


















































При лог 10.

ПО СЕБ НИ СА ДР ЖА ЈИ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА У ВЕ ЗИ СА 
ПРИ КЉУ ЧЕ ЊЕМ НА ЈАВ НИ ПУТ, ОД НО СНО ЗА ОБЈЕК

ТЕ ЗА КО ЈЕ СЕ ПРИ БА ВЉА ЈУ ВОД НИ УСЛО ВИ

I СА ДР ЖАЈ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА У ВЕ ЗИ  
СА ПРИ КЉУ ЧЕ ЊЕМ НА ЈАВ НИ ПУТ

Идеј но ре ше ње, из ра ђе но у скла ду са од ред ба ма овог Пра-
вил ни ка, у ве зи са при кљу че њем на јав ни пут, са др жи и сле де ће 
по дат ке и при ло ге:

Са о бра ћај но при кљу че ње на др жав не пу те ве I и II ре да

1. Си ту а ци о ни план са при ка зом пла ни ра ног ре ше ња, из ра-
ђен у скла ду са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом у од го ва ра ју ћој 
раз ме ри (не мо ра да бу де ове рен од стра не ор га не над ле жног за 
по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра), са обе ле же ним др жав ним 
пу те ви ма (Уред ба о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 105/13 и 119/13)) и при ка зом пла ни ра ног са о бра-
ћај ног при кључ ка;

2. Тач но де фи ни са не са др жа је (вр сту и на ме ну) обје ка та на 
ка та стар ској пар це ли из зах те ва, у ци љу де фи ни са ња оби ма и 
струк ту ре са о бра ћа ја ко ја ће се по ја ви ти на бу ду ћем са о бра ћај ном 
при кључ ку на др жав ни пут;

3. Ши ри си ту а ци о ни при каз под руч ја ко је се об ра ђу је про-
јек том, на ор то фо то под ло зи, са при ка за ним др жав ним пу те ви ма;

4. По дат ке о оквир ном про то ку са о бра ћа ја ко ји се оче ку је на 
пла ни ра ном ком плек су, од но сно број и тип во зи ла;

5. Ге о дет ски сни мље не по преч не про фи ле пу та са свим еле-
мен ти ма пу та и гра ни ца ма пар це ла на ко ји ма се пут на ла зи (пре-
не те са про пи са не ка та стар ско-ге о дет ске под ло ге).

По ста вља ње ин ста ла ци ја у зе мљи шном  и за штит ном по ја су 
др жав ног пу та I и II ре да

1. Си ту а ци о ни план са при ка зом пла ни ра ног ре ше ња, из ра-
ђен у скла ду са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом у од го ва ра ју ћој 
раз ме ри, са обе ле же ним др жав ним пу те ви ма (Уред ба о ка те го-
ри за ци ји др жав них пу те ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 105/13 и 
119/13)), са при ка зом тра се ин ста ла ци ја.

2. Ге о дет ски сни мље не по преч не про фи ле пу та са свим еле-
мен ти ма пу та и гра ни ца ма пар це ла на ко ји ма се пут на ла зи (пре-
не те са про пи са не ка та стар ско-ге о дет ске под ло ге, ко ја не мо ра да 
бу де ове ре на од стра не ор га не над ле жног за по сло ве др жав ног 
пре ме ра и ка та стра) са де фи ни са ним по ло жа јем пла ни ра них ин ста-
ла ци ја и за штит них це ви и ра сто ја њем у од но су на крај ње тач ке 
по преч ног про фи ла пу та, као и све нео п ход не тех нич ке де та ље по-
ла га ња (преч ник ин ста ла ци је, ду би ну по ла га ња по ред и ис под пу-
та, преч ник и ду жи ну за штит не це ви, ду жи ну под бу ши ва ња, и др.);

3. Ши ри си ту а ци о ни при каз под руч ја ко је се об ра ђу је про-
јек том, на ор то фо то под ло зи, са при ка за ним др жав ним пу те ви ма.

По вр шин ске и де ни ве ли са не рас кр сни це на др жав ним  
пу те ви ма I и II ре да

1. Ши ри си ту а ци о ни при каз под руч ја ко је се об ра ђу је про-
јек том, на ор то-фо то под ло зи, са при ка за ним др жав ним пу те ви ма.

2. Си ту а ци о ни план са при ка зом пла ни ра ног ре ше ња, из ра-
ђен у скла ду са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом у од го ва ра ју ћој 
раз ме ри (не мо ра да бу де ове рен од стра не ор га не над ле жног за 
по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра), са обе ле же ним др жав ним 
пу те ви ма (Уредбa о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 105/13 и 119/13)).

Ре кон струк ци ја и из град ња др жав ног пу та I и II ре да  
и при па да ју ћих пут них обје ка та

1. Прет ход на сту ди ја оправ да но сти и Ге не рал ни про је кат 
(у елек трон ском об ли ку) ове ре ни од стра не Ре ви зи о не ко ми си је, 

као и Из ве штај Ре ви зи о не ко ми си је о усва ја њу Прет ход не сту ди-
је оправ да но сти и Ге не рал ног про јек та  – уко ли ко је на ве де на про-
јект но-тех нич ка до ку мен та ци ја ура ђе на;

2. Ши ри си ту а ци о ни при каз под руч ја ко је се об ра ђу је про-
јек том, на ор то-фо то под ло зи, са при ка за ним др жав ним пу те ви ма.

3. Си ту а ци о ни план са при ка зом пла ни ра ног ре ше ња са обе-
ле же ним др жав ним пу те ви ма (Уредбa о ка те го ри за ци ји др жав них 
пу те ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 105/13 и 119/13)).

I СА ДР ЖАЈ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА ЗА ОБЈЕК ТЕ ЗА КО ЈЕ СЕ 
ПРИ БА ВЉА ЈУ ВОД НИ УСЛО ВИ

Идеј но ре ше ње, из ра ђе но у скла ду са од ред ба ма овог пра вил-
ни ка, за објек те за ко је се при ба вља ју вод ни усло ви, са др жи и сле-
де ће по дат ке и при ло ге:

1. На зив, вр ста и на ме на објек та;
2. По да так да ли се обје кат при кљу чу је на јав ни во до вод и 

јав ну ка на ли за ци ју;
3. Опис на чи на за хва та во де са пла ни ра ним ко ли чи на ма во де, 

уко ли ко се во да за хва та из по вр шин ских или под зем них во да;
4. Опис пла ни ра ног на чи на ис пу шта ња от пад них во да, уко-

ли ко ин ду стриј ски или дру ги обје кат от пад не во де ис пу шта у по-
вр шин ске во де или под зем не во де;

5. Опис тех но ло шког про це са са про це ном ква ли те та и кван-
ти те та ефлу ен та;

6. Опис пла ни ра них ра до ва ко ји се од но се на уре ђе ње во до-
то ка и за шти ту од штет ног деј ства во да, уре ђе ње и ко ри шће ње во-
да и за шти ту во да од за га ђи ва ња; 

7. По да так о ква ли те ту за хва ће не во де (ре зул та ти ис пи ти ва-
ња во де), у слу ча ју ка да се во да за хва та из по вр шин ских или под-
зем них во да, као и по да так о на чи ну во до снаб де ва ња (во до ток, 
ка нал, бу нар или јав на во до вод на мре жа) и ло ка ци ји во до за хва та. 
Уко ли ко не ма тех нич ких мо гућ но сти за снаб де ва ње во дом из јав не 
во до вод не мре же, или је за по тре бе екс пло а та ци је објек та нео п-
ход но из гра ди ти бу нар, на ве сти ње го ву на ме ну (нпр. за про тив по-
жар не по тре бе, снаб де ва ње во дом за пи ће, са ни тар но-хи ги јен ске 
по тре бе, тех но ло шке по тре бе, за на вод ња ва ње, за риб ња ке и др.), 
по треб ну ко ли чи ну во де из бу на ра и сл.; 

8. По дат ке о на чи ну при ку пља ња, од во ђе ња, пре чи шћа ва ња 
(при мар но, се кун дар но) и ис пу шта ња свих от пад них во да са ло-
ка ци је пред мет ног објек та (тех но ло шких, са ни тар но-фе кал них, 
ат мос фер ских) и о ре ци пи јен ту истих  (во до ток, ла гу на, сеп тич ка 
ја ма, јав на ка на ли за ци о на мре жа и сл.), вр сти и на чи ну од ла га ња 
от па да ко ји мо же ути ца ти на вод ни ре жим (кван ти тет и ква ли тет).

У за ви сно сти од на ме не објек та, идеј но ре ше ње са др жи и:
 – за ин ду стриј ске објек те, ка па ци тет објек та, опис про из вод-

ног про це са, вр сту и ко ли чи ну си ро ви не ко ја се ко ри сти, вр сту 
тех но ло шког по ступ ка и фи нал ни про из вод;

 – за ин фра струк ту ру: ка рак те ри сти ке ин фра струк ту ре (вр ста, 
преч ник, ду жи на...), де таљ ни ји опис обје ка та ко ји су у функ ци ји 
пред мет не ин фра струк ту ре и пред лог тех нич ких ре ше ња за по ста-
вља ње ин фра струк ту ре на вод ном зе мљи шту;

 – за си стем за на вод ња ва ње: бру то и не то по вр ши не пла ни-
ра ног си сте ма за на вод ња ва ње (ha), ме сто во до за хва та, пла ни ра ни 
тип во до за хва та, тип опре ме ко јом се пла ни ра на вод ња ва ње, про-
це на по треб не ко ли чи не во де у ве ге та ци о ном пе ри о ду  (l/s); 

 – за риб њак: бру то и не то по вр ши на пла ни ра ног риб ња ка 
(ha), ме сто и пла ни ра ни тип во до за хва та, на чин до во ђе ња во де, 
ме сто и пла ни ра ни тип ис пу ста, про це на по треб не ко ли чи не во де  
за пу ње ње риб ња ка  – мак си мал ни ка па ци тет за хва та (l/s), као и за 
осве жа ва ње риб ња ка;

 – по дат ке о дру гим објек ти ма (ра до ви ма) ко ји мо гу ути ца ти 
на вод не објек те и вод ни ре жим (кван ти тет и ква ли тет под зем них 
и по вр шин ских во да);

 – гра фич ке при ло ге: пре глед ну кар ту, си ту а ци о ни при каз 
свих по сто је ћих и пла ни ра них обје ка та (са ле ген дом), са пра те ћом 
ин фра струк ту ром (на ро чи то во до во да и ка на ли за ци је) или обје-
ка та и ин фра струк ту ре ко ја је пред мет зах те ва, а на ла зи ће у зо-
ни вод них обје ка та и во до то ко ва (во до за хва ти, улив не и из лив не 
гра ђе ви не, про дук то во ди, ТТ и оп тич ки ка бло ви, елек тро во до ви и 
сл.), у од го ва ра ју ћој раз ме ри, на ка та стар ској под ло зи и др.



При лог 11.

ПО СЕБ НИ СА ДР ЖА ЈИ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА  
ЗА ОБЈЕК ТЕ СА ЗА ПА ЉИ ВИМ И ГО РИ ВИМ ТЕЧ НО СТИ

МА, ЗА ПА ЉИ ВИМ ГА СО ВИ МА  
И ЕКС ПЛО ЗИВ НИМ МА ТЕ РИ ЈА МА ЗА КО ЈЕ ЈЕ  

ПРО ПИ СА НА ОБА ВЕ ЗА ИЗ ДА ВА ЊА ОДО БРЕ ЊА  
ЗА БЕЗ БЕД НО ПО СТА ВЉА ЊЕ У СКЛА ДУ СА ЗА КО НОМ 

КО ЈИМ СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ ЗА ШТИ ТА ОД ПО ЖА РА  
И ЕКС ПЛО ЗИ ЈА И СА ДР ЖАЈ ЕЛА БО РА ТА ЗА ШТИ ТЕ  

ОД ПО ЖА РА

I СА ДР ЖАЈ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА

Ка да је пред мет идеј ног ре ше ња обје кат са за па љи вим и го-
ри вим теч но сти ма, за па љи вим га со ви ма и екс пло зив ним ма те ри-
ја ма за  ко је је про пи са на оба ве за из да ва ња одо бре ња за без бед но 
по ста вља ње у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та од по-
жа ра и екс пло зи ја, идеј но ре ше ње, из ра ђе но у скла ду са од ред ба-
ма овог Пра вил ни ка, са др жи и сле де ће по дат ке и при ло ге:

1) тек сту ал на до ку мен та ци ја идеј ног ре ше ња са др жи и:
 – тех нич ки опис те ре на при ка за ног на си ту а ци о ном пла ну;
 – тех нич ки опис пла ни ра них и по сто је ћих обје ка та и по стро је ња;
 – опис тех но ло шког про це са;
 – по пис вр сте и ко ли чи не за па љи вих и го ри вих теч но сти, за-

па љи вих га со ва и екс пло зив них ма те ри ја.
2) гра фич ка до ку мен та ци ја идеј ног ре ше ња са др жи и два си-

ту а ци о на пла на те ре на на ко ме је пла ни ра на из град ња објек та за 
ко ји се тра жи одо бре ње ло ка ци је и ко ји мо ра би ти у од го ва ра ју ћој 
раз ме ри ра ди са гле да ва ња без бед но сних ра сто ја ња (нај ви ше у раз-
ме ри 1:500) са озна че ним и уцр та ним:

 – пла ни ра ним и по сто је ћим објек ти ма и по стро је њи ма и њи-
хо вом на ме ном;

 – објек ти ма пла ни ра ним за укла ња ње;
 – бро је ви ма ка та стар ских пар це ла;
 – са о бра ћај ни ца ма и енер гет ским ин ста ла ци ја ма и сл.;
 – без бед но сним ра сто ја њи ма.

I СА ДР ЖАЈ ЕЛА БО РА ТА ЗА ШТИ ТЕ ОД ПО ЖА РА

Ела бо рат за шти те од по жа ра са др жи:
1) Оп шту до ку мен та ци ју
2) Тек сту ал ну до ку мен та и ју  – тех нич ки из ве штај
3) Ну ме рич ку до ку мен та ци ју  – про ра чун ске осно ве
4) Гра фич ку до ку мен та ци ју 

1. ОП ШТА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА

Оп шта до ку мен та ци ја ела бо ра та са др жи:
1) На слов ну стра ну на ко јој се на во де: 
 – на зив објек та са ло ка ци јом и бро јем ка та стар ске пар це ле и 

ка та стар ском оп шти ном;
 – на зив, од но сно име ин ве сти то ра;
 – на зив пред у зет ни ка од но сно прав ног ли ца ко је је из ра ди ло 

ела бо рат пред мет ни део про јек та;
 – име, пре зи ме и број ли цен це овла шће ног ли ца ко је је из ра-

ди ло ела бо рат;
 – иден ти фи ка ци о на озна ка ела бо ра та из еви ден ци је пред у-

зет ни ка од но сно прав ног ли ца ко је је из ра ди ло ела бо рат пред мет-
ни део про јек та;

 – по да ци о ме сту и да ту му из ра де ела бо ра та. 
2) Са др жај ела бо ра та.

2. ТЕК СТУ АЛ НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА

Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи тех нич ки из ве штај са 
основ ним еле мен ти за шти те обје ка та од по жа ра и екс пло зи ја:

1) По да ци о ло ка ци ји обје ка та зна чај ни за за шти ту од по жа ра 
кроз ко је се до ка зу је при ме на ме ра за шти те од по жа ра при ли ком 
по ста вља ња обје ка та и по стро је ња:

 – ода бир ло ка ци је за из град њу стам бе них, по слов них, јав-
них и про из вод них обје ка та, као и обје ка та спе ци јал не на ме не, са 
аспек та за шти те од из би ја ња по жа ра и екс пло зи ја;

 – ана ли за ми кро ло ка ци је објек та са аспек та пре но ше ња по-
жа ра на су сед не објек те и са су сед них обје ка та, као и мо гућ но сти 

до ла ска ва тро га сно-спа си лач ких је ди ни ца на ин тер вен ци ју и при-
сту па објек ти ма во зи лом за ва тро га сну ин тер вен ци ју;

 – ана ли за уда ље но сти из ме ђу обје ка та уну тар град ских тки-
ва и уда ље но сти из ме ђу обје ка та раз ли чи те на ме не уну тар ин ду-
стриј ске зо не  – са аспек та пре но ше ња по жа ра;

 – по да ци о ин фра струк ту ри  – објек ти и ин ста ла ци је за тран-
спорт за па љи вих теч но сти и га со ва, објек ти и ин ста ла ци је во до-
снаб де ва ња и дру ги објек ти и ин ста ла ци је зна чај ни за уре ђе ње ло-
ка ци је у по гле ду по жа ра и екс пло зи ја;

2) Опис објек та:
 – бит ни еле мен ти за за шти ту обје ка та од по жа ра и екс пло зи ја 

(на ме на објек та, спрат ност, га ба ри ти, пла ни ра ни број ко ри сни ка, 
без бед но по ста вља ње обје ка та, опис вер ти кал них и хо ри зон тал-
них ко му ни ка ци ја у објек ту и ула за/из ла за из објек та, опис кон-
струк ци је објек та са зах те ва ним сте пе ном от пор но сти на по жар 
еле ме на та кон струк ци је, ко ли чи на за па љи вих го ри вих и екс пло-
зив них ма те ри ја ко ја се др жи у објек ту, кон струк тив ни еле мен ти 
за шти те обје ка та при ли ком екс пло зи ја  – екс пло зив ни оду шак, ла-
ка кон струк ци ја и сл.) ;

3) Про це на опа сно сти од по жа ра:
 – са гле да ва ње ри зи ка од по жа ра и раз вр ста ва ње обје ка та у 

сми слу угро же но сти од по жа ра ра ди утвр ђи ва ња ме ра за шти те од 
по жа ра за кон струк ци ју, ма те ри ја ле, ин ста ла ци је и опре ма ње за-
штит ним си сте ми ма;

4) По де ла објек та на по жар не сек то ре:
 – из два ја ње де ло ва објек та у по себ не по жар не сек то ре
 – еле мен ти гра ђе вин ске кон струк ци је у функ ци ји про тив по-

жар них ба ри је ра
5) Де фи ни са ње ева ку а ци о них пу те ва:
 – основ не ка рак те ри сти ке, прав ци ева ку а ци је, ге о ме три ја 

ева ку а ци о них пу те ва, основ ни прин ци пи за из бор ма те ри ја ла ко ји 
се угра ђу ју на ева ку а ци о ним пу те ви ма; 

6) Основ ни прин ци пи за из бор ма те ри ја ла за кон струк ци је 
ко је тре ба да бу ду от пор не на по жар;

7) Основ ни прин ци пи из бо ра ма те ри ја ла за ен те ри јер за ко ји 
по сто је по себ ни зах те ви у по гле ду от пор но сти на по жар;

8) Основ ни па ра ме три про це не опа сно сти од по жа ра ко ја по-
ти че од тех но ло шког про це са и ма те ри ја ко је се у њи ма ко ри сте 
или скла ди ште;

9) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за ин ста ла ци ја-
ма за ауто мат ско от кри ва ње и до ја ву по жа ра;

10) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за ин ста ла ци-
ја ма за де тек ци ју екс пло зив них и за па љи вих га со ва;

11) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за ста бил ним 
ин ста ла ци ја ма и уре ђа ји ма за га ше ње по жа ра (хи дрант ска ин ста-
ла ци ја за га ше ње по жа ра, ста бил на ин ста ла ци ја за га ше ње CO2, 
пе ном пра хом и сл.) ;

12) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за мо бил ном 
опре мом за га ше ње по жа ра;

13) Скра ће ни опис ин ста ла ци ја за за па љи ве, го ри ве и екс пло-
зив не флу и де ко ји се ко ри сте у објек ту;

14) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за си сте ми ма 
за од во ђе ња ди ма и то пло те;

15) Скра ће ни опис ин ста ла ци ја за кли ма ти за ци ју и вен ти ла-
ци ју;

16) Скра ће ни опис ин ста ла ци је за за шти ту објек та од ат мос-
фер ског пра жње ња;

17) Скра ће ни опис елек трич них ин ста ла ци ја;
18) Скра ће ни опис ин ста ла ци је за од во ђе ње ста тич ког елек-

три ци те та;
19) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за дру гим ин-

ста ла ци ја ма ко је ути чу на ме ра за шти те од по жа ра при ли ком из-
град ње обје ка та;

20) За кљу чак у ве зи ис пу ње но сти основ ног зах те ва за шти те од 
по жа ра. Оба ве зно са др жи ка те го ри за ци ју објек та, број мак си мал но 
при сут них осо ба и пре глед утвр ђе них ме ра за за шти ту од по жа ра.

3. НУ МЕ РИЧ КА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА

Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи про ра чун ске осно ве за из-
бор за шти те објек та од по жа ра и екс пло зи ја:

1) Про це на по жар ног оп те ре ће ња објек та и по жар них сек то ра;
2) Про це на ка рак те ри сти ка ева ку а ци о них пу те ва у објек ту и 

из бор ме то до ло ги ја за про ра чун ка па ци те та ева ку а ци о ног пу та и 
од ре ђи ва ња ши ри не про ла за и из ла за и слич но;



3) Про це на вре ме на по треб ног за ева ку а ци ју љу ди и из бор ме то до ло ги је за  про ра чун вре ме на ева ку а ци је и слич но; 
4) Про це на ста бил но сти гра ђе вин ске кон струк ци је у по жа ру и из бор ме то до ло ги је за де фи ни са ње от пор но сти на по жар еле ме на та 

кон струк ци је; 
5) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за дру гим про ра чу ни ма бит ним за из бор и на чин за шти те објек та од по жа ра.

4. ГРА ФИЧ КА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА

Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ки при каз ме ра за шти те од по жа ра ко ји при ка зу ју нај ну жни је еле мен те за шти те од по жа ра 
уса гла ше не са из да тим усло ви ма:

1) си ту а ци о ни план са уцр та ним су сед ним објек ти ма и са о бра ћај ни ца ма;
2) осно ве свих ни воа и кро ва са уцр та ним по жар ним сек то ри ма;
3) ка рак те ри стич не по ду жне и по преч не пре се ке са уцр та ним по жар ним сек то ри ма;
4) осно ве са ше мат ском дис по зи ци јом про це сне тех но ло шке опре ме; 
5) осно ве са дис по зи ци јом ева ку а ци о них пу те ва и сме ро ви ма ева ку а ци је.




