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1.1 НАСЛОВНА СТРАНА
1. Пројекат архитектуре
Инвеститор:

"АС-АГРО 99"д.о.о.
Маршала Тита 1Д, Банатско Ново Село

Објекат:

Силосно складиште за житарице
капацитета 19440м3, КО Б.Н.Село, к.п.13784

Врста техничке документације:

Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

1. Пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:

нову градњу

Печат и потпис:
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Душко Бајић, дипл.инж.грађ.
лиц.бр. 310 6083 03
тел. 011/3558-214, 065/3558-214
mail: dusko.bajic@sbb.rs
Број дела пројекта:
Место и датум:
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1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКАНТА

На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука
УС, 132/14, 145/14 , 81/18, 31/19, 37/19 и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката (“Службени гласник РС”, бр. 72/18) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТИ

OPSDEOo

за израду пројекта:
који је део (врста техничке
документације)

идејног решења

за грађење/извођење радова:

нову градњу

објекта:

Силосно складиште за житарице
капацитета 19440м3, КО Б.Н.Село, к.п.13784

Инвеститор:

"АС-АГРО 99"д.о.о.
Маршала Тита 1Д, Банатско Ново Село

одређује се:

Душко Бајић, дипл.инж.грађ.
лиц.бр. 310 6083 03

Пројектант:
Одговорно лице/заступник:

"ТМА" ПРОЈЕКТНИ БИРО, Нови Сад,
Шекспирова 8
директор Златко Кнежевић, дипл.инж.маш.

Печат:

Потпис:

Број дела пројекта:
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Место и датум:

Нови Сад, јуна 2021. године
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1.4 И З Ј А В А
ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ('Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС,

Инвеститор:

"АС-АГРО 99"д.о.о.
Маршала Тита 1Д, Банатско Ново Село

Објекат:

Силосно складиште за житарице
капацитета 19440м3, КО Б.Н.Село, к.п.13784

Врста техничке документације:

ИДР

Назив и ознака дела пројекта:

1. Пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:

нова градња
k,
ИДР.02/21.1

Број дела пројекта:

Изјављујем

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, са прописима,
стандардима и нормативима из области изградње и са правилима струке,
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:
Печат и потпис:

Нови Сад,
јуна 2021. године
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Душко Бајић, дипл.инж.грађ.
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ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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"АС-АГРО 99", Банатско Ново Село
Идејнo решење – 1. архитектура – нова градња
Силосно складиште капацитета 19440м3
КО Б.Н.Село, к.п.13784

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ово је идејно архитектонско решење силосног комплекса у Банатском Новом Селу.

Ситуационо решење
Ситуационим решењем дато је решење комплекса и распоред појединих објеката.
Кота ±0.000 одговара апсолутној коти терена од 102.00м. Део плаца са сушаром,
тампонкама и колским вагама виши је за 0.40м.
Максимална релативна висинска кота је врх опреме и износи 29.5м.
Слободне површине, простор испред и око нових објеката, покривене су травом и
пејзажном вегетацијом.

Објекат се ради као нова градња. На парцели се налазе: управна зграда, пријемни
бункер са надстрешницом, постојећа сушара и 2 тампон-ћелије и подно складиште.
Извршиће се уклањање постојећих објеката:
1
вагарска кућица,
2
бензинска станица и
3
колска вага,
што је обухваћено у Нумеричком прилогу "РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА У
ОБЈЕКТУ".
Пројектом се предвиђа изградња следећих делова објекта:
01
02
04
05
06
07
08

ПРИЈЕМНИ БУНКЕР
НАДСТРЕШНИЦА НАД БУНКЕРОМ
ВЕЗНИ МОСТ
МАШИНСКА КУЋА П+1+Птк
ЈАМА ЕЛЕВАТОРА УЗ СИЛОСЕ
ЕЛЕВАТОРСКИ СТУБ УЗ СИЛОСЕ
МОСТОВИ ПРЕКО СИЛОСА
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09 СИЛОСИ 8Ф13.4*16м
11 ЕЛЕВАТОРСКИ СТУБ УЗ СУШАРУ
12 МОСТОВИ ПРЕКО ТАМПОН-ЋЕЛИЈА
16 ТАМПОН-ЋЕЛИЈЕ 3*650м3
17 РИНФУЗ-ЋЕЛИЈЕ 4Ф3.6м
18 ВАГАРСКА КУЋИЦА
19 ТЕМЕЉИ 2 КОЛСКЕ ВАГЕ
20 НАДСТРЕШНИЦА НАД ВАГОМ
преглед површина ових делова објекта дат је у Нумеричком прилогу
"РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА У ОБЈЕКТУ".

Локални услови
Објекат је лоциран у Банатском Новом Селу, макс.температура 42°С, мин.температура
-24°С, рачунска брзина ветра 22м/с, сеизмичко убрзање тла 0.05g за повр.период од 475
година. Извршено је геотехничко испитивање тла и нађено да је носивост солидна и
одсуство подземне воде.

Намена и функционалност решења
Намена објеката на комплексу је у функцији пољопривреде.
Објекат је намењен за сушење и складиштење са елевирањем и издавањем у друмска
возила. Објекат служи за властите потребе, а исти може имати комерцијални карактер
тј. могуће је капацитете користити за услужно сушење, складиштење или претовар другим правним и физичким лицима.
Сва челична конструкција је од челика С235. Бетонска конструкција је од армираног
бетона Ц25/32, арматура ребраста и мрежаста Б500Б.

Садржај пројекта
Текстуалним делом пројекта обухваћена су потребна решења и изјаве, као и овај Опис.
У нумеричком делу дат је преглед површина и заузетости парцеле.
У графичком делу дати су ситуациони план и општи диспозициони цртежи основа и
пресека, којима је дефинисан међусобни однос наведених делова објекта, где се даје
положај и међусобни односи главних оса појединачних делова.
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1, 2/1. АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Материјализација
Силосни цилиндри изводе се од поцинкованих челичних плоча. Кров силоса је од
абкантованих сегмената од поцинкованог челичног лима. Левак и стубови силоса су од
поцинкованог лима.
Мостови и стубови су од поцинковане челичне конструкције, газиште је решеткасто.
Пењалице су поцинковане челичне.
Машинска кућа је зидана од опека-блока у бетонском бондруку, таванице су армиранобетонске, завршна фасада и кров су челични, обложени тр-лимом.
Елеваторске јаме су армирано-бетонске, а стубови челичне решетке. Пријемни бункер
је армирано-бетонски, а надстрешница нас њим челична, обложена тр-лимом. Вагарска
кућица је зидана, темељи армирано-бетонски, а надстрешница над њима челична, обложена тр-лимом.

01

ПРИЈЕМНИ БУНКЕР

Састоји се од 2 пријемна бункера:
1. дужег – за бочно киповање, са кип-платформом за извртање возила, и
2. бункера за киповање уназад, са решетком преко које прелазе возила.
Сва конструкција је армирано-бетонска, махом испод нивоа терена, хидроизолована.

02

НАДСТРЕШНИЦА НАД ПРИЈЕМНИМ БУНКЕРОМ

Надстершница је ширине 6,5 и 4,5м, а висине, 5 одн.11м. Носећа конструкција је
челична, облога је од тр-лима. Фундира се на Пријемном бункеру и темељима-самцима,
који су обрађени уз приј.бункер.

04

ВЕЗНИ МОСТ

Мост је простогреда челична решетка, распона 30м, ширине 1.8 и висине 2.4м. На њега
су смештени ланчани транспортери житарица и ревизиона стаза од решеткастог газишта. Ослања се на елеваторске стубове.
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МАШИНСКА КУЋА П+1+Птк

Машинска кућа је основе 8.85*5.7м. У приземљу је ком-кабина, на спрату вентилатор, а
у поткровљу уређај за аспирационо пречишчавање житарица. Унутар објекта је и степениште. Зида се опека-блоком са арм.бетонским серклажима, таванице су армиранобетонске, а фасада и кров поткровља - тр-лим на челичној конструкцији.

06

ЈАМА ЕЛЕВАТОРА УЗ СИЛОСЕ

Јама је полуукопани квадер од армираног бетона дим.3.85*5.35*3.85м. Носи елеваторски стуб. Изводи се од армиранобетонских зидова и плоча д=25см, хидроизоловано.

07

ЕЛЕВАТРОРСКИ СТУБ УЗ СИЛОСЕ

Стуб је челична 4-појасна конзолна решетка, основе 3.6*5.1м, висине 24.2м. Снабдевен
је степеништем за надзор свих етажа и излазак на везни и надсилосне мостове.

08

МОСТОВИ НА СИЛОСИМА И ПЕЊАЛИЦЕ

Мостови служе за смештај транспортне опреме. До њих се долази степеништем. Сви
мостови су просте челичне греде, ојачане затегом – од поцинкованих челичних
профила. Газишта су решеткаста, а ограда висине 1100мм.

09

СИЛОС Ф13.4*16.4м

Силос је од поцинкованог челичног лима, кров је конус од абкантованих сегмената.
Под је раван бетонски, са каналима за продувавање жита. Темељ је кружни прстен са
редлерским тунелом, испуњен тампоном који носи подну плочу и канале. На силос се
излази мостовима.

11

ЕЛЕВАТОРСКИ СТУБ УЗ СУШАРУ

Стуб је челична 6-појасна конзолна решетка, основе 3.6*6,6м, висине 20.3м. Снабдевен
је степеништем за надзор свих етажа и излазак на везни и надсилосне мостове.
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МОСТОВИ НА СИЛОСИМА И ПЕЊАЛИЦЕ

Мостови служе за смештај транспортне опреме. До њих се долази степеништем. Сви
мостови су 4-појасне челичне решетке, горе отворене – од поцинкованих челичних
профила. Газишта су решеткаста, а ограда висине 1100мм.

16

ТАМПОН-ЋЕЛИЈЕ Ф6.97*14.98м

Ћелија је од поцинкованог челичног лима, кров је конус од абкантованих сегмената.
Левак, стубови и спрегови такође су од поцинкованог лима. Под је раван бетонски.
Фундира се на армиранобетонској контраплочи. На силос се излази мостовима.

17

РИНФУЗ-ЋЕЛИЈЕ 4Ф3.6*5.0м

Ћелија је од поцинкованог челичног лима, кров и левак су конуси од абкантованих
сегмената. Стубови и спрегови такође ваљаних или кутијастих челичних профила, анкери су уграђени. Фундира се на армиранобетонским темељима самцима. На силосе се
излази мостовима.

18

ВАГАРСКА КУЋИЦА П+0

Кућица је зидани објекат, ширине 3.65м, дужине 19.62м и корисне висине од 2.7м. Под
је на к.+0.55, мерено од нивоа саобраћајнице. Састоји се из: вагарске собе, собе за
пријем и лабораторије за узорковање робе, оставе и тоалета. Објекат није стално поседнут. Нема заштиту од падавина, пошто је под надстрешницом.

19

ТЕМЕЉ КОЛСКЕ ВАГЕ

Темељ колске ваге је типска армиранобетонска конструкција, која се изводи по документацији испоручиоца ваге. Састоји се из 10 темеља-самаца повезаних подном плочом
и 2 навоза.

20

НАДСТРЕШНИЦА ИЗНАД ВАГЕ

Надстрешница је у основи 24*14.7м, укупне висине 7.05м. Носећа конструкција је
челична, а облога тр-лим. Фундира се на темељима самцима.
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УНУТРАШЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Саобраћајно решење
Колски приступ на локацију је омогућен приступним путем ширине 6м, а пешачки са
пешачких површина комплекса. Унутар локације користе се постојеће саобраћајнице.
Саобраћајнице су распоређене тако да омогућавају кружни ток саобраћаја и несметану
манипулацију возила приликом утовара у возило као и саобраћање ватрогасног возила.
Главни улаз на локацију је са локалног пута са северо-источне стране парцеле.
Намена интерних прилазних саобраћајница је да се омогући прилаз камионима шлеперима силосним ћелијама за утовар и истовар сировина.

3.

ХИДРАНТСКА МРЕЖА

Наставља се на постојећи хидрантски прстен.
Цевовод за снабдевање објекта силоса прикључен је на градску водоводну дистрибутивну мрежу и на њему се налази водомер у водомерној шахти.
Објекат се штити од пожара преко спољних хидраната.

4.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Нова инсталисана снага је 415kW, а једновремена 290kW, што се не може обезбедити
са постојеће ТС, тако да ће се тражити повећање капацитета ТС. Постројењем се управља са командног пулта, а уређаји су у блокадној шеми, што спречава нагомилавање
материјала на пресипним тачкама.
Сва опрема и челична конструкција су уземљени. Предвиђена је громобранска заштита.
Спољно осветлење је постојеће, а додаће се осветлење нових мостова.
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6. МАШИНСКО-ТЕХНОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ

Za potrebe investitora: PRIVREDNO DRUŠTVO “AS-AGRO 99”DOO, Banatsko Novo
Selo urađeno je IDR Idejno rešenje mašinskih instalacija-silosne opreme i transportne
3
tehnike silosnog kompleksa za skladištenje žitarica kapaciteta Q = 8 x 2430 m , koji se
nalazi na Katastarskoj parceli 3511 K.O. Banatsko Novo Selo na adresi Pančevački put 2,
Banatsko Novo Selo 26314,SRBIJA, Investitora PRIVREDNO DRUŠTVO “AS-AGRO
99”DOO. Objekat je lociran u svemu prema situacionom planu.
Silos je projektovan sa prijemnom transportnom opremom kapaciteta Q= 120 t/h
3
pri ρ=0,78 t/m sa izuzetkom trasnsportne opreme koja predstavlja nadgradnju postojećih
skladišnih kapacita, kao i remontovanih transportera koji imaju kapacitet od Q=60 t/h.
Silos je namenjen za prijem zrnastih poljoprivrednih kultura osušenih i očišćenih i
pripremljenih za duži vremenski period skladištenja.
Tehnološka postavka i dijagram manipulacije sa robom omogućavaju izvođenje
sledećih tehnoloških operacija:
•
•
•
•
•

Prijem žitarica
Čišćenje i priprema za skladištenje
Skladištenje materijala
Izdavanje robe iz skladišta
Upravljanje sa optacima

Prijem žitarica u skladište
Prijem zrnastih kultura se obavlja drumskim prevoznim sredstvima. Prvi zahvat
kod prijema je utvrđivanje mase primljene robe i njenog osnovnog kvaliteta. Kontrolna
tačka prijema je kolska vaga sa priručnom laboratorijom, gde se utvrđuje kvalitet
materijala kao i težina punog vozila, a nakon pražnjenja i tariranja istog vozila, evidentira
se ukupno zapremljena količina robe. Prijem se odvija pored postojećeg usipnog koša na
mestu novoprojektovanog, namenjenog za prijem sirovine iz dampera i komercijalnih
vozila. Dimenzija koša za prijem robe iz komercijalnih vozila putem kip platforme iznosi
18800x2550 mm svetlog otvora, sa inspekcionim šahtom zatezne glave 2550x2000 mm.
Dubina kanala u koji je smešten prijemni lančani transporter R1 kapaciteta Q = 120 t/h
iznosi 1700mm, a na istoj dubini se izvodi inspekcioni kanal kip platforme
17600x2800mm. Dimenzije koša namenjenog za prijem robe iz dampera iznosi
4610x3400 mm sa 2050mm dubine kanala u kom se nalazi prijemni lančani transporter
R2 kapaciteta Q = 120 t/h. Pogonske stanice prijemnih lančanih transportera se nalaze u
zajedničkom šahtu sa elevatorskom stopom, dimenzija 3700x1950 mm, dubine 3.7m.
Usipni koš je u betonskoj izvedbi sa neprohodnom čeličnom rešetkom postavljenom
preko svetlog otvora 18.8x2.25 m i sa čeličnim nosačima i nagaznom rešetkom na mestu
istovara dampera. Kip platforma, za istovar komercijalnih vozila, čelične konstrukcije,
postavljena je na hidrocilindre i u kompletu je sa hidrauličnim agregatom sa pratećim
ventilima za raspodelu protoka, regulaciju pritiska i osiguranje. Usipni koševi su
natkriveni dvovisinskom nadstrešnicom u dužini od 38320mm. Niža nadstrešnica je
visine 6770mm i širine 6100mm, a nadstrešnica koša za prijem iz dampera je visine
10200 mm i širine 4550mm.
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Elevator E1 za prijem robe iz usipa je smešten unutar prostornog rešetkastog
stuba osnove 2400x2400mm, visine 16500mm oslonjenog na kotu +0.3m sa
inspekcionom platformom dimenzija 3000x2000mm.
Komunikacija između novoprojektovanog i postojećeg silosnog kompleksa se
odvija putem mosta izrađenog od čeličnih profila kao prostorna konstrukcija
1700x2400mm dužine 30.2m. Most se oslonja na elevatorske stubove na visini od 14.5m.
Na mostu se nalaze tri transportera R3, R15 i R10 kapaciteta Q = 120 t/h.
Čišćenje i priprema za skladištenje se odvija u okviru mašinske kuće osnove
8.85x5.7m. Mašinska kuća je u tri etaže sa osnovama na kotama +0.4,+3.9,+7.4m. .
Kompletno čišćenje sa pratećom opremom se odvija na koti +7.4m dok se na etaži +3.9m
nalazi puž za odlaganje otpadnog materijala. Na koti +0.4 se nalazi komandnoupravljačka jedinica razvodnim ormarima kao i klupa za uvrećavanje otpada.
Silo ćelije su čelične, adekvatno antikoroziono zaštićene prilikom proizvodnje
čelične trake, motane iz trake po »Lipp« tehnologiji, prečnika 13,4 m, visine cilindra 16
m sa krovom u obliku zarubljene kupe i pasarelama na krovu od čeličnih profila, koje
služe za nošenje opreme i prolaz radnika pri remontu opreme. Dno je ravno armirano
betonski sa centralnim izlazom i dva periferna izlaza kao i sa kanalima za produvavanje.
Pražnjenje ćelije je gravitaciono i prinudno planetarnim pužnim izuzimačem Q = 30 t/h,
koji je fiksiran za centralni izlaz tako da može da kruži po dnu ćelije. Ispod ćelie se
nalaze prolazni hodnici dimenzija 2.3x1.7m za smeštaj podsilosnih lančanih transportera
3
kapaciteta Q = 120 t/h. Zapremina silo ćelije računajući i krov V= 2430 m .
Zbog geometrije dna silo ćelije i načina izuzimanja sirovine, nije dozvoljeno
skladištenje suncokretovog zrna, kao ni ostalih zrnastih kultura ako im je vlažnost veća
od ravnotežne vlažnosti.
Svi elevatori za smeštaj materijala u novoprojektovane siloćelije se nalaze u
prostornom elevatorskom stubu, dimenzija osnove 3.6x3.6m i visine 26750mm od kote
oslanjanja do inspekcione platforme na kojoj se nalaze glave elevatora. Pogonske glave
elevatora su na otvorenom prostoru, dok su samo pogonski agregati pokriveni limenim
zaštitama od atmosferskih uticaja. Isto je i sa lančanim transporterima kako u
nadsilosnom tako i u podsilosnom delu.
Na strani postojećih kapaciteta skladišnog kompleksa projektovan je elevatorski
toranj za smeštaj četiri elevatora dimenzija osnove 3600x2400mm visine 24330mm sa
insprekcionom platformom na koti +24.73 i platformom za silazak na vezni most na koti
+14.50m. U okviru postojećih kapaciteta transportna oprema je kapaciteta 60 t/h.
Proširenje podrazumeva dodavanje tri tampon ćelije zapremine 616m3, prečnika 6.87m u
redu sušare i postojećih ćelija. Postojeći nadsilosni raspodelni transporter se produžava
na odgovarajuću dužinu. Unutar postojeće elevatorske jame dubine 3.35m dimenzija
8.9x2.5m se smešta dodatni elevator kapaciteta 120 t/h E5, a postojeći elevator E02 se
produžava na odgovarajuću visinu.

Transportna oprema kao i
»MLINOMONT« – Bogatić;

prateći

uređaji

za

manipulaciju

su

proizvodnje

Svi elektro pogoni na transportnim uređajima i komandnim usmerivačima zrna koji su
proizvodnje »MLINOMONT« su u zaštiti IP- 54 a uvodne kutije elektromotora u zaštiti
IP-55
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Moguća je ugradnja opreme i drugih proizvođača koja po kvalitetu, gabaritima i
funkcionalnosti odgovara projektovanoj opremi.

6.5.2 NADZOR I UPRAVLJANJE SILOSOM
Skladište je savremene koncepcije sa naprdenom opremom za transport i čišćenje I svim
elementima sistema sa motorno ili pneumatskom izvršnom komandom.
Celokupnim sistemom upravljase iz komandne sobe- u mašinskoj kući skladišta, koja se
nalazi na koti +0.4 mašinske kuće silosa.
Za realizaciju blokadnog sistema I formiranje transportnih puteva pomaže nam PC
računar industrijske namene podržan sa softwarom za nador i softverom za grafičku
vizuelizaciju celokupnog procesa rada skladišta i svih trenutnih stanja, odnosno unutar
silosa (temperature, nivo sonde, elementi u radu odnosno u mirovanju, alartmna stanja).
Sistem za automatsko upravljanje Skladištem obuhvata:
1. Nadzor nad svim elementima skladišnog postrojenja:
-prihvat svih signala pogona i izvršnih elemenata,
-prihvat svih signala senzora,
2. Definisanje novih upravljčko-regulacionih transportnih puteva
-ugradnja novih senzora i njihovo integrisanje u sistem nadzora i upravljanja
3. Povezivanje svih signala na PLC
4. Povezivanje PLC sa nadzornim PC računarom
Predloženim rešenjem na Skladišnom postrojenju obezbedjuje se sledeće:
1. Lako kreiranje novih transportnih puteva
2. Automatsko vođenje rada skladišnog postrojenja na osnovu plana rada i zadatih
transportnih puteva.
3. Rad skladišnog postrojenja u poluautomatskom režimu. Poluautomatski režim rada
omogućava izvršavanje komandi sa računara u komandnoj sobi, tako da se svaka
operacija startuje pritiskom ogovarajućeg tastera, a izvršavanje kompletne operacije se
obavlja automatski pod kontrolom PLCa.
4. Akvizicija podataka svih senzora i pogona i grafički prikaz postrojenja sa svim
parametrima,
5. Akvizicija podataka o vrsti transportnih puteva, koji su izvršavani i koje treba uraditi i
njihov kasniji pregled.
6. Startovanje puteva
7. Pregled stanja puteva
8. Zaustavljanje i brzo zaustavljanje puteva
9. Aktivno praćenje rada puteva i zaustavljanje puteva u slučaju havarijskih situacija uz
istovremeno alarmiranje operatera
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10. Kontrola pristupa operatera na sistem
11. Štampanje potrebnih izveštaja.
12. Akvizicija podataka o svim događajima, koji odstupaju od normalnog radnog režima.
13. Generisanje i štampanje više tipova izveštaja o aktivnostima korisnika na sistemu

6.5.3 INSTALACIJE
Za ispunjenje tehnoloških zahteva skladišta potrebno je izvesti napajanje opreme i
uređaja neophodnim energentima, odnosno realizovati odgovarajuće instalacije do
svakog potrošača.
Električna energija je osnovni energent koga je potrebno dovesti do komandno razvodne
prostorije unutar mašinske kuće skladišta.
Instalirana snaga opreme skladišta je 416.52 kW, sa stepenom jednovremenosti 0,7.
Instalacija komprimovanog vazduha pritiska 8 bara za potrebe potrošača je 616 l/min . Za
tu svrhu je planiran vijčani kompresor sa pratećom opremom (automatski odvajač
kondenzata, sušač, filter) i cevovodi.

7.

Zaštita od požara

Prilikom projektovanja silosa sa svim pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima biće
ispoštovati osnovni zahtevi zaštite od požara u skladu sa članom 30. Zakona o zaštiti od
požara ("Sl. glasnik PC", br. 111/09 i 20/15).
Takođe biće primenjene mere zaštite od požara utvrđene važećim zakonima, tehničkim
propisima, standardima i drugim aktima kojima je uređena oblast zaštite od požara.
Pri projektovanju predmetnog silosa sa pratećim objektima, primeniće se i sledeći pravilnici :
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ",
broj 53/88 i 54/88 i "Sl. list SRJ", broj 28/95).
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list
SRJ", broj 11/96).
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za
vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara ("Sl. list SRJ", broj 8/95).
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija ("Sl. list
SFRJ", broj 24/87")
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U slučaju opasnosti najbliža vatrgosna jedinica nalazi se u Pančevu, udaljena oko 10km od
predmetne lokacije, na kojoj je planirana gradnja silosa sa pratećim objektima.

10. Уклањање постојећих објеката
На парцели се налазе: управна зграда, пријемни бункер са надстрешницом, постојећа
сушара и 2 тампон-ћелије и подно складиште. Извршиће се уклањање постојећих
објеката:
1
вагарска кућица,
2
бензинска станица и
3
колска вага,
што је обухваћено у Нумеричком прилогу "РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА У ОБЈЕКТУ".
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маја 2021. год.

Душко Бајић, дипл.инж.грађ.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА У ОБЈЕКТУ

УКЛАЊАЈУ СЕ ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
пумпна станица за гориво
вагарска кућица
вага колска
Свега

42.51
162.24
56.53
261.28
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08 МОСТОВИ ПРЕКО СИЛОСА
55.0%
1,128.21 1,128.21
09 СИЛОСИ 8Ф13.4*16м
ЈАМА
ЕЛЕВАТОРА
УЗ
СУШАРУ
постојеће
10
11 ЕЛЕВАТОРСКИ СТУБ УЗ СУШАРУ
12 МОСТОВИ ПРЕКО ТАМПОН-ЋЕЛИЈА
14 СУШАРА И ТЕМЕЉ - постојеће
15 ТАМПОН-ЋЕЛИЈЕ 2*650м3 - постојеће
5.6%
114.47
114.47
16 ТАМПОН-ЋЕЛИЈЕ 3*650м3
РИНФУЗ-ЋЕЛИЈЕ
4Ф3.6м
2.0%
40.72
40.72
17
ВАГАРСКА
КУЋИЦА
површина
је
ушла
18
у површину надстрешнице
19 ТЕМЕЉИ 2 КОЛСКЕ ВАГЕ
18.9%
388.08
388.08
20 НАДСТРЕШНИЦА НАД ВАГОМ
СВЕГА ПОВРШИНА
2,052.98 2,032.02
100.0%
2,032 м2

Свега нето површина новог објекта
Свега бруто грађевинска површина новог објекта
Свега бруто површина под новим објектом

2,052.98 м2
1,952.08 м2
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КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ

Назив

Р.бр.
Површина парцеле

1

П; м2
КО Банатско Ново Село
к.п.13784

Постојећи објекти, умањено за објекте за рушење
ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ИЛИ ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
УКЛАЊАЈУ СЕ ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

27,710.00

УКУПНО

4,190.00
261.28
3,928.72

Бруто површина приземља

постојећи објекти
новопројектовани објекти
УКУПНО

3,928.72
1,952.08
5,880.80

Бруто развијена грађевинска површина:

постојећи објекти
новопројектовани објекти
УКУПНО

3,928.72
2,052.98
5,981.70

Укупно зелених површина

10,587.59

21.2%
0.216
38.2%

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ПАРЦЕЛЕ
ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
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БРОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА
СА ПОТРЕБНИМ КОМУНАЛНИМ КАПАЦИТЕТИМА

Број функционалних јединица
1. силос

Потребни комунални капацитети
вода: постојећи прикључак на водоводну
мрежу
канализација: постојећи прикључак
електрична енергија: потрошња се повећава,
биће потребна већа ТС

usagla{ena
primewene
-Opasnosti
Imenovana
Na
Pregledom
U
U
objekat
skladu
skladu
osnovusesa
isa
odredbe
Zakona
sa
ispuwava
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nalazi
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odredbom
odredbom
ostalom
konstatovali
osvih
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izgradwi
krugu
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dokumentacijom
~lana
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iva`e}ih
predvi|ene
fabrike,
izZakona
33.
37.
na
daobjekata,
ona
radu
ta~ka
tehni~kih
Zakona
gde
odgovara
mere:
(“Slu`beni
okoja
7.izgradwi
Slu`beni
je
oZakona
izgradwi
zajedni~ki
~ini
propisa,
obimom
sastavni
oobjekata
glasnik
glasnik
izgradwi
normativa
objekata
re{en
na{em
deo
Republike
(Sl.
R.Srbije
objekata
pristup
zahtevu,
("Sl
dokumentacije
iglasnik
standarda,
glasnik
broj
Srbije”
unutra{
izre~enom
"Slu`beni
R.Srbije
44/95
za i
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C25/30, B500B, S235JR
investitor

objekat

"TMA" PROJEKTNI BIRO
[ekspirova 8, Novi Sad

projekat

odg.projektant

naziv

tel. 065 3558 214
saradnik

razmera

lic.br. 310 6083 03

br. crte`a

datum

format mm

C25/30, B500B, S235JR
investitor

objekat

"TMA" PROJEKTNI BIRO
[ekspirova 8, Novi Sad

projekat

odg.projektant

naziv

tel. 065 3558 214
saradnik

razmera

lic.br. 310 6083 03

br. crte`a

datum

format mm

