
3.1.       TEHNIČKI OPIS 

 FFrraannjjeevvaaččkkii  ssaammoossttaann  ii  ŢŢuuppnnaa  ccrrkkvvaa  ssvv..  FFiilliippaa  ii  JJaakkoobbaa  uu  VVuukkoovvaarruu  

FFrraannjjeevvaaččkkii  ssaammoossttaann  ssaa  ŢŢuuppnnoomm  ccrrkkvvoomm  ssvv..  FFiilliippaa  ii  JJaakkoobbaa  uu  VVuukkoovvaarruu,,  ssmmjjeešštteenn  

jjee  nnaa  ppoovviiššeennoomm  ppllaattoouu  nnaadd  DDuunnaavvoomm  nnaa  kkaatt..  ččeessttiiccii  bbrr..  11998855,,  kk..oo..  VVuukkoovvaarr  KKoommpplleekkss  ssee  

ssaassttoojjii  oodd  ccrrkkvvee  nnaa  jjuuggoozzaappaaddnnoomm  ddiijjeelluu  ii  ttrrii  ssaammoossttaannsskkaa  kkrriillaa  kkoojjaa  ss  ccrrkkvvoomm  zzaattvvaarraajjuu  

aattrriijj  ssaammoossttaannaa,,  nnaa  ssjjeevveerruu  ssaa  ooddggrraaĎĎeennoomm  kkuulloomm,,  aa  uunnuuttaarr  cciijjeelloogg  kkoommpplleekkssaa  ssee  nnaallaazzee  

jjoošš  ggrraaĎĎeevviinnee  ppaaccttoorraallnnoogg  cceennttrraa  ssvv  ..BBoonnoo  ii  ppoommooććnnee  ggrraaĎĎeevviinnee  ggaarraaţţaa  ssaa  sspprreemmiiššttiimmaa  ,,  

ttee  vvaannjjsskkiihh  ssaanniittaarriijjaa..  NNaa  ssjjeevveerroozzaappaaddnnoojj  ssttrraannii  ((ggllaavvnnii  uullaazz  ccrrkkvvee  ii  ssaammoossttaannaa))  nnaallaazzii  ssee  

ppeerriivvoojj,,  aa  uuzzdduuţţ  jjuuggoozzaappaaddnnee  ssttrraannee  ccrrkkvvee  ssmmjjeešštteennaa  jjee  jjaavvnnaa  pprroommeettnniiccaa,,  aa  kkoollnnii  uullaazz  uu  

cciijjeellii  kkoommpplleekkss  jjee  ssaa  iissttooččnnee  ssttrraannee,,  uuzz  kkoojjii  jjee  ssmmjjeešštteenn  ppaarrkkiinngg....  

FFrraannjjeevvaaččkkii  ssaammoossttaann  tteešškkoo  jjee  oošštteeččeenn  uu  rraattnniimm  rraazzaarraannjjiimmaa  VVuukkoovvaarraa  11999911..gg,,  aa  

zzaattiimm  uu  rraazzddoobblljjuu  ddoo  11999988..  ddeevvaassttiirraann,,  oopplljjaaččkkaann  ii  uunniiššttaavvaann  ddjjeelloovvaannjjeemm  lljjuuddii  ii  

aattmmoossffeerriilliijjaa..  OOdd  11999988..  ggooddiinnee  ddoo  22001155..  ttrraajjaallaa  jjee  oobbnnoovvaa  ccrrkkvvee  ii  ssaammoossttaannaa..    

  

PPoovviijjeessnnii  rraazzvvoojj  

((pprreemmaa  ""VVuukkoovvaarr--  FFrraannjjeevvaaččkkii  ssaammoossttaann  ii  ŢŢuuppnnaa  ccrrkkvvaa  ssvv..  FFiilliippaa  ii  JJaakkoobbaa  --  PPooddllooggaa  

zzaa  pprrooggrraammsskkuu  sskkiiccuu  ss  ooppiissoomm  ppoottrreebbnniihh  aakkttiivvnnoossttii  zzaa  ppooččeettaakk  rraaddoovvaa  oobbnnoovvee""  --  

MMiinniissttaarrssttvvoo  kkuullttuurree  --  ZZaavvoodd  zzaa  zzaaššttiittuu  ssppoommeenniikkaa  kkuullttuurree  ii  pprriirrooddee  --  lliissttooppaadd  11999977,,  aauuttoorrii::  

ZZllaattkkoo  KKaarraačč,,  ddiippll..iinngg..  aarrhh..  ii  BBooţţiiddaarr  UUrrššiićć,,  ddiippll..  iinngg..  aarrhh..))  

..........FFrraannjjeevvaaččkkii  ssaammoossttaann  ssaa  ŢŢuuppnnoomm  ccrrkkvvoomm  ssvv..  FFiilliippaa  ii  JJaakkoobbaa  uu  VVuukkoovvaarruu  ((  uu  

sskkllooppuu  FFrraannjjeevvaaččkkee  pprroovviinncciijjee  ssvv..  ČČiirriillaa  ii  MMeettooddaa))  ssmmjjeešštteenn  jjee  nnaa  vviissookkoojj  tteerraassii  uuzz  DDuunnaavv,,  

pprrii  vvrrhhuu  ŠŠlleezziijjee  ((GGaajjeevvee  uulliiccee))  ii  nnaa  ppooččeettkkuu  ŠŠaammccaa,,  ttooggaa  nnaajjssttaarriijjeegg  ddiijjeellaa  ggrraaddaa..  

VVeećć  zzaa  ttuurrsskkee  vvllaaddaavviinnee  uu  VVuukkoovvaarruu  jjee  iizzggrraaĎĎeennaa  ffrraannjjeevvaaččkkaa  ccrrkkvviiccaa  ((ddrrvveennii  

""mmoolliittvveennii  ppaavviilljjoonn""uuzz  rriijjeekkuu  ssppoommiinnjjee  ssee  11665599..))..  PPrrvvaa  ssttaallnnaa  ffrraannjjeevvaaččkkaa  rreezziiddeenncciijjaa  bbiillaa  jjee  

ddrrvveennaa  kkuuććaa  ssaa  ssaammoo  ddvviijjee  pprroossttoorriijjee  ((ggrraaĎĎeennaa  11668888,,  pprrooššiirreennaa  11770044..))..  SSttaajjaallaa  jjee  uuzz  

zzaappaaddnnii  rruubb  ddaannaaššnnjjeegg  ssaammoossttaannsskkoogg  ppeerriivvoojjaa,,  aa  bbuudduuććii  ddaa  ssee  nnaallaazziillaa  ppooddaalljjee  oodd  ssttaarree  

ccrrkkvviiccee,,  uusskkoorroo  jjee  uuzz  nnjjuu  iizzggrraaĎĎeennaa  nnoovvaa  ddrrvveennaa  ccrrkkvvaa  ((11770077..)),,  ss  ddrrvveenniimm  ttoorrnnjjiiććeemm..  

ZZaa  vvrriijjeemmee  pprreeddssttoojjnniikkaa  oo..  MMaarrkkaa  DDrraaggoojjeevviiććaa,,  nnaa  zzeemmlljjiiššttuu  iissttooččnnoo  oodd  rreezziiddeenncciijjee  

zzaappooččeellaa  jjee  iizzggrraaddnnjjaa  ddaannaaššnnjjeegg  mmoonnuummeennttaallnnoogg  ssaammoossttaannsskkoogg  sskkllooppaa  ((11772233..)),,  kkoojjii  jjee  ddoo  

rraattnniihh  rraazzaarraannjjaa  bbiioo  nnaajjssttaarriijjii  ssaaččuuvvaannii  bbaarrookknnii  ssppoommeenniikk,,  ii  uuooppććee  nnaajjssttaarriijjaa  ssaaččuuvvaannaa  

ggrraaĎĎeevviinnaa  uu  VVuukkoovvaarruu..  PPrrvvoottnnaa  jjeeddnnoobbrrooddnnaa  ssvvooĎĎeennaa  ccrrkkvvaa  ((ddoovvrrššeennaa  11773333..))  uuzz  ssvveettiiššttee  jjee  

iimmaallaa  pprriiggrraaĎĎeenn  zzvvoonniikk  ((ggrraaĎĎeenn  11772233--4433,,  ssrruuššeenn  11775522..))..  KKaassnniijjee  jjee  nnaadd  ggllaavvnniimm  pprrooččeelljjeemm  

ppooddiiggnnuutt  ddrrvveennii  zzvvoonniikk  ((mmeeššttaarr  KKaarrlloo,,  11775522..)),,  aa  ddaannaaššnnjjii  vviittkkii  ttoorraannjj  iisspprreedd  uullaazzaa  uu  ccrrkkvvuu  

ddjjeelloo  jjee  vvuukkoovvaarrsskkoogg  ggrraaddiitteelljjaa  MM..WWeeiicchhmmaannnnaa  ((11777733--7744..))..  UU  ssaammoossttaannsskkoomm  sskkllooppuu  

nnaajjssttaarriijjee  jjee  ssjjeevveerrnnoo  dduunnaavvsskkoo  kkrriilloo  ((11772277..)),,  ddookk  ssuu  oossttaallii  ttrraakkttoovvii  ookkoo  pprraavviillnnooggaa  kkllaauussttrraa  ss  

aarrkkaaddnniimm  ttrriijjeemmoovviimmaa  uu  pprriizzeemmlljjuu  ssuukkcceessiivvnnoo  ddooggrraaĎĎiivvaannii  ddoo  11775566..  IIssttooččnnoo  oodd  ssaammoossttaannaa,,  

ookkoo  vveelliikkoogg  ddvvoorriiššttaa  iizzggrraaĎĎeenn  jjee  sskklloopp  ggoossppooddaarrsskkiihh  zzggrraaddaa  ((nnpprr..  ""ssuukknnaarraa""  ssee  ssppoommiinnjjee  

vveećć  11775522..))..  

CCiijjeellii  jjee  kkoommpplleekkss  vviiššee  ppuuttaa  oobbnnaavvlljjaann  ii  ddooggrraaĎĎiivvaann,,  aa  ssvvoojj  kkoonnaaččnnii  oobblliikk  ddoobbiioo  jjee  

nnaakkoonn  hhiissttoorriicciissttiiččkkee  pprreeggrraaddnnjjee  ccrrkkvvee  ((11889966--9977..)),,  kkoojjaa  jjee  ggoottoovvoo  ddvvoossttrruukkoo  pprroodduuţţeennaa  ii  uu  

ssrreeddiiššnnjjeemm  ddiijjeelluu  pprrooššiirreennaa  ss  jjoošš  ddvvaa  bbooččnnaa  bbrrooddaa  ((pprroojjeekktt::  aarrhhiitteekktt  RR..JJoorrddaann;;  ggrraaddiitteelljj  

VV..PPhhiilliipppp))..  SS  5566  mm  dduuggaaččkkiimm  ssrreeddiiššnnjjiimm  bbrrooddoomm  vvuukkoovvaarrsskkaa  ţţuuppnnaa  ccrrkkvvaa  ssppaaddaa  mmeeĎĎuu  

nnaajjvveeććee  ssaakkrraallnnee  ggrraaĎĎeevviinnee  uu  HHrrvvaattsskkoojj..  

IIsspprreedd  ggllaavvnnoogg  pprrooččeelljjaa  ssaammoossttaannaa  ookkoo  11990000..  zzaassaaĎĎeenn  jjee  rraasskkooššnnii  ppeerriivvoojj  uu  kkoojjii  jjee  

uukklloopplljjeennaa  bbaarrookknnaa  kkaappeelliiccaa  ssvv..  IIvvaannaa  NNeeppoommuukkaa  ((11774499..)),,  ss  jjoošš  nneekkoolliikkoo  pprriimmjjeerraa  ssaakkrraallnnee  

ppllaassttiikkee..  KKllaauussttaarr  jjee  bbiioo  uurreeĎĎeenn  kkaaoo  ccvvjjeettnnjjaakk,,  aa  ggoossppooddaarrsskkii  vvrrttoovvii  ss  ppoovvrrttnnjjaakkoomm  zzaassaaĎĎeennii  

ssuu  nnaa  kkaasskkaaddnniimm  tteerraassaammaa  ppoovvrrhh  DDuunnaavvaa..........................  

  

PPRROOJJEEKKTTNNII  ZZAADDAATTAAKK  

SSaammoossttaann  ii  ccrrkkvvaa  ppoossjjeedduujjee  vveelliikkuu  zzbbiirrkkuu  ssttaarriihh  kknnjjiiggaa  ii  ssppoommeenniiččkkee  ggrraaĎĎee  kkoojjee  ssuu  uu  

vveeććeemm  ddiijjeelluu  vvrraaććeennee  nnaakkoonn  rraattnniihh  rraazzaarraannjjaa..  ZZaa  ppoottrreebbee  pprreezzeennttaacciijjee  ii  ddoossttuuppnnoossttii  iissttooggaa  

jjaavvnnoossttii,,  uuzz  ppoossttoojjeeććee  pprroossttoorriijjee  nnaa  11  kkaattuu  ppoojjaavviillaa  ssee  ppoottrreebbaa  zzaa  pprrooššiirreennjjeemm  pprroossttoorraa..  



OOvviimm  pprroojjeekkttoomm  jjee  pprreeddvviiĎĎeennoo  uurreeĎĎeennjjee  ppoottkkrroovvlljjaa  ssjjeevveerrnnoogg  ii  iissttooččnnoogg  kkrriillaa  uuzz  ssmmjjeeššttaannjjee  

uunnuuttaarr  ppoottkkrroovvlljjaa  kknnjjiiţţnniiccee  ii  vviiššeennaammjjeennsskkee  ddvvoorraannee..  PPrreeddvviiĎĎeennoomm  rreekkoonnssttrruukkcciijjoomm  oossttaajjee  

ssee  uunnuuttaarr  ppoossttoojjeeććeegg  ggaabbaarriittaa  kkrroovvaa..    

  

SSTTAANNJJEE  LLOOKKAACCIIJJEE  

PPrriissttuupp    nnaa  ppaarrcceelluu  ggrraaĎĎeevviinnee  jjee  ss  iissttooččnnee  ssttrraannee  iizz  SSaammoossttaannsskkee  uulliiccee,,  aa  ddoo  

ggrraaĎĎeevviinnee  jjee  iinntteerrnnoomm  pprroommeettnniiccoomm  ššiirriinnee  66  mm  uuzz  kkoojjuu    ssuu  ssmmjjeešštteennii  ppaarrkkiinnzzii..  

UUllaazz  uu  ggrraaĎĎeevviinnuu  jjee  ssaa  zzaappaaddnnee  ii  iissttooččnnee  ssttrraannee..  

CCiijjeellii  kkoommpplleekkss  ssaammoossttaannaa  ii  ccrrkkvvee  jjee  zzaaššttiiććeenn  kkaaoo  ppoojjeeddiinnaaččnnii  ssppoommeenniikk  kkuullttuurree..  

KKoommpplleettnnaa  ppaarrcceellaa  jjee  hhoorrttiikkuullttuurrnnoo  uurreeĎĎeennaa..  

  

LLOOKKAACCIIJJSSKKII  UUVVJJEETTII    

  UUkkuuppnnoo  jjee  ddaannaass  nnaa  ppaarrcceellii  ssmmjjeešštteennoo  44  ggrraaĎĎeevviinnaa..  UUzz  kkoommpplleekkss  ssaammoossttaannaa  ii  ccrrkkvvee  

nnaallaazzii  ssee  kkuullaa  kkoojjaa  jjee  mmoossttoomm  ssppoojjeennaa  ssaa  ssaammoossttaannoomm  nnaa  11  kkaattuu,,  ppaassttoorraallnnii  cceennttaarr  ssvv  ..  

BBoonnoo,,  ttee  ppoommooććnnee  ggrraaĎĎeevviinnee  vvaannjjsskkiihh  ssaanniittaarriijjaa  ii  ggrraaĎĎeevviinnaa  ggaarraaţţaa  ii  sspprreemmiiššttaa..    

ZZaahhvvaattoomm  oobbuuhhvvaaććeenniimm  oovviimm  ggllaavvnniimm  pprroojjeekkttoomm  pprreeddvviiĎĎeennoo  jjee  ssaammoo  zzaahhvvaatt  uunnuuttaarr  

ppoottkkrroovvlljjaa  ssjjeevveerrnnoogg  ii  iissttooččnnoogg  kkrriillaa  ssaammoossttaannaa..  

PPrreeddvviiĎĎeenniimm  zzaahhvvaattoomm  nnee  mmiijjeennjjaajjuu  ssee  kkooeeffiicciijjeenntt  iizzggrraaĎĎeennoosstt  ppaarrcceellee,,  kkaaoo  nnii  vvoolluummeenn  

ggrraaĎĎeevviinnee..  OOkkoolliišš  ggrraaĎĎeevviinnee  ii  ssvvee  zzeelleennee  ppoovvrrššiinnee  ssee  zzaaddrrţţaavvaajjuu    ppoossttoojjeeććee  ii  nniissuu  pprreeddmmeett  

oovvoogg  zzaahhvvaattaa..  

  

RReekkoonnssttuukkcciijjaa  ppoottkkrroovvlljjaa  ssjjeevveerrnnoogg    ii  iissttooččnnoogg  kkrriillaa  ssaammoossttaannaa  

KKoommpplleettnnaa  rreekkoonnssttrruukkcciijjaa  ssee  iizzvvooddii  uunnuuttaarr  ppoossttoojjeeććiihh  ggaabbaarriittaa  ggrraaĎĎeevviinnee..  

  PPoovveezziivvaannjjee  ppoossttoojjeeććeegg  II  kkaattaa  ssaa  ppoottkkrroovvlljjeemm  uu  iissttooččnnoomm  kkrriilluu  iizzvveessttii  ććee    ssee  nnoovviimm  

sstteeppeenniiccaammaa  nnaa  ppoozziicciijjii  ddaannaaššnnjjiihh  ssaanniittaarriijjaa  uu  ssjjeevveerrnnoomm  ddiijjeelluu..  UU  ppoottkkrroovvlljjuu  ssee  nnaa  vvrrhhuu  

sstteeppeenniiccaa  uuzz  lloobbii  ssmmjjeeššttaajjuu  ččaajjnnaa  kkuuhhiinnjjaa  ii  ggaarrddeerroobbaa,,  mmuušškkee  ii  ţţeennsskkee  ssaanniittaarriijjee,,  ttee  uullaazz  uu  

kknnjjiiţţnniiccuu  ii  pprroossttoorriijjuu  iizzllooţţbbii  ii  pprreeddaavvaannjjaa  ((  mmuullttiiffuunnkkcciioonnaallnnii  pprroossttoorr))..  UUnnuuttaarr  pprroossttoorraa  

kknnjjiiţţnniiccee  pprreeddvviiĎĎeenn  jjee  ooddjjeelljjaakk  zzaa  kknnjjiiţţnniiččaarraa..  PPrroossttoorr  iizzllooţţbbii  ii  pprreeddaavvaannjjaa  jjee  kkrroozz  hhooddnniikk  

ppoovveezzaann  nnaa  ssjjeevveerrnnoo  kkrriilloo  ssaammoossttaannaa..  UUzz  hhooddnniikk  ssuu  ssmmjjeešštteennii  pprroossttoorrii  sspprreemmiiššttaa  ((  zzaa  

ppoottrreebbee  mmuullttiiffuunnkkcciioonnaallnnoogg  pprroossttoorraa))  ii  kkaanncceellaarriijjee..  

  ZZaa  ppoottrreebbee  uurreeĎĎeennjjaa  ppoottkkrroovvlljjaa  ii  iizzvveeddbbee  sslloojjeevvaa  ssttrrooppaa  ppoottkkrroovvlljjaa  zzaaddrrţţaavvaa  ssee  uu  

ppoottppuunnoossttii  ppoossttoojjeeććaa  kkrroovvnnaa  kkoonnssttrruukkcciijjaa,,  aa  ppoossttoojjeeććii  ppookkrroovv  ssee  sskkiiddaa  ii  ppoonnoovvnnoo  ppoossttaavvlljjaa  

ppoo  ppoossttaavvii  kkrroovvnnee  ffoolliijjee  ii  kkoonnttrraa  lleettvvii..  TToopplliinnsskkaa  iizzoollaacciijjaa  ssee  ppoossssttaavvlljjaa  uunnuuttaarr  rrooggoovvaa  ii  

iissppoodd,,  ddoo  oobbllooggee  iizz  ggiippsskkaarrttoonnsskkiihh  vvaattrroooottppoorrnniihh  ppllooććaa  kkoojjiimm  ssee  oobbllaaţţee  cciijjeellaa  kkoossiinnaa  kkrroovvaa  

ddoo  sslljjeemmeennaa..  NNaa  ssvvaakkoomm  kkrriilluu  ssaammoossttaannaa  nnaa  ssttrraannii  pprreemmaa  aattrriijjuu  ssee  ppoossttaavvlljjaa  ppoo  44  kkrroovvnnaa  

pprroozzoorraa  uu  rraavvnniinnii  ssaa  kkrroovvoomm,,  PPoodd  ppoottkkrroovvlljjaa  ssee  ppooddiiţţee  iizznnaadd  vveezznniihh  ggrreeddaa  kkrroovviiššttaa,,  

ppoommooććuu  kkoonnssttrruukkcciijjee  ppoovviiššeennoogg  ppooddaa..  PPooddoovvii  uu  pprroossttoorriijjaammaa  ssuu  iizzvveeddeennii  iizz  ppaarrkkeettaa,,  aa  uu  

sseerrvviissnniimm  pprroossttoorriimmaa  kkeerraammiikkee..  SSvvii  zziiddoovvii  uu  ppoottkkrroovvlljjuu  ssuu  iizzvveeddeennii  iizz  ggiippsskkaarrttoonnsskkiihh  dduupplliihh  

ppllooččaa  nnaa    mmeettaallnnoojj  ppooddkkoonnssttrruukkcciijjii,,  oovviissnnoo  oo  ppoozziicciijjii  ––  vvaattrroooottppoorrnniihh,,  ssaa  ppoottrreebbnnoomm  

iizzoollaacciijjoomm  iizz  mmiinneerraallnnee  vvuunnee..  GGiippsskkaarrttoonnsskkiimm  ppllooččaammaa  ii  ttooppll..  iizzoollaacciijjoomm  oobbllaaţţuu  ssee  ii  

ppoossttoojjeeććii  zzaabbaattnnii  zziiddoovvii  pprreemmaa  ssjjeevveerrnnoomm  kkrriilluu  ii  iissttooččnnoomm  kkrriilluu..  SSvvii  zziiddoovvii  uu  ssaanniittaarriijjaammaa  ććee  

ssee  oobbllooţţiittii  kkeerraammiiččkkiimm  ppllooććiiccaammaa,,  aa  oossttaallii  lliiččiittii..  SSttrrooppoovvii  uu  hhooddnniikkuu  ii  lloobbiijjuu  jjee  iizzvveeddeenn  ss  

ddoonnjjee  ssttrraannee  vveezznnee  ggrreeddee  kkaaoo  ssppuušštteennii  ggiippss  kkaarrttoonnsskkii  ssttrroopp  nnaa  mmeettaallnnoojj  kkoonnssttrruukkcciijjii  iizznnaadd  

kkoojjeegg  ssee  ssmmjjeeššttaajjuu  rreekkuuppeerraattoorrii,,  aa  uu  oossttaalliimm  pprroossttoorriimmaa  ssttrroopp  jjee  uujjeeddnnoo  ii  oobbllooggaa  kkrroovvnniihh  

ggrreeddaa  ii  pprraattii  nnaaggiibb  kkrroovvaa..  VViiddlljjiivvii  ii  nneezzaaššttiiććeennii  ddiioo  kkrroovviiššttaa  ssee  bboojjii  PPIIRROOSSTTOOPP  pprreemmaazzoomm  uu  

bbiijjeelloojj  bboojjii..  

SSvvaa  vvrraattaa  oossiimm  pprroottuuppooţţaarrnniihh  ććee  ssee  iizzvveessttii  kkaaoo  ssttoollaarriijjaa..  

  NNoovvoo  uurreeĎĎeennii  pprroossttoorr  ppoottkkrroovvlljjaa  ććee  ssee  ppooţţaarrnnoo  ooddvvoojjiittii  oodd  oossttaattkkaa  ggrraaĎĎeevviinnee..  

  SSvvee  pprroossttoorree  ppoottkkrroovvlljjaa  ssee  pprreeddvviiĎĎaa  ggrriijjaattii  ii  ppoo  ppoottrreebbii  hhllaaddiittii,,  ššttoo  jjee  pprreeddvviiĎĎeennoo  

vveennttiillookkoonnvveekkttoorriimmaa  ppoo    pprroossttoorriijjaammaa  ((  ppooddnniimm  ii  ssttrrooppnniimm  ––  ssaanniittaarriijjee))  kkoojjii  ssee  zzaaggrriijjaavvaajjuu  

pprreekkoo  ppoossttoojjeeććee  ttoopplliinnsskkee  ssttaanniiccee,,  aa  hhllaaddee  pprreekkoo  nnoovvee  ddiizzaalliiccee  ttoopplliinnee  ssmmjjeešštteennee  nnaa  ppaarrcceellii  

uu  ssjjeevveerrnnoomm  ddiijjeelluu..  ZZaa  ppoottrreebbee  iizzmmjjeennaa  zzrraakkaa  pprreeddvviiĎĎeenn  jjee  ssiisstteemm  vveennttiiaallaacciijjee  ssvviihh  



pprroossttoorraa,,  ssaa  oobbrraaddoomm  zzrraakkaa  pprreekkoo  rreekkuuppeerraattoorraa  ((  ssmmjjeešštteenniihh  uu  ssttrrooppuu  hhooddnniikkaa  ii  lloobbiijjaa))  

  SSvvii  pprroossttoorrii  ssuu  rraassvviijjeettlljjeennii  aaddeekkvvaattnnoomm  uummjjeettnnoomm  rraassvvjjeettoomm  uuzz  kkoorriišštteenneejj  šštteeddlljjiivviihh  

iizzvvoorraa  ssvvjjeettllaa.. 
 

ZZBBRRIINNJJAAVVAANNJJEE  OOTTPPAADDAA  

SS  oobbzziirroomm  ddaa  ssee  ddiioo  ppoossttoojjeeććee    ggrraaĎĎeevviinnee    rruuššii  iillii  uukkllaannjjaa  ppoottrreebbnnoo  jjee  ssaa  ssvviimm  

ggrraaĎĎeevviinnsskkiimm  oottppaaddoomm  oodd  rruuššeennjjaa  kkaaoo  ii  oottppaadd  kkoojjii  nnaassttaajjee  uu  ttookkuu  rraaddoovvaa  rraazzvvrrssttaattii  ttee  nnaa  

pprraavviillaann  nnaaččiinn  iissttii  zzbbrriinnuuttii  ii  ooddvveessttii  nnaa  zzbbrriinnjjaavvaannjjee..  GGrraaĎĎeevvnnii  oottppaadd  mmoorraa  ssee  ooddvvoojjeennoo  

sskkuupplljjaattii  ii  zzaattiimm  rreecciikklliirraattii..  IIzzvvooĎĎaačč  ppoottppiissoomm  uuggoovvoorraa  oo  ggrraaddnnjjii  zzaa  nnaavveeddeennii  zzaahhvvaatt  nnaa  sseebbee  

pprreeuuzziimmaa  oobbvveezzuu  pprreeddaajjee  ggrraaĎĎeevvnnoogg  oottppaaddaa  ttvvrrttccii  kkoojjaa  iimmaa  kkoonncceessiijjuu  zzaa  ggoossppooddaarreennjjee  

ggrraaĎĎeevvnniimm  oottppaaddoomm..  ZZaabbrraannjjeennoo  jjee  ooddllaaggaannjjee  ggrraaĎĎeevvnnoogg  oottppaaddaa  nnaa  mmjjeessttuu  nnaassttaannkkaa  iillii  nnaa  

llookkaacciijjaammaa  kkoojjee  zzaa  ttoo  nniissuu  pprreeddvviiĎĎeennee..  IIssttoo  vvrriijjeeddii  ii  zzaa  ssvvee  ddrruuggee  vvrrssttee  oottppaaddaa.. 
 

IINNSSTTAALLAACCIIJJEE  

SSvvee  iinnssttaallaacciijjee  ssuu  oobbrraaĎĎeennee  uu  ppoosseebbnniimm  pprroojjeekkttiimmaa,,  SSvvee  iinnssttaallaacciieejj  ssee  iizzvvooddee  ssaa  

ssppoojjeemm  nnaa  ppoossttoojjeeććee  iinnssttaallaacciijjee  ii  pprriikklljjuuččkkee.. 
 

ZZAAŠŠTTIITTAA  OODD  PPOOŽŽAARRAA  

ZZaa  pprreeddmmeettnnii  zzaahhvvaatt  jjee  iizzrraaĎĎeenn  eellaabboorraatt  zzaaššttiittee  oodd  ppooţţaarraa..  

NNaa  oossnnoovvuu  PPrraavviillnniikkaa  oo  oottppoorrnnoossttii  nnaa  ppooţţaarr  ii  ddrruuggiimm  zzaahhttjjeevviimmaa  kkoojjee  ggrraaĎĎeevviinnee  mmoorraajjuu  

zzaaddoovvoolljjiittii  uu  sslluuččaajjuu  ppooţţaarraa  ((»»NNaarrooddnnee  nnoovviinnee««  bbrroojj  2299//1133  ii  8877//1155))    ččllaannkkaa  11..  ssttaavvkkaa  22..  ss  

oobbzziirroomm  ddaa  ssee  rraaddii  oo  ggrraaĎĎeevviinnii  kkoojjaa  jjee    uuppiissaannee  uu  RReeggiissttaarr  kkuullttuurrnniihh  ddoobbaarraa  RReeppuubblliikkee  

HHrrvvaattsskkee  ppooššttiivvaannii  ssuu  ssaammoo  zzaahhttjjeevvii  kkoojjiimmaa  ssee  mmoogglloo  uuddoovvoolljjiittii  uu  ssmmiisslluu  zzaaššttiittee  oodd  ppooţţaarraa  

aa  ddaa  ssee  nnee  nnaarruuššee  vvrriijjeeddnnoossttii  kkuullttuurrnnoogg  ddoobbrraa,,  aa  pprreemmaa  pprraavviillnniikkuu  ggrraaĎĎeevviiaann  ssppaaddaa  uu  ZZPPSS55..  

  NNoovvoo  uurreeĎĎeennii  pprroossttoorr  ppoottkkrroovvlljjaa  ććee  ssee  ppooţţaarrnnoo  ooddvvoojjiittii  oodd  oossttaattkkaa  ggrraaĎĎeevviinnee..  NNaa  

uullaazzee  uu  zzoonnuu  zzaahhvvaattaa  ––  ppoottkkrroovvlljjee  ppoossttaavvlljjaajjuu  ssee  pprroottuuppooţţaarrnnaa  vvrraattaa  ((TT6600))  kkoojjaa  ssuu  ssaa  

ssttrraannee  ssaammoossttaannaa  iizzvveeddeennaa  ssaa  oobbllooggoomm  kkaaoo  ppoossttoojjeeććaa  ((  ppoovviijjeessnnaa  vvrraattaa  ii  ddoovvrraattnniikk))..  SSvvii  

zziiddoovvii  ii  ppooddoovvii  kkaaoo  ii  ddiioo  ssttrrooppaa  ii  kkrroovviiššttaa  uu  ššiirriinnii  oodd  11,,00  mm  ((  nnaa  ggrraanniiccii  ppooţţaarrnnoogg  sseekkttoorraa))    

pprreemmaa  oossttaalloomm  ddiijjeelluu  ggrraaĎĎeevviinnee  zzaaddoovvoolljjaavvaajjuu  vvaattrroooottppoorrnnoosstt  oodd    RREEII  9900  EEII  9900,,  aa  ssvvii  

ssttrrooppoovvii    ii  kkoonnssttrruukkcciijjaa  RR  6600  ((  zzaaddnnjjaa  eettaaţţaa))..  PPrroossttoorr  sspprreemmiiššttaa  jjee  ppooţţaarrnnoo  ooddvvoojjeenn  

zziiddoovviimmaa  EEII  6600..  

CCiijjeellii  pprroossttoorr  ććee  ssee  bbrraanniittii  ppooţţaarrnniimm  hhiiddrraannttoomm  ii  ppoottrreebbnniimm  bbrroojjeemm  vvaattrrooggaassnniihh  aappaarraattaa.. 
 

 

RRAACCIIOONNAALLNNAA  UUPPOORRAABBAA  EENNEERRGGIIJJEE  II  TTOOPPLLIINNKKSSAA  ZZAAŠŠTTIITTAA  UU  ZZGGRRAADDAAMMAA 
 

  ZZaa  rreekkoonnssttrruuiirraannii  ddiioo  ggrraaĎĎeevviinnee  iizzrraaĎĎeenn  jjee  pprroorraaččuunn  ffiizziikkaallnniihh  ssvvoooojjssttaavvaa  zzggrraaddee  ((  uu  

ggrraaĎĎeevviinnsskkoomm  pprroojjeekkttuu  ––  mmaappaa  22))  ttee  ssuu  nnaa  oossnnoovvuu  nnjjeeggaa  ppoossttaavvlljjeennii  sslloojjeevvii  zziiddoovvaa,,  ppooddoovvaa  

ii  ssttrrooppoovvaa  ((kkrroovvaa))..   
 SSvvee  pprroossttoorree  ppoottkkrroovvlljjaa  ssee  pprreeddvviiĎĎaa  ggrriijjaattii  ii  ppoo  ppoottrreebbii  hhllaaddiittii,,  ššttoo  jjee  pprreeddvviiĎĎeennoo  

vveennttiillookkoonnvveekkttoorriimmaa  ppoo    pprroossttoorriijjaammaa  ((  ppooddnniimm  ii  ssttrrooppnniimm  ––  ssaanniittaarriijjee))  kkoojjii  ssee  zzaaggrriijjaavvaajjuu  

pprreekkoo  ppoossttoojjeeććee  ttoopplliinnsskkee  ssttaanniiccee,,  aa  hhllaaddee  pprreekkoo  nnoovvee  ddiizzaalliiccee  ttoopplliinnee  ssmmjjeešštteennee  nnaa  ppaarrcceellii  

uu  ssjjeevveerrnnoomm  ddiijjeelluu..  ZZaa  ppoottrreebbee  iizzmmjjeennaa  zzrraakkaa  pprreeddvviiĎĎeenn  jjee  ssiisstteemm  vveennttiiaallaacciijjee  ssvviihh  

pprroossttoorraa,,  ssaa  oobbrraaddoomm  zzrraakkaa  pprreekkoo  rreekkuuppeerraattoorraa  ((  ssmmjjeešštteenniihh  uu  ssttrrooppuu  hhooddnniikkaa  ii  lloobbiijjaa))  ..  

ZZaa  kkoorriišštteennjjee  rraassvvjjeettee  pprreeddvviiĎĎeennaa  ssuu  eenneerrggeettsskkii  šštteeddnnii  iizzvvoorrii  ssvvjjeettlloossttii  ..  lleedd  ,,hhaallooggeennaa  

rraassvvjjeettaa  ii  fflluuoo  cciijjeevvii..  

ZZAAŠŠTTIITTAA  NNAA  RRAADDUU  

ZZaaššttiittaa  nnaa  rraadduu  jjee  ooppiissaannaa  uu  ppoosseebbnnoomm  EEllaabboorraattuu  zzaaššttiittee  nnaa  rraadduu.. 


