

63.   7566568.71   4795910.41    

64.   7566566.36   4795910.44    

65.   7566562.27   4795907.17    

66.   7566523.89   4795894.39    

67.   7566510.26   4795894.98    

68.   7566501.44   4795894.96    

69.   7566499.97   4795893.84    

70.   7566484.54   4795895.02    

71.   7566465.86   4795897.63    

72.   7566446.71   4795901.94    

73.   7566407.14   4795914.25    

74.   7566373.53   4795929.52    

75.   7566353.67   4795938.07    

76.   7566336.17   4795944.76    

77.   7566319.79   4795952.53    

78.   7566306.86   4795958.50    

79.   7566304.60   4795959.68    

80.   7566294.23   4795964.39    

81.   7566282.29   4795970.52    

82.   7566270.92   4795977.30    

86.   7566249.88   4795992.12    

87.   7566223.74   4796017.71    

88.   7566217.45   4796024.11    

89.   7566210.60   4796031.11    

90.   7566203.71   4796036.51    

91.   7566185.80   4796043.27    

92.   7566176.78   4796044.82    

93.   7566170.76   4796044.52    

94.   7566160.00   4796043.31    

95.   7566141.67   4796046.45    

96.   7566128.00   4796049.20    

97.   7566119.73   4796051.78    

98.   7566099.41   4796060.49    

99.   7566099.10   4796063.40    

100.  7566090.91   4796068.27    

101.  7566066.51   4796067.39    

102.  7566050.34   4796071.06    

103.  7566037.55   4796076.61    

104.  7566024.37   4796085.95    

105.  7566020.38   4796090.32    

106.  7566007.89   4796100.88    

107.  7565986.73   4796121.09    

108.  7565965.93   4796143.76    

109.  7565954.75   4796160.89    

110.  7565952.78   4796166.72    

111.  7565940.53   4796193.05    

112.  7565930.59   4796213.26    

113.  7565926.37   4796222.99    

114.  7565920.81   4796234.00    

115.  7565908.21   4796260.01    

116.  7565898.33   4796277.25    

117.  7565888.68   4796291.90    

118.  7565881.38   4796301.56    

119.  7565871.08   4796316.23    

120.  7565869.46   4796319.05    

121.  7565864.48   4796323.18    

122.  7565858.00   4796327.23    

123.  7565851.13   4796333.57    

124.  7565834.57   4796346.79    

125.  7565822.55   4796355.91    

126.  7565815.78   4796361.48    

127.  7565806.67   4796369.92    

128.  7565795.34   4796381.27    

129.  7565776.65   4796402.52    

130.  7565769.53   4796410.86    

131.  7565758.90   4796423.23    

132.  7565743.43   4796439.29    

133.  7565740.37   4796442.43    

134.  7565736.65   4796445.92    

135.  7565731.14   4796451.05    

136.  7565726.63   4796454.86    

137.  7565704.02   4796473.91    

138.  7565656.95   4796507.49    

139.  7565637.96   4796521.67    

140.  7565598.07   4796560.84    

141.  7565576.27   4796585.70    

142.  7565556.75   4796607.67    

143.  7565551.19   4796602.77    

144.  7565536.13   4796619.86    

145.  7565523.83   4796629.25    

146.  7565526.23   4796632.07    

147.  7565499.32   4796652.83    

148.  7565491.19   4796659.18    

149.  7565494.07   4796680.14    

150.  7565502.27   4796709.46    

151.  7565408.14   4796731.81    

152.  7565396.34   4796741.78    

153.  7565386.47   4796746.38    

154.  7565378.08   4796753.02    

155.  7565362.95   4796764.53    
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156.  7565344.62   4796779.79    

157.  7565336.81   4796786.73    

158.  7565325.08   4796794.21    

159.  7565311.35   4796802.63    

160.  7565302.16   4796807.56    

161.  7565289.52   4796814.20    

162.  7565273.23   4796822.55    

163.  7565255.45   4796828.30    

164.  7565235.02   4796835.42    

165.  7565215.15   4796840.05    

166.  7565213.64   4796840.35    

167.  7565211.93   4796836.40    

168.  7565191.23   4796839.65    

169.  7565174.80   4796842.16    

170.  7565149.43   4796845.37    

171.  7565134.51   4796848.12    

172.  7565121.56   4796852.28    

173.  7565106.78   4796856.51    

174.  7565094.88   4796860.52    

175.  7565077.42   4796867.94    

176.  7565077.85   4796871.49    

177.  7565072.08   4796873.65    

178.  7565052.83   4796885.30    

179.  7565047.72   4796902.25    

180.  7565033.71   4796897.77    

181.  7564969.46   4796883.94    

182.  7564959.80   4796883.12    

183.  7564883.84   4796865.99    

184.  7564859.38   4796861.37    

185.  7564759.64   4796840.74    

186.  7564756.20   4796839.27    

187.  7564749.29   4796837.84    

188.  7564749.19   4796838.36 

                                  

Координате преломних тачака трасе гасовода дате су оријентационо, а прецизно ће се 
утврдити техничком документацијом. Пројектном документацијом могуће је, уколико је то 
неопходно (због услова на терену, услова за пројектовање надлежних институција, постојећих 
подземних инфраструктурних мрежа и других објеката) померање преломних тачака гасовода 
(корекција трасе) унутар обухвата плана. Приликом евентуалне корекције трасе, трасу 
пројектовати у складу са издатим условима надлежних институција, као и у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара и другим важећим законима и 
прописима. 

Са сваке стране гасовода,  у ширини од по 1 m, успоставља се појас заштите у коме није 
дозвољена изградња објеката или вршење било каквих радова који могу угрозити стабилност 
гасовода. Поред планираног дистрибутивног гасовода у овом простору дозвољава се изградња 
саобраћајница и инфраструктурних мрежа уз поштовање међусобних одстојања и важећих 
прописа, као и објеката у функцији гасовода (МРС, подземне славине, фитинзи, прикључни 
гасоводи и др.). Приликом изградње саобраћајница и инфраструктурних мрежа водити рачуна 
да не дође до угрожавања гасоводних инсталација – применити мере безбедности како би се 
осигурао несметан и сигуран рад гасовода. 

Попис парцела кроз које је утврђена траса планираног дистрибутивног и прикључног 
гасовода: 

 

Катастарска 
општина 

Списак катастарских парцела 

Доње 
Међурово 11/170, 190/1, 2340/1, 272, 273 

Чокот 
1821, 1819/3, 1815/7,  1815/3, 1815/4, 1823/5, 1815/6, 1823/6, 2/8, 2/1 

 На наведеним катастарским парцелама се може утврдити службеност пролаза за 
потребе изградње основне и пратеће инсталације гасовода, у складу са Законом о 
експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95 и 20/2009). У обухвату плана може се 
обезбедити право службености пролаза за потребе извођења земљаних и других радова, 
успостављање радног појаса и других радова у функцији изградње дистрибутивног гасовода и 
пратеће опреме у функцији гасовода, у складу са законом.  
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Дозвољена је изградња прикључака и прикључивање корисника на дистрибутивни 
гасовод у току и након његове изградње. Правила уређења простора и правила изградње 
система гасовода обезбеђују директно спровођење плана и издавање информације о локацији и 
локацијских услова, израду техничке документације и изградњу гасовода и објеката у функцији 
гасовода у обухвату плана. Локацијским условима може се предвидети и фазна, односно етапна 
изградња гасовода и пратећих објеката. 

 

9.1.2. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног  
наслеђа, животне средине и живота и здравља људи 

9.1.2.1. Заштита од пожара 

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 

 

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, број 111/09), 

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, 
запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС“, бр. 44/77, 45/84 и 18/89), 

-  применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих 
објеката од пожара (Сл. лист РС, број 86/11), 

- објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 
платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. 
лист СРЈ“, број 8/95), 

- предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за 
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, број 
30/91), 

- реализовати објекте у складу са Одлуком о плану заштите од пожара општине Ниш 
(„Међуопштински сл. лист“, број 18/33), 

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, број 53 и 
54/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, број 11/96), 

- уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења исти морају 
бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“, број 87/93), 
Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трафостаница („Сл. лист СФРЈ“, број 13/78) и Правилником о 
изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трафостаница („Сл. лист СФРЈ“, број 37/95), 

- објекти морају боти реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета 
(“Сл. лист СФРЈ“, број 16/86 и 28/89), 

- системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о 
техничким нормативима за вентилацију и климатизацију („Сл. лист СФРЈ“, број 
87/93), 

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару („Сл. лист 
СФРЈ“, број 45/85), 

- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне 
таванице, челичних елемената...), сходно СРПС У.Ј1 240, 

- предвидети поделу објеката у пожарне сегменте и секторе, поједине просторије 
посебно пожарно издвојити (технички блок, вентилационе коморе, 
електроенергетски блок, машинске просторије лифта, посебне специфичне 
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просторије, просторије са стабилним инсталацијама за гашење пожара, магацине, 
администрацију и сл.), 

- реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21:2003, 

- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и 
атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених 
институција за издавање атеста, 

- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и 
извођење завршних радова у грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“, број 21/90), 

- обезбедити сигурну евакуацију употребном негоривих материјала (СРПС У.Ј1.050) у 
обради ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем 
врата са одговарајућим смером и начином отварања, 

- гараже реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту 
гаража за путничке аутомобилее од пожара и експлозије („Сл. лист СЦГ“, број 
31/2005), 

- применити одредбе: Правилника о изградњи постројења за запаљиве течности и о 
ускладиштавању и претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ“, број 20/1971), 
Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о 
ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“, број 27/1971) и Правилника о 
изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног 
нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“, број 24/1971), 

Уколико се предвиђа гасификација комплекса, реализовати објекте у складу са 
Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница („Сл. лист СФРЈ“, број 10/90), уз претхнодно прибављање одобрења локације за 
трасу гасовода и место мерно регулалационе станице од стране Управе за ванредне ситуације, 
сходно чл. 28. и 29. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. 
гласник СРС“, бр. 44/77, 45/84 и 18/89), Правилника о условима за несметан и безбедан 
транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бара („Сл. гласник  РС“, број 
37/2013), Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара („Сл. лист СРЈ“, број 20/92) и 
Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације („Сл. лист СРЈ“, број 
20/92 и 33/92). 
 

9.1.2.2. Утицај планског документа на животну средину 

Према Закону о стратешкој процени утицаја  на животну средину ("Службени гласник 
РС", бр.135/04, 88/10) и Одлуци о изради плана детаљне регулације дистрибутивног гасовода од 
тачке Н1 на дистрибутивној гасоводној мрежи „Индустријска зона Доње Међурово“ до МРС 
„Вулкан“ у кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу ("Службени лист града Ниша", бр. 57/14), не 
приступа се изради Стратешке процене утицаја  на животну средину. 

Услови заштите животне средине произилазе на основу захтева прописаних Законом о 
заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Законом о стратешкој 
процени утицаја  на животну средину ("Службени гласник РС", бр.135/04, 88/10), Законом о 
процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.135/04 и 36/09)  и Закон о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС" 
број  135/04). 

Могући утицаји и планиране мере заштите животне средине су следећи: 

- Негативна дејства од буке, која ће се стварати у процесу изградње дистрибутивног 
гасовода неће бити посебно изражена пошто је простор обухваћен радовима претежно 
ненасељен, осим у делу где гасовод пролази кроз насеље Чокот. С обзиром на привремен 
карактер буке овај утицај  је занемарљив, мада је препоручљиво да се радови у овом делу 
изводе у делу дана када је становништво претежно будно. 

- Аерозагађење које ће настајати у току процеса извођења радова неће имати значајан 
утицај, па у том смислу не треба предузимати посебне мере заштите. 
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- Сви укрштаји са инфраструктурним објектима су предвиђени на начин који обезбеђује 
минимум могућих утицаја. По завршетку изградње све настале промене биће саниране 
довођењем у претходно стање. 

 
 
 

9.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

9.2.1. Врста и намена објеката који се могу градити у појединачним зонама 

9.2.1.1. Зона мерно-регулационе станица МРС „Вулкан“ са прикључним гасоводом (ПГ). 

У оквиру ове зоне (од подземне славине (ПС) до мерно регулационе станице на 
гасоводу ниског притиска МРС (КМРС)) унутар граница плана планирана је изградња 
прикључног гасовода максималног радног притиска до 4 бара. Гасовод ће бити изграђен од 
полиетиленских цеви за гас. Полиетиленске (PE) цеви за гас морају бити квалитета, димензија и 
фитинга у складу са важећим стандардима и прописима. Прикључни гасовод је објекат који ће 
се градити подземно, на дубини од око 1 метар испод коте терена. У захвату плана, укључујући 
и заштитну зону гасовода, дозвољена је изградња других инфраструктурних система у складу 
са условима надлежних иституција. Унутар заштитне зоне гасовода забрањена је изградња 
објеката високоградње. Намене планиране ГУП Ниша остају да важе унутар обухвата плана 
детаљне регулације, уз ограничење - забрана изградње објеката високоградње унутар зоне 
заштите гасовода. 

 У обухвату плана изван заштитне зоне гасовода,  дозвољена је изградња објеката на 
основу постојећих урбанистичких докумената, као и њихово планирање новом урбанистичком 
документацијом, под условом да се не угрожава гасовод и зона заштите гасовода.  

На фасади грађевинског објекта унутар фабрике изградиће се МРС (КМРС) „Вулкан“, 
оквирних димензија 1.5x1.5x0.6 m, облика правоугаоног заштитног ормана од челичног лима 
или другог одговарајућег материјала, унутар кога ће се налазити мерна, регулациона, запорна и 
друга опрема неопходна за функционисање гасоводног система. У обухвату зона опасности 
МРС није дозвољена изградња грађевинских објеката. У заштитној зони дозвољена је изградња 
инфраструктурних водова, али само у складу са стандардима и прописима из области 
противпожарне заштите као и другом правном регулативом.  

 

9.2.1.2. Зона дистрибутивног гасовода 

Зона дистрибутивног гасовода обухвата појас од тачке Н1 на постојећем гасоводу 
ниског притиска до посдземне славине (ПС) испред фабрике „Вулкан“, у дужини од око 4000 
метара. У овој зони у обухвату плана планирана је изградња дистрибутивног гасовода који ће 
се градити од полиетиленских цеви за гас. Дистрибутивни гасовод је планиран као гасовод 
ниског притиска (радног притиска до 4бар). Полиетиленске (PE) цеви за гас морају бити класе 
квалитета, димензија и фитинга у складу са важећим стандардима и прописима. Цеви од 
полиетилена за транспорт гаса морају да испуне све потребне услове у погледу очувања 
притиска у гасоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и 
монтаже, тако и у току експлоатације. Тачан пречник гасовода утврдиће се израдом техничке 
документације.  

Дистрибутивни гасовод је објекат који ће се градити подземно, на дубини од око 1 
метар испод коте терена. На графичком прилогу број 5 „Подужни профил гасовода“ 
представљена је оквирна дубина укопавања гасовода. Тачна дубина укопавања дефинисаће се 
техничком документацијом. 

У захвату плана, укључујући и заштитну зону гасовода, дозвољена је изградња других 
инфраструктурних система у складу са условима надлежних иституција. Унутар заштитне зоне 
гасовода забрањена је изградња објеката високоградње и складиштење тешких терета. У 
обухвату плана изван заштитне зоне гасовода,  дозвољена је изградња објеката на основу 
постојећих урбанистичких докумената, као и њихово планирање новом урбанистичком 
документацијом, под условом да се не угрожава гасовод и зона заштите гасовода. 
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Изградњу и реконструкцију гасовода ускладити са изградњом планираних 
саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Изградњу гасовода извршити према 
пројекту са свим фазонским комадима и неопходном арматуром. Након монтаже извршити 
испитивање гасовода на притисак, у складу са важећим прописима.  

Приликом паралелног вођења гасовода или његовог укрштања са постојећим објектима 
инфраструктурних мрежа, неопходно је поштовати међусобна хоризонтална и вертикална 
одстојања. 

 

9.2.2. Највећа дозвољена висина или спратност објеката 

Дистрибутивни и прикључни гасовод су објекти који се граде подземно, испод коте 
терена. 

Вредност највише коте заштитног ормана МРС условљена је технолошким процесом и 
планирана је да буде максимално 2м, а прецизно ће се одредити техничком документацијом.  

9.2.3. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели у циљу изградње 

У току изградње гасовода успоставља се радни појас у коридору  ширине до 6,0 m (4+2 
са стране осовине гасовода) тамо где је то могуће, и може служити и као приступна 
саобраћајница. 

9.2.4. Правила за извођење радова 

Радови на изградњи гасовода обухватају припремне, главне  и завршне радове. У свим 
етапама се спроводе мере предвиђене прописима у вези заштите на раду, интерним 
правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног 
органа. Све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама, организацијама 
које су условиле надзор и другим корисницима простора у захвату Плана. 

9.2.4.1. Припремни радови 

- Геодетски се позиционира и колчењем обележава траса гасовода, локације укрштаја са 
атарским путевима и локације прелаза преко саобраћајница и пруга, 

- У сарадњи са надлежним предузећима верификују се сва, техничком документацијом 
евидентирана укрштања или критична приближавања дистрибутивног гасовода са другим 
инсталацијама и објектима, 

- Дуж трасе планираног гасовода у појасу ширине до 5,0 м изводи се иницијално 
рашчишћавање терена. Рашчишћавањем  се уклања висока вегетација и друге препреке које се 
не могу премостити, 

- На основу извођачког пројекта организују се градилишта, пријем и размештај 
оперативе, грађевинског материјала и опреме. 

- Организују се и сви остали припремни радови, у складу са важећим стандардима и 
прописима.  

9.2.4.2. Услови за извођачке путеве и градилишта 

За колски превоз опреме и делова за изградњу и одржавање гасовода користиће се 
најкраћи прилази са јавних путева. По правилу за прилазе се користе саобраћајнице, 
некатегорисани локални путеви, пољски путеви и међне стазе. 

Прелази преко поседа и формирање градилишта изван извођачког појаса је условљено 
претходном сагласношћу власника/корисника. У супротном, улазак у поседе се обезбеђује у 
оквиру извођачког појаса установљењем привремене службености пролаза/заузећа, на основу 
извођачког пројекта. Простор потребан за пренос опреме и монтажу гасовода на градилишту се 
обезбеђује у оквиру извођачког (радног) појаса, на постојећој подлози. 
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9.2.4.3. Урбанистички услови изградње дистрибутивног и прикључног гасовода (гасоводи 
притиска до 4 бар) 

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграда и других објеката високоградње. При 
паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, 
дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура 
полиетиленске цеви не буде већа од 20C. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са 
подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 cm, а у изузетним случајевима 
може бити најмање 20 cm. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима 
минимално светло растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1 m. 

 
Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу дистрибутивног 

гасовода са другим гасоводима и другим инфраструктурним мрежама и објектима дато је у 
следећој табели: 

 

Објекат 

Минимално дозвољено растојање 
( м ) 

укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0.3 0.6 
Од гасовода до цеви даљинских магистралних топловода, 
водовода и канализације 

0.3 0.5 

Од гасовода до других подземних инсталација и мелиорационих 
објеката 

0.5 1.0 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских електро 
каблова 

0.3 0.6 

Од гасовода до телефонских каблова 0.3 0.5 
Од гасовода до водова хемијске инд. и технолошких флуида 2.0 0.6 
Од гасовода до бензинских пумпи - 5.0 
Од гасовода до шахтова и канала 0.2 0.3 
Од гасовода до високог зеленила - 1.5 

 

У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност 
дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите. 

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно 
проветрава или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се 
дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,8 m до 1,0 m (у зависности од 
услова терена). Изузетно дубина укопаваја може бити и 0,5 м, мерено од горње ивице цеви до 
коте терена,под условом да се предузму додатне техничке мере заштите. 

Приликом израде техничке документације и изградње гасовода неопходно је узети у 
обзир да је могуће да се након изградње саобраћајница на парцелама некатегорисаних путева 
кроз које је планиран гасовод, делови гасовода могу наћи испод коловозних површина па у 
складу са тим потребно је предвидети одговарајућу дубину укопавања гасовода.    

Минимална дубина укупавања  при укрштању дистрибутивног гасовода са 
железничким пругама и путевима дата је условима надлежних предузећа. 

 Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, 
односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј. канала, уколико се 
претходним прорачунском провером утврди да је то могуће. Дистрибутивни гасовод испод 
железничке пруге поставља се у заштитној цеви уз претходно бушење испод пруге. Заштитна 
цев на пролазу гасовода испод железничке пруге мора бити дужа за минимум 5 м са једне и са 
друге стране пруге, мерено од осе задњег колосека, односно за минимум 1 м мерено од ножице 
насипа. 
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Траса гасовода се видљиво обележава ознакама са таблама опоменицама. Гасовод је у 
рову на дубини од 30 - 40 cm у односу на коту терена обележен упозоравајућом траком жуте 
боје са натписом "ГАС". 

 Све радове изводити у складу са Правилником о техничким нормативима за 
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак 
до 4 бара (Сл. Лист СРЈ бр 20/1992) и другим важећим законима и прописима. 

 Заштитна зона за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4 бара) је 1м 
са обе стране, мерено од ивице гасовода. У овим зонама је забрањена изградња објеката 
супраструктуре и складиштење тешких терета.  

Пре извођењу било каквих радова у непосредној близини гасоводне мреже ниског 
притиска, обавезно се обратити власнику (оператеру) гасоводних инсталација ради 
обележавања постојеће трасе гасовода на терену. 

9.2.4.4. Урбанистички услови приближавања и укрштања цевовода са другом 
инфраструктуром и објектима 

Саобраћајна и железничка инфраструктура 

Дистрибутивни гасовод се укршта са аутопутем и железничком пругом док се на 
граници плана налази државни пут 2. A реда број 158.  

Објекти високоградње морају бити удаљени минимално 20,00 m од ивице земљишног 
појаса државног пута 1. реда број 1 односно 40 m  од ивице земљишног појаса аутопута.   

Услови укрштања гасовода са јавним путевима: 
–  укрштање гасовода са јавним путем планирати, пројектовати и извести по правилу 

методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом заштитних 
цеви, 

–  заштитна цев бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута увећаној за по 3,0 m са сваке стране, 

– минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте 
коловоза до горњр коте заштитне цеви износи 1,50 m, 

– минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви 
износи 1,00 m,  

 
Услови укрштања гасовода са железницом: 
– укрштања гасовода са пругом је под углом од 90°, 
– укрштај трасе дистрибутивног гасовода мора бити на растојању не мањем од 10 m 

испред прве улазне скретнице (km 249+033,61) железничке станице Међурово (km 249+462 
пруге Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-граница Македоније), 

– гасовод при укрштају са пругом мора бити на дубини минимум од 1,8 m мерено од 
горње ивице прага до горње ивице заштитне цеви, односно на дубини од минимум 1,2 m 
мерено од најниже коте терена ван трупа пруге до горње ивице заштитне цеви,  

– гасовод при укрштају мора бити на растојању већем од 8,0 m од спољне ивице стуба 
контактне мреже,  

Приликом паралелног вођења трасе гасовода са трасом предметних железничкох пруга, 
најближа ивица гасовода мора бити на растојању већем од 8,0 m од осе крајњег (најближег) 
колосека а ван границе железничког земљишта. 
Инвеститор је дужан да од ЈП ``Путеви Србије ``прибави саобраћајно-техничке услове и 
сагласности за израду пројектно техничке документације за изградњу и постављање истих за 
све радове који се воде кроз заштитни појас јавног пута. 
Инвеститор је дужан да од Сектора за стратегију и развој ``Железнице Србије`` прибави 
Техничке услове за пројектовање и изградњу предметног гасовода.    

 Водоводна и канализациона мрежа 

При паралелном вођењу или бочном приближавању гасовода траси водовода или 
канализације, у циљу обезбеђења довољног радног простора за полагање и поправку и 
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одржавања безбедног одстојања како би се избегли опасни контакти  (недозвољено преношење 
силе, термички утицај и продирање штетних материја) минимално светло растојање не треба да 
буде мање од  2 спољашња пречника цеви, тј. не мање од 0,5m. 

При укрштању гасовода, са постојећим водовима водовода и канализације гасовод мора 
бити постављен изнад водовода односно канализације. У изузетним случајевима када је 
немогуће извести укрштај по претходно наведеном правилу, могуће је и другачије техничко 
решење које мора бити посебно одобрено од стране надлежног комуналног предузећа. Место 
укрштаја решити међусобно управно с тим да доња ивица гасовода не сме бити постављена на 
мањем одстојању  од 0,2m изнад  темена  цеви водовода или канализације, при чему се на цеви 
водовода или канализације не смеју преносити никаква посредна или непосредна оптерећења. 

На местима укрштања, приближавања или паралелног извођења радова са   водоводном 
или канализационом   инсталацијом,   земљане   радове   вршити   ручним   алатом   и са 
посебном пажњом у присуству техничког лица из надлежног предузећа.  

Електроенергетска мрежа 

Трасе електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се у 
простору тротоара. 

Ширина рова за полагање каблова износи  од 0,6 - 0,8 m, а дубина од 0,8 - 1,0 m. 

На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100 mm, 
дужине зависно од регулационе ширине соабраћајнице. 

При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама 
предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим 
прописима, односно према условима власника инсталација: 

- при паралелном вођењу  хоризонтално растојање енергетског кабла  од цевовода 
водовода и канализације треба да износи најмање  0,3 m, 

- при укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом кабл  може 
бити испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3 m, а у 
случају да не може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев, 

- при паралелном вођењу  са тк кабловима  минимално растојање треба да износи 0,5 m, 

- укрштање енергетских и тк каблова врши се на растојању од 0,5 m. Угао укрштања 
треба да буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 степени. Енергетски кабл се по 
правилу поставља испод тк кабла, 

- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским кабловима 
извешће се тако да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са минималним 
растојањем од 0,5 m  од електроенергетског кабла до врха цеви гасовода, 

- при паралелном  вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова 
одстојање треба да износи 0,5 m. 

Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем 
трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,20 m од коте коловоза. 

Телекомуникациона мрежа 

Трасе каблова претплатничке тк мреже одређене су регулацијом саобраћајница и налазе 
се у простору тротоара на око 0,5 m од ивичњака или регулационе линије зависно од постојећих 
инфраструктурних мрежа у саобраћајници. 

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој 
документацији полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то на 
растојању 0,5 m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице , са обавезом да 
се исти заштите или изместа о трошку инвеститора код реализације саобраћајница по 
урбанистичкој документацији. 

Дубина полагања каблова  претплатнике тк мреже је 0,8 - 1,0 m од коте постојећег 
терена. 

Оптички кабл се може полагати у исти ров са  претплатничким кабловима. Димензије 
рова за полагање оптичког кабла износе  0,4 х 0,8 m. 
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Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати 
тако да задовољи постојеће и планиране потребе корисника и за задовољавање наведених 
потреба инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као "живе" парице у постојећем 
делу насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољења будућих потреба. 

Ров за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m. 

На местима преласка каблова  преко  саобраћајница поставити полиетиленске цеви 
пречника 110 mm, а дужине - ширина коловоза плус 0,60 m, кроз које ће се положити кабл. 
Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20 метара од коте терена. 

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима у 
објектима. 

Магистрални гасоводи 

У појасу ширине 30 m лево и десно од осе планираног гасовода и продуктовода 
забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи без обзира на степен 
сигурности којим је гасовод изграђен и без обзира на класу локације у коју је појас цевовода 
сврстан.  

Укупна ширина експлоатационог појаса постојећег магистрални гасовод МГ-11 износи 
12 m, по 6 метара са сваке стране гасовода. У експлоатационом појасу гасовода могу се градити 
само објекти који су у функцији гасовода. У експлоатационом појасу гасовода не смеју се 
изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних 
станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, 
контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и 
постављање ограде са темељом ...). Дозвољено је извођење пољопривредних радова дубине до 
0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу 
гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, 
односно за растиње за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. 

Минимална потребна растојења између магистралних гасовода притиска до 50 бара, 
(DN150 – DN500) и подземних линијских инфраструктурних објеката при паралелном вођењу 
инсталација износи 1 метар (мерено од спољних ивица цеви), а при укрштању износи 0.5 m. 

На местима укрштања, приближавања или паралелног извођења радова земљане   
радове   вршити   у присуству техничког лица из предузећа надлежног за транспорт и/или 
дистрибуцију природног гаса.  

9.2.4.5. Услови у односу на пољопривредно, шумско и водно земљиште 

Усклађивање извођачких и експлоатационих захтева гасовода и услова коришћења 
пољопривредног земљишта обезбеђује се у складу са Правилником, очувањем намене и 
функционалности преосталог дела обухваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате 
наканде за причињену штету на земљишту и културама.  

9.2.4.6. Услови заштите непокретних културних добара   

Према подацима Завода за  заштиту споменика културе из Ниша у коридору 
дистрибутивног гасовода нема непокретних културних добара нити евидентираних 
непокретности. 

Међутим,  обавеза је извођача радова да пријави почетак радова, и у случају наиласка на 
остатке културних добара обустави радове, обавести надлежни Завод за заштиту споменика 
културе, као и да одмах предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен. 

9.2.4.7. Услови заштите природних добара 

Према подацима Завода за заштиту природе Србије на планираној траси примарног 
цевовода нема евидентираних или заштићених природних добара. 

Општи услови који се односе на заштиту природних и амбијенталних вредности 
спроводе се у оквиру мера заштите животне средине. 

9.2.4.8. Услови у односу на посебну намену 

Према подацима надлежне управе Министарства одбране, нема посебних услова у 
односу на посебну намену. 
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ПРЕГЛЕДНА КАРТА СА ГРАНИЦАМА ПЛАНА
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PENY6JI14KA CPE]/IJA
cKynuTnHA rPMA Hl4tXA
KOM14C]4JA 3A DflAHOBE rPAAA Hr4uJA
F,p. a6-Bz2lQAt{
Eaxa:05.06. 201 5. roAune
Ht4lll

Ha ocnoay qnaxa 35. crae 7. 3arora o nnaHhpaisy n A3rpaqt$n, (,,Cryx6exn macnr PC" 6p.
72109, 81109, 24111, 121112, 132114 n 145114 ) Kowncnla 3a nraHoBe fpaAa Huua (y 4arueu reKcry -
Kourcnja) Ha ceAH qr4 ogpNanoj Aana 05.06.2015. roAnHe, xaxox o6ag.rbenor jaanor yanpa Il[P
Al,rcrpu6yrrlBHor racoeoAa oA TaqKe Hl na gucrpn6yrhBHoj racoBogHoj Mpext4 ,,l4r4ycrprjcra
soxa florse Melypoeo" Ao MPC ,,Bynxar" y Kpyry Sa6prre ,,Bynxar" y Hnuty nogHocr4
cnegehu

143BE l I ITAJ

KoMhcnjy je o6pa3oBana Crynurnna rpa4a Hniua PeLueseu 6p. 06-84/2013-41-02 oA
13.02.2013. roAnHe y cnegeheM cacraBy:

1. Cno6o4aa Mrnenxoarh-npeAce4HhK,
2. PoAorby6 Mnxajnoanh,
3. M,4porby6 Craxxoenh,
4. Pywaa nerKoBnh,
5. Cno6oAan Mnquh,
6. Mapa Pauroauh,
7. Hnrona fleqnh,
8. Ayrur4qa UeroB h
9. Cno6o4an l-poaganoanh

CeAxnqa Kovrcuje oApxaHa y cann Jn 3aeoA sa yp6arnrau Hnu 4ana 05.06_2015. ro.qrane
ca noqerKoM y 09,00 uacoaa. Ce4xnqn Kourncrje npncycrBoBaflh cy: Mraporuy6 CraHxoeuh, flyr.uraqa
UlefoBrlh, Hnxora Ie,rnh, Cro6o4aH Mnqnh, Mapa PauJroahh n Cno6o4an l-pos4axoeuh, a nucy
npncycroBaJl4: Cno6oAan MnneHxoanh, Po4oruy6 Mnxajroanh n AyuaH flerxoenh.

Ce4Hnqra npncycrBoBann npe4craBHnqr4 Jn flnpexLlraja 3a n3rpaArby rpaga Hnula r
npe,qcraBHnK,,JYl-OPOCtA3' -a.

Ha noverry ceflHtaqe Konaucnja je ea npe4ce4aaajyher oae ce4Hnqe nsa6pana Mraporuy6a
Cranxoanh y cKnaAy ca ApyrnM craBoM qraHa 8. llocnoennra o pa4y Korvrr,rcraje sa nnanoee l-pa4a
H n rua.

Ilocre naapuenor jaanor yan4a Kouncnja je KoHcrarotsafla cne4ehe:
Crpyvnr nocnoB!4 noBepeHn cy Jaanoru npe4y:ehy 3aaoA sa yp6anrsarvr ns Huua xojn

hcnyrbaBa 3a(oHoM nponncaHe ycnoBe 3a h3paAy oBe Bpcre nnaHcKe AoKyMeHTaqrje (peueue
6p.351-03-00739/96-04 o4 28.1 1.2003.ron.)

A) Onuru npuKa3 cnpoBe4eHor nocrynxa

flpoqe4ypa jaenor yBnAa cnpoae4exa je:a llnan na cne4ehh Ha,{hH:
a) Ognyxy o r43paAh nnaHa AoHela Cxynurnna rpa4a Hnua (,,Cn. nracr rpaAa Huu:a", 6p.

57/14)
6) Koruncnja sa nnaroae je n3Bpt.llr4fla crpyqHy KoHrpony KoHqenra fhana - Ll3BeLUraj 6p.06-

163612014 og 04.12.2O14. ro4nne.



B) KoMr4cnja 3a nnaHoBe je !43Bptuhna crpyqHy KoHTpotty Haqpra flnaHa - tzlsaeLuraj 6p.06-
54012015 oa 11.O2.2015. ro4nte.

r) O6aBeurebe o jaanou yara4y o6jaarseno je y AHeBHoM floKarHoM nucry ,,Hapo4ue
noanne" 4aHa 15.04.2015. rcAnqg

A) lzlsnarabe nflaHa Ha jaaun yenA cnpoBeAeHo je y apeueny oA 15.04.2015. fo.q. Ao
14.05.2015. ro4 He y npocropujn ynpaBe 3a nnaHnpabe n [3rpa4by.

b) 3ahHTepecoBana jaanocr je nocpe4craoru AHeBHor noKanHor nncra ,,Hapo4ne HoB He"
o6ageureFra o repMnHy o4pxaaarua jaene ceAH[qe Kouncrje 3a nnaHoBe, 3aKa3aHe 3a 20.05.2015.
fo,ql4He, noBoAoM tA3nafatba nnaHa Ha JaBHn yBtlA.

npoqegypa crpyqHe KoHrpone n jaenor yan4a nflana cnpoBeAena je no 3axony o nnaH!4paH'y
n A3tpaq:+u (,,Cnyx6exra rflacHnK PC" 6p.72109, 81109,24111, 12112012, 132114 n 145114 ).

CeAnnrla rouucnje 3aKa3aHa 3a cyMhpalue jaaHor yanga nnaHa 3a 20.O5.2O15. ro4nHe H je
oApxaHa 16or ne4ocraxa KBopyMa.

Konilncraja yno3Hara Aa y rory jaaxor yanga nflaHa nnje 6nno npnnae46n.

Ha ceAsnqn Korritracnje 3a nnaHoBe HaKoH HenocpeAHof yBn4a y pacnonox By 4oryuerraqujy,
cyrunpaua jaaxor yBkqa a pacnpaBe, Kotrlucnja je AoHena cneAehn:

3arruyvar: Korrnacnja oqersyje Aa flIP 4ncrpr6yruenor racoBoga oA raqxe Hl Ha
gracrpr6yrraenoj racoao4xoj tupexu ,,l4ngycrpujcra aora flotse Mefypoeo" go MPC ,,Bynran" y rpyry

$a6prare ,,Bynxax" y H.,rury, r4cnybaBa nponncaHe ycnoBe 3a iqoHor.lerbe, gaje nosnruano Mnllrbetbe Ha
nnaH u npeAnaxe Crynuruxn rpa4a Aa hcrt4 AoHece.

C.pxp;erap, Kotuncujg
( ll . ltt0 f-f q#_f .'

f lbcra\nh[yLuxo,Anr

Kouncuja:

PoAorby6 MnxajnoBnh -TUIIUT bVU tvlr4xilj ruEr!4r r ' . ^

Mnporuv6 Crarxoeuh' . - . . . . . . . . . . . . . . ] -
.4vluaH llerxoahh -.. t
Cn o6 ona n M^rMnZf Vna*'N-
.,__ _ ;_....__ _..; -----------'-1
Maoa Paurognh
Hrxona Iequh
,[yLunqa UleroBhh
Cno6oAan F

KOMI4Cl4JA 3A NflAHOBE

YNPABA 3A NIIAHI4PATbE
u ]43rPA'q]by

Poaqfsy6 Mnxajnoenh 4nr



PENYE I}IKA CP6}IJA
rPAA HlillJ

TPMCKA On 1|jT}|HA nAn}lrvrlA
OAceK 3a npaBHe x saje4xlvre nocroBe

6poj:30 lL5-04/2
V Hruiy, 12.06.2015.ro4uHe.

rPAg Hl4lU
YI|PABA3A nr|AHylPAtbE H l,|3rPAIltbY

Yn. feHepara Tpaunjea 6poj 10

y npnnory Aon ca AocraBrbaM BaM nperxoAHo Mt4turbelbe: Ha flaau AerarbHe
perynaqraje 4racrpu6yrretor racoBoAa oA TaqKe H1 na 4racrpr'r6yrraeuoj racoaogHoj
r'rpexu "l4n4ycrp jcKa 3oHa flolte Metlypoeo" ao MPC "Bymau" y Kpyry Qa6ptlre
"Bynxau" y Hraruy, Koje je CKynurhHa fpaAcKe onuruHe flanunyra AoHena Ha
ceAH ql4 oApxaHoj AaHa 12.06'2015. roA He.

fpaAcG onunxHa flanwryna, 18000 HfiuJ, yn Epa8(a PaaxqeBfiha 6p. 1, rer' 018/290-600;
OaKc: 018/290{04, Be6 dApeca: udy!.!ell!h.e!r.



Ha ocuoey vaana 14, 30 n 31 Craryra fpaAcKe onuruHe llanwnyna
(,,Cnyx6enra nrcr Fpa4a Hraua", 6poj L23l0B n 109/12) Crynu:ruua Fpa4crce
onuruHe flanuryna Ha ceAHuqtt, oapxanoj aaua 12.06.2015.roAure Aosoclt
cneAeFre:

flPETXOAHO Mlll|ln'EFbE

1. Aaje ce nO3llTl4BHO nPETXOAHO Ml4lllrbElbE xa flnau AerarbHe
perynaqhje 4racrpr6yrrexor racoBoAa oA raqre H1 xa 4ucrpu6yruexoj
racoBoAHoj Mpexu "NHAycrp jcKa 3oHa Aorue Mebypoeo" Ao MPC "Bynrcan" y
rpyry $a6prxe "Byruan" y HruLy;

2. Crynuruua TpaAcKe onur He flaarryna Hrje KoHcraroBana np[MeA6e
Koje cy oA 6uruor yrhqaja Ha KoHqenr flnaHa AerarbHe peryflaqilje
4rcrplr6yrrenor racoBoAa oA TaqKe H1 xa 4ncrpu6yrueHoj racoeoAFloj t'lpexu
"l4HAycrphjcKa 3oHa Aorbe Metlypoao" Ao MPC "Bynrax" y Kpyry Qa6puKe
"Bynxan" y Hruy.

spoj: 70-5115-02
Paryv, L2.06.2015. ro4 Ha.


