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Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за 
спровођење обједињене процедуре и стамбено  комуналне делатности општине Чока, 
решавајући по захтеву инвеститора JВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, који је поднео 
захтев за издавање локацијских услова, а на основу члана 53а Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС и 24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 2013 – одлука УС, 132/2014 i 
145/2014 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015),, Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник 
РС", бр.35/2015 и 114/2015), Закона о општем управном поступку "Сл. гласник РС", бр. 
18/2016) и члана 10. Одлуке о организацији општинске управе у Чоки  (‘’Службени лист 
општине Чока’’ број 16/2010 и 14/2013 и 4/2015), издаје:  
 

 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 ИЗДАЈУ СЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ, за парцеле бр.1325, 1316 и 1321, у 
к.о. Остојићево, бр.1990, 1992, 1989, 2739, 2639, 2740 и 2530 у к.о. Јазово, 
бр.3457, 3458 и 3459 у к.о.Црна Бара у циљу израде потребне техничке 
документације за извођење радова  – изградња мостова на км 10+600, 12+700, 
17+500 и 21+070 реке Златице. 

 
I. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ  

Парцеле на којима се планира изградња се налазе иван грађевинског подручја 
насеља у к.о. Остојићево, Јазово и Црна Бара. Постојећа намена предметних парцела 
је остало (река, насип), пољопривредно и шумско земљиште са некатегорисаним 
путевима и  старим мостовима – на месту планираних нових или у њиховој непосредној 
близини. 

 

К.О. Остојићево: 

  катастарска  парцела бр.1325,  

- потес Ладомањ 

- ознака земљишта – остало земљиште , 
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- по начину коришћења је: 

-  насип.......................................................  P= 94а 09m2 
- Својина на земљишту: државна -  право коришћења - ЈВП „Воде 
Војводине“ из Новог Сада; 

 

 катастарска  парцела бр.1316,  

- потес Ладомањ 

- ознака земљишта – остало земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  земљиште под згр. и др. објектом (некатегорисани пут). P=6а 83m2 
- Својина на земљишту: јавна -  општина Чока; 
 

 катастарска  парцела бр.1321,  

- потес Ладомањ 

- ознака земљишта – остало земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  река.......................................................   P=2ha 76а 22m2 
- Својина на земљишту: државна -  право коришћења - ЈВП „Воде 
Војводине“ из Новог Сада; 

 
К.О. Јазово: 

 катастарска  парцела бр.1990,  

- потес Ладомањ 

- ознака земљишта – остало земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  река.......................................................P=3ha 14а 78m2 
- Својина на земљишту: државна -  право коришћења - ЈВП „Воде 
Војводине“ из Новог Сада; 
 

 катастарска  парцела бр.1992,  

- потес Ладомањ 

- ознака земљишта – остало земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  насип.......................................................   P=13а 16m2 
- Својина на земљишту: државна -  право коришћења - ЈВП „Воде 
Војводине“ из Новог Сада; 

 

 катастарска  парцела бр.1989,  

- потес Ладомањ 

- ознака земљишта – остало земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  насип.......................................................   P=4а 71m2 
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- Својина на земљишту: државна -  право коришћења - ЈВП „Воде 
Војводине“ из Новог Сада; 

 

 катастарска  парцела бр.2739,  

- потес Велики Хат 

- ознака земљишта – пољопривредно земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  земљиште под зградом и другим објектом-некатегорисани пут 
  P= 21а 08m2 
- Својина на земљишту: државна -  право коришћења – Општина 
Чока; 

 

 катастарска  парцела бр.2639,  

- потес Ладомањ 

- ознака земљишта – остало земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  река....................................................... P= 2ha 72а 81m2 

- својина на земљишту: државна -  право коришћења - ЈВП „Воде 
Војводине“ из Новог Сада; 

 

 катастарска  парцела бр.2740,  

- Велики Хат 

- ознака земљишта – пољопривредно земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  њива 5. класе....................................................... P=  26а 94m2 
- Својина на земљишту: државна -  Република Србија; 
 

 катастарска  парцела бр.2530,  

- потес Ладомањ 

- ознака земљишта – пољопривредно земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  ливада 3. класе....................................................... P= 37а 80m2 
- Својина на земљишту: државна -  право коришћења – Месна 
заједница; 

 
К.О. Црна Бара: 

 

 катастарска  парцела бр.3457  

- потес Taлађ 

- ознака земљишта – шумско земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  шума 3. класе....................................................... P= 2ha  09а 69m2 
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- Својина на земљишту: државна -  право коришћења - ЈВП „Воде 
Војводине“ из Новог Сада; 

 

 катастарска  парцела бр.3458,  

- потес Taлађ 

- ознака земљишта – остало земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  канал....................................................... P=  69а 34m2 
- Својина на земљишту: државна -  право коришћења - ЈВП „Воде 
Војводине“ из Новог Сада; 

 

 катастарска  парцела бр.3459,  

- потес Taлађ 

- ознака земљишта – шумско земљиште , 

- по начину коришћења је: 

-  шума 3. класе......................................................   P=1ha 47а 97m2 
- Својина на земљишту: државна -  право коришћења - ЈВП „Воде 
Војводине“ из Новог Сада; 

 
 

II. ПЛАНСКИ ОСНОВ, ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УСЛОВИ су следећи: 

А)  ПЛАНСКИ ОСНОВ  
Просторни план општине Чока (Сл.лист општине Чока бр.11/13), који 

предвиђа: 
 

Б)  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

1. НАМЕНА ПОВРШИНЕ: 
 

Локација планираних парцела  се налази у зони реке Златице на потезу 
од к.о. Остојићево до Црне Баре и у Просторном плану  је предвиђено да задржи 
постојећу намену  - река Златица и некатегорисани путеви.  
Планирана изградња мостова на реци Златици је могућа према правилима и 
ограничењима која су дефинисана Просторним планом општине Чока: 
 

2. ИЗГРАЂЕНОСТ ПАРЦЕЛЕ (ПОСТОЈЕЋЕ): 
 

На парцели има  изграђених  објеката и не постоји  никаква 
инфраструктура.  

Од објеката на терену постоје некатегорисани путеви преко постојећих 
мостова, који су  зидани од опеке почетком 19.ог века, те су оштећени и склони 
рушењу. Мостови се са реком уктштају под правим углом.  
 

3. ОБЈЕКАТ (карактер, намена -  категорија и класа): 
 
Планира се: - Изградња мостова за друмски саобраћај  преко реке 

Златице који повезују некатегорисане путеве и делове атара са обе стране реке  
и служе за комуникацију у сврху пољопривреде. 
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Класа и категорија планираног објекта је: 214101 – друмски мостови 
(армирано бетонски),  Г – инжењерски објекат . 
 

4. ПОЛОЖАЈ: :  

Мостови на км 10+600, 12+700, 17+500 реке Златице се граде на месту 
постојећих мостова  а на км 21+070 је предвиђено да буде у непосредној  
близини (~20м  узводно од постојећег), чиме би се саобраћај преусмерио са 
постојећег на новопројектовани мост, а стари мост би се сачувао због историјске 
вредности његове конструкције.  

Водно земљиште користити на начин којим се не утиче штетно на воде и 
приобални екосистем и не ограничавају права других. 

Коришћење и уређење водног земљишта регулисано је Законом о водама, 
којим су дефинисане забране, ограничења права и обавезе власника и корисника 
водног земљишта и водних објеката. 

Функционалност и стабилност насипа на левој и десној обали Златице који 
формирају одбрамбену линију која штити подручје од великих вода, пројектним 
решењем мостова не сме бити нарушена. 

Пројектним решењем се не сме смањити пропусна моћ водотока. 
 

5. ДИМЕНЗИЈЕ И КАПАЦИТЕТ: 
 
Планирана (идејним решењем дефинисана) ширина  мостова је  према 

планираној ширини коловозане конструкције 6,5m односно са оградним појасом - 
6,9m. 

Распон  - дужина конструкције је оквирно  од 14,3 до 16,3m.  
 

6. ВИСИНСКА РЕГУЛАЦИЈА: 
 
Планирана изградња мостова подразумева нивелацију  којом се 

формирају њихове везе са  постојећим приступним – некатегорисаним  путевима  
(коте насипа 79,00 - 80,00mnm) уз поштовање свих  карактеристика терена и 
водопривредних услова.  

 
7. ОБРАДА, ОБЛИКОВАЊЕ: 

 
За грађење објеката треба користити материјале, у складу са потребама 

оптерећења и, прописима за овакву врсту објеката и у складу са условима 
надлежних ималаца јавних овлашћења. 

Функционално решење у погледу, величине и опреме објеката и простора 
ускладити са прописима за овакву врсту (намену) објеката и према Правилнику о 
техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова. 

При избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке заштите.  
 

8. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Постоји могућност  фазне реализација планираних мостова, с тим што 
свака фаза изградње треба да представља независну целину.  

 
В. УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 
1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА И УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ 

ПОВРШИНА 
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Терен је сем моста на km21+070 изграђен. Парцеле на којима се граде 

мостови  се налази уз водоток и  насип реке Златице. Након завршетка радова 
извршити чишћење профила водотока, приобалног земљишта и околног терена 
од грађевинског материјала или земље из ископа. Водне објекте  довести у 
првобитно функционално стање. 
 

2. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 
Обзиром да се нови мостови граде на месту постојећих, пре исходовања 

грађевинске дозволе, неопходно је спровести рушење постојећих мостова  у 
складу са законом. 
 

3. ПРИЛАЗИ,  
 

До планираних мостова сем на km21+070 где се приступни пут мосту 
помера за 20m, постоје некатегорисани путеви до саме конструкције моста. На 
стационажи  km21+070 приступ урадити у складу са водним условима. 
 

Г. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

1. УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ СА ДРУГОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
 

На локацијама планираних мостова нема изграђених  и  нема 
предвиђених других инсталација. У случају да дође до промена, поступити 
према условима ималаца јавних овлашћења. 
 

Д) ОСТАЛИ УСЛОВИ 
 

1. ИНЖЕЊЕРСКО – ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
За потребе пројектовања мостова неопходно је користити податке о  

геотеханичким  карактеристикама земљишта као и хидролошко-хидрауличке 
карактеристике водотока. 
   

2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ 
 

Предузети потребне мере за заштиту животне средине. 
Приликом пројектовања мостова поступити у складу са мишљењем 

надлежне општинске службе везано за потребу израде студије о процени 
утицаја објеката на животну средину. 

Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не 
сме се нарушити животна средина.  

У оквиру обухвата плана је предложено заштићено подручје ПП 
„Слатине у долини Златице“. Као и еколошки коридор –значајна станишта и 
врсте - водотока Златица, која има статус прекограничног еколошког коридора. 
Неопходно је поступати у складу са прописаним условима Завода за заштиту 
природе. Забрањено је одлагање отпада у зони коридора, као и испуштање 
отпадних вода чије карактеристике нису у складу са прописаним критеријумима 
за упуштање у крајњи реципијент – водоток Златицу. 

У оквиру предметних парцела нема евидентираних објеката од 
културно историјског значаја, али у случају да се при извођењу радова наиђе на 
археолошко налазиште, извођач је дужан да радове прекине и о томе обавести 
надлежни завод. 
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3. УСЛОВИ ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 
 

Саставни део ових локацијских услова су и услови ималаца јавних 
овлашћења: 

 ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Суботица, Услови за 
пројектовање, број 87.1.0.0-Д.07.09-169976/16 од дана 16.08.2016. године. 

 „Телеком Србија“ а.д. Београд , Технички услови бр.9264-312729/2-НП, од 
16.08.2016.г. 

 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
Решењео водним условима, број: 104-325-778/2016-04 oд дана 30.08.2016. 
године. 

 Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, Решење бр.03-1950/2, 
од 23.08.2016.г. 

 ЈП Дирекција за изградњу општине Чока, Услови, број 498/2-30/93-2016 од 
дана 17.08.2016. године. 
 

4. ОСТАЛА ПРИБАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 РС, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Чока, 
Копија плана (листови  од 1 до 4) бр.953-1/2016-18 од дана 14.04.2016. 
године. 

 РС, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Чока, 
Потврда (листови од 1 до 4 ) о копији катастарског плана водова, број 956-
01-4/2016 од дана 14.04.2016. године. 

 РС, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Чока, 
Изводи из листова непокретности бр. 1201 и  2384 к.о. Остојићево, 
бр.9,к.о. Јазово и бр. 60 к.о.Црна Бара. Издато под бројем 952-1/2016-339 
од 05.04.2016.г. 

 Идејно решење мостова на km10+600, 12+700, 17+500 и 21+070 реке 
Златице (4 свеске), „Хидрозавода ДТД“ Нови Сад, под бројем 2470/16 од 
05.2016.г. 
. 
 

5. ОПШТИ УСЛОВИ И ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима 
и ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за 
грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду техничке 
документације и издају се у циљу израде техничке документације –  
пројекта за грађевинску дозволу, односно исходовања грађевинске 
дозволе 

 

 Одговорни пројектант је у обавези да  пројекат уради према одредбама: 
 - Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-
испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),  
- Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени (Сл.гласник РС. 
бр.23/2015 и 77/2015) и  
- Правилника о категоризацији објеката (Сл.гласник РС. бр.22/2015), а у 
складу са овим Локацијским условима, прибављеним условима ималаца 
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јавних овлашћења. и уз поштовање свих важећих техничких прописа и 
стандарда који важе за овакву врсту објеката. 

 Грађевинска дозвола: 
Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем 
захтева надлежном органу кроз ЦИС (информациони систем кроз који се 
спроводи обједињена процедура). Уз Захтев за издавање грађевинске 
дозволе, на основу члана 16. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, број 
113/2015) прилаже се и: 
- Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са 

Правилником којимсе уређује садржина техничке документације, 
-   Пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са Правилником 

којим се уређује садржина техничке документације, 
- Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и 

доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну 
евиденцију. 

-  Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, 
осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено 
законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не 
доставља,  

-   уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен; 
- уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други 

доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов 
предвиђен локацијским условима; 

- сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се 
изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у 
сувласништву више лица. 
Напомена: На основу члана 97. став 9. Закона о планирању и изградњи 

допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини, објекте комуналне и другеинфраструктуре,  

 Пријава радова: 
Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, врши се 
надлежном органу кроз ЦИС, најкасније осам дана пре почетка извођења 
радова. 
Уз пријаву подноси се доказ о плаћеној административној такси за 
подношење пријаве и накнади за Централну евиденцију, као и доказ о 
измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта. Подноси се и сагласност на студију о процени утицаја на 
животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се 
уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није 
потребна израда студије; 
 

 Употребна дозвола 
Поступак за издавање употребне дозволе покреће се подношењем 
захтева надлежном органу кроз ЦИС. 

 

6. ВАЖНОСТ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

Ови локацијски услови престају да важе, ако инвеститор из става 1. овог 
решења у року од 1 године од дана издавања не поднесе захтев за издавање 
решења којим се одобрава извођење радова.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

Овом органу се обратио инвеститор, ЈВП “Воде Војводине“ Нови Сад, са 
захтевом да се издају локацијски услови за изградња мостова на км 10+600, 12+700, 
17+500 и 21+070 реке Златице на парцелама бр.1325, 1316 и 1321, у к.о. Остојићево, 
бр.1990, 1992, 1989, затим 2739, 2639, 2740 и 2530 у к.о. Јазово, бр.3457, 3458 и 3459 у 
к.о.Црна Бара. 

Уз захтев подносилац је приложио: 

 Идејно решење мостова на km10+600, 12+700, 17+500 и 21+070 реке 
Златице (4 свеске), „Хидрозавода ДТД“ Нови Сад, под бројем 2470/16 од 
05.2016.г. 
3. Доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева.  
 
На основу приложене документације, овај орган је утврдио да је захтев основан 

и да постоје просторно – плански услови за издавање тражених локацијских услова који 
су садржани у Просторном плану општине Чока (Сл.лист општине Чока бр.11/13), 
односно да су испуњени услови из члана 53а. Закона о планирању и изградњи за 
издавање локацијских услова.  

На издате Локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор 
надлежном Општинском већу општине Чока, преко овог секретаријата у року од 3 дана 
од дана достављања Локацијских услова. 

 
Прилог: - Извод из ПП-а са положајем планираних мостова 
              - Ситуација Р-1:250 (4 листа). 
 
 

                         Начелник општинске управе општине Чока: 
                                                                                 
                                                                         _________________________                
                                                                     дипл. правник   Јованов Зоран  
 
 
Доставити:                                                                          
                       -Подносиоцу захтева  
                       -Архиви    
  
Објавити:     - У електронском облику, путем интернета. 

                - Проследити имаоцима јавних овлашћења.                                                        
                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Локације планираних мостова на изводу из ПП-а оптине Чока. 

 



СИТУАЦИЈА

Р-1:250

планирани објекат

граница парцеле

река златица

ИЗГРАДЊА МОСТА НА km 10+600

РЕКЕ ЗЛАТИЦЕ

кат. парцеле бр. 1325,1316 и 1321

У К.О.ОСТОЈИЋЕВО
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СИТУАЦИЈА

Р-1:250

планирани објекат

граница парцеле

ИЗГРАДЊА МОСТА НА km 12+700

РЕКЕ ЗЛАТИЦЕ

кат. парцеле бр. 1990, 1992 и 1989

У К.О. JAЗОВО

река златица



СИТУАЦИЈА

Р-1:250

планирани објекат

граница парцеле

ИЗГРАДЊА МОСТА НА km 17+500

РЕКЕ ЗЛАТИЦЕ

кат. парцеле бр. 2739, 2639, 2740 и 2530

У К.О. ЈАЗОВО

река златица



СИТУАЦИЈА

Р-1:250

планирани објекат

граница парцеле

ИЗГРАДЊА МОСТА НА km 21+070

РЕКЕ ЗЛАТИЦЕ

кат. парцеле бр. 3457, 3458 и 3459

У К.О. ЦРНА БАРА

река златица
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I lpegvel: Ogroeop y ue:rr rBpaAe rliaponouKHx rpopar{)rHa

V gegr s ireaa 6poj I-6/192 oa 04. {}8. f016. ro,qr.{He rojntr cre ce odpar,rulr Peuy6;ru.rnon
\Hitpor\{ereopo.nouxonr 3agoAy (y ga",r,em rexcr..v: PXIv13) :la IoAa.rHe uH$opvaquje v se:a
[pouexvpe Ir fi3pqe xz7rponomKrlx flpopar]yHa:a flpo.jexar N{ocroBa Ha Bo.toroKy-Kal{tuq), 'l-larnua 

-v
orrrlruHr.t t{ora, obaueuraea[to gao cLreAehe:

l. Ha ofirory nponHcalror nocr)inKa o6je.1nH,eHe npouenype 3d ll3t.in?H,€ ,ronaqr.ijcrlir ycrrosa
r{ Bonulx anara, PXM|IC H:laje utrrl,r,en,a ncnJl,yrrHBo Ha 3axrea ol)ra}ra Haa:re;ltHor 3a
,3.qaBarLe BoJlHrx yc.[oBa,

2. Y crna.qy ca 3aronolr o Bo,qaMa n nocrylxolr o6je.quu,elre npoue,lype, ra peroncrpl,liunj v
nocrojehlrx t{ ll3fpa.xtl} HoBIrx vocroaa Ha -1oKa,{}lltr,, on rltH!'Krtll l{ neKaretopticat{lJM
n)"reBHN{a urrie nponrcaHo nplr6as-rame Mltu-rberlt PXI,{3C.

3. Pera {xauiur) 3.raruua j9 lryfeun KgHalylg}*i npeKorpaHnqHrd lQiroroii (l6111popq 1ra
rennavxrz _vpellell pemzrurreqeri.a peii (rii*la;ra) 3;rarurla (ry:eroleu,e Bo.ile, )craBe H;rpyra,l
naro y Cp6uju, 'raKo x y Pynyuuja), PXM3C ne Moxe jtzr eepu$un1je xl4ltpoJtouxe
apopaqyHe" jep peiKHNr Teqeba H noaauh o pero4t\.ly Teqer"a oBLlf u rfplrfHx cr.lHquH\
BoJtr) rrlKa Hucy y HaAne)KHocrrr PXNI3C. I{ouauay, oAJrvKy o norpefirr a:pa1c rHjlpolloluK{lr,
I |pirpa(r\Ha l :roHocH opfaH H3!rtexlH j t  t i3 laBitRJe B(\-tHHX \fr ' t ' rBt. I  seprrr]rr.rxluNir
xnxpo.no rKHx rrpopaqylta. yKoJrrzr(o cv no,rpe6ur.r. y oBaKBurr crrrvauujava Bprte oprarrn,
opraHrr:aqrrje u rrpelv:eha HaAle)KHn .:a )./ltpaBJbalLe oBgK*l-Ixt Boltofouuua. [lpN roue ce
\Iop?l HMaTH )', ts jly ;la Xtr,Ltpo.lorxKl.{ npopa{vH He MOpa Ia nl!"{pa3y]\{etsa r,}cKibv![{a0
npopaq)H Ha ocrJoB! KapaKrr.prlcrnt.a c-,nrsHor no,1plvja. seh uo;re SnrH jlar a Kao crg,n
yHanpel 3a.larrix tt re"tDt,lnncauax BpeAHoclft poroKa Ha 1,cxoe)' ro-irzx ce auu,iH3rroKruJe
XaHar-ICKa Nlpexa.

4. Pexlrv reqelsa ir rHtrporexHurlrcl ,vpel;erue oaof BoAoroKa c1. l:le$nnHcana y c(nary ca
gaxehrrrr Boro[pnBpetHnrr/aonnan anlu;na n rexH]lrlroill gorcvuenraqr.rjonr. ll6or rora l-,t
npoleKTHa lox:-lrenrarlttja 3ii penoHcrpr xqrijv nocroiehux !t x?rp:LlrLy lroBHX
xn.tpore\r{g qr(hx o6-jerara {ta oBox{ n Apyfxnt cr,ttl.t}rxiu RoJlororlr.ii\.{a ucpa 6urn.v- cjcra:ly ca
ea; r ie l t t t r t  BLuo l lpxB lcJHl l \ l  Bo4HH\r  i lK lH! . r  Ie \H qN( ' \1  - l l  I  h - \ r  \ t  c  H I  a  u  I  t j  \  )  \1  i )  I t , , ( t \ , i c l t c
\rt.lpore\HnqKe o6-jexre u K JlporexllxlrKo ;-pefer;e Ha oBol{ H lpyrfin cr,tuqfiril\t
BO-tOTOU \14.
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