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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБУ
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ

ЛОКАЦИЈЕ

за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0

Број урбанистичког пројекта 43/17

Локација:
ул. Скадарска бр. 97а, Панчево
катастарска парцела топ. број 11416/3
К.О. Панчево

Инвеститор:
Петаковић Лазар
ул. Светог Саве бр. 58
Панчево

                          

Директор:

__________________________
       Јеремић Радован
         дипл. инж. грађ.
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НАРУЧИОЦИ И ИНВЕСТИТОРИ:
Петаковић Лазар
ул. Светог Саве бр. 58
Панчево

ОБРАЂИВАЧ:
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Предузеће за пројектовање грађевинских и других објеката                                           
Арт Ројал Инжењеринг
Трг Слободе бр. 1, Панчево
Предузетник:                                                                                                                         
Радован Јеремић, дипл. инж. грађ.

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
ДОО За пројектовање инжењеринг вештачење и процену
Пројектни биро „MS 1990“
ул. Николе Ђурковића бр. 2, Панчево
Директор:
Никола Мишковић

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Сава Б. Михајловић, дипл. инж. арх.                                                                                  
лиценца 200 0045 03

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:
Живојин И. Ђујић, дипл. инж. грађ.                                                                                     
лиценца 300 А762 04

САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ:                                                                        
Јасна Петричевић, дипл. инж. арх.
Биљана Јеремић, дипл. инж. арх.
Марија Бојаџиевска, дипл. инж. грађ.

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Г                     ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
  

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА Р 1:500
2. ПЛАН РУШЕЊА ОБЈЕКАТА Р 1:500
3. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТАР 1:500
4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА Р 1:500

5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Р 1:500
6. ПЛАН САОБРАЋАЈА Р 1:500
7. НИВЕЛАЦИОНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА Р 1:500 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ И ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

1. СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ Р 1:500
2. ОСНОВА ТЕМЕЉА Р 1:100
3. ОСНОВА ПРИЗЕМЉА Р 1:100
4. ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ Р 1:100
5. ПРЕСЕК А-А Р 1:100
6. ПРЕСЕК Б-Б Р 1:100
7. ИЗГЛЕД 1-2 Р 1:100
8. ИЗГЛЕД 2-3 Р 1:100
9. ИЗГЛЕД 3-4 Р 1:100
10. ИЗГЛЕД 4-1 Р 1:100

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

1. СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ Р 1:500
2. ОСНОВА ТЕМЕЉА Р 1:100
3. ОСНОВА ПРИЗЕМЉА Р 1:100
4. ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ Р 1:100
5. ПРЕСЕК А-А Р 1:100
6. ПРЕСЕК Б-Б Р 1:100
7. ИЗГЛЕД 1-2 Р 1:100
8. ИЗГЛЕД 2-3 Р 1:100
9. ИЗГЛЕД 3-4 Р 1:100
10. ИЗГЛЕД 4-1 Р 1:100
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ЗАКОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-

АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ
ЛОКАЦИЈЕ

за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0

А

Број техничке документације: УП-43/17
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1. Извод из уписа у судски регистар

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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2. Решење о именовању одговорног урбанисте 

ДАТУМ: 01.2018. год.

БР. ТЕХНИЧКОГ
ДЕЛОВОДНИКА: УП-43/17

ПРЕДМЕТ: Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-
 архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 

11416/3, К.О. Панчево за планирану реконструкцију и доградњу дела 
постојећег пословног објекта П+0

                                                                                                    
ИНВЕСТИТОР: Петаковић Лазар

ул. Светог Саве бр. 58
Панчево

                                               На основу Закона о планирању и изградњи 
(«Сл. гласник РС», бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС,50/13-УС98/13 УС, 
132/14 и 145/14) доносим:

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ

ЗА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

1. Одговорни Сава Б. Михајловић                                         
урбаниста бр. лиценце 200 0045 03       

                                                        

Овим се уједно потврђује да горе именовани урбаниста испуњава услове за израду урбанистичко-
техничке документације прописане у Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС,50/13-УС98/13 УС, 132/14 и 145/14).

          АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ : 

_____________________________________
     Јеремић Радован, дипл. инж. грађ. 

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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3. Лиценца одговорног урбанисте 

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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4. Решење о именовању одговорног пројектанта

ДАТУМ: 01.2018. год.

БР. ТЕХНИЧКОГ
ДЕЛОВОДНИКА: УП-43/17

ПРЕДМЕТ: Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-
 архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 

11416/3, К.О. Панчево за планирану реконструкцију и доградњу дела 
постојећег пословног објекта П+0

                                                                                                    
ИНВЕСТИТОР: Петаковић Лазар

ул. Светог Саве бр. 58
Панчево

                                               На основу Закона о планирању и изградњи 
(«Сл. гласник РС», бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС,50/13-УС98/13 УС, 
132/14 и 145/14) доносим:

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ

ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА НА ИЗРАДИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА :

1. Одговорни Живојин И. Ђујић, дипл.грађ.инж.
пројектант бр. лиценце 300 А762 04

                                                        

Овим се уједно потврђује да горе именовани пројектант испуњава услове за израду пројектно-
техничке документације прописане у Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС,50/13-УС98/13 УС, 132/14 и 145/14).

АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ : 

_____________________________________
     Јеремић Радован, дипл. инж. грађ. 

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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5. Лиценца одговорног пројектанта

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ ЗА ПОТРЕБУ
ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА

УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ
ЛОКАЦИЈЕ

за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0

Б

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.



14

1. Копија плана катастарске парцеле

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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2. Копија катастарског плана водова

3. Препис листа непокретности 
Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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4. Катастарско-топографски план

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-

АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ
ЛОКАЦИЈЕ

за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0

В

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ - УВОД

Повод за израду Урбанистичког пројекта је захтев инвеститора Лазара Петаковића, ул. Светог Саве
бр.  58  из  Панчева.  Урбанистички  пројекат  се  израђује  за  потребе  урбанистичко-архитектонске
разраде локације катастарске парцеле број 11416/3, К.О. Панчево за реконструкцију и доградњу дела
постојећег пословног објекта П+0.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

На основу одредби чл. 60. 61. 62. и 63. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.  72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 64/15)., као и
сва друга важећа подзаконска акта из ове области пројектовања а у складу са Планом генералне
регулације - Целина 5 -  Кудељарац и Новосељански пут иза Надела (''Сл. лист града Панчева'' бр.
15/14),  у  блоку  265,  у  пословно-производно-стамбеној  зони  Уговором  о  изради  Урбанистичког
пројекта за потребе Урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле 11416/3 К.О.
Панчево је за планирану реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0, израдио
Арт Ројал Инжењеринг, регистрован за пројектовање грађевинских и других објеката:

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске 
парцеле број 11416/3, К.О. Панчево за планирану реконструкцију и доградњу дела постојећег 
пословног објекта П+0.

ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ

Инвеститор: Петаковић Лазар
Место и адреса : ул. Светог Саве бр. 58
Место изградње: Панчево
Локација: ул. Скадараска бр. 97а
Број парцеле: 11416/3,  К.О. Панчево

Циљеви израде Урбанистичког пројекта су да се:
 изврши урбанистичко-архитектонска разрада локације,

 утврде урбанистички параметри (услови и капацитети изградње) на предметној
грађевинској парцели,

 изради урбанистичка документација за спровођење и реализацију за реконструкцију 
и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0 на катастарској парцели бр. 
11416/3 КО Панчево

Правни статус земљишта

Катастарска парцела топ. бр.  11416/3, К.О. Панчево  има  статус,  градског  грађевинског
земљишта. За потребе израде урбанистичког пројекта о могућностима и ограничењима градње на
кат. парцели топ. бр. 11416/3 К.О. Панчево прибављен је катастарско-топографски план размере
1:500.

Увидом у копију плана бр. 953-1/17-527 од 05.07.2017. год. и препис листа непокретности
бр. 12821 од 06.07.2017. год. утврђено је да је начин коришћења и статус земљишта на кат. пар. бр.
11416/3 К.О.  Панчево ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ у грађевинском подручју насеља.
Земљиште је приватна својина,  носиоц права на земљишту је Петаковић Лазар, ул. Светог Саве
бр. 58,  Панчево (ЈМБГ 2309957860018).  Врста земљишта је  градско грађевинско земљиште,  на
терену се налази у ул.  Скадарска бр.  97а,  Панчево.  Предметна парцела се налази у обухвату
Плана генералне регулације -  Целина 5 -  Кудељарац и Новосељански пут иза Надела (''Сл. лист
града Панчева'' бр. 15/14). Површина предметне катастарске парцеле је 52а 73м2.

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Подаци о парцели:
Број Катастар. Број листа Култура и Површина Врста Носилац Облик
кат. пар. Општина непокретности класа права права својине

11416/3 Панчево 12821

градско 
грађевинско 
земљиште 52а 73м2 Својина

Петаковић 
Лазар Приватна

Плански основ за предметни Урбанистички пројекат је:

Планом генералне регулације - Целина 5 - Кудељарац и Новосељански пут иза Надела (''Сл. лист
града Панчева'' бр. 15/14)

2.  ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ПОДАЦИМА О КОМПЛЕКСУ

Катастарскa парцелa број  11416/3  К.О. Панчево налази се у грађевинском подручју  града
Панчева.  Парцела  11416/3 има  приступ саобраћајници тј.  Скадарској  улици  (кат.  парцела  бр.
13970)  преко  парцеле  број  11416/5  КО  Панчево.  Са  северо-западне  стране  граничи  се  са
суседним катастарским парцелама 11416/11 и 11416/12; са северо-источне стране граничи се са
суседном катастарском парцелом 11416/9, са југо-западне стране граничи се са парцелом 11416/8
К.О. Панчево. Предметна катастарска парцела налази се у обухвату Плана генералне регулације -
Целина 5 - Кудељарац и Новосељански пут иза Надела (''Сл. лист града Панчева'' бр. 15/14) у у
пословно-производно-стамбеној зони.

Површина  катастарске парцеле која  је  предмет  урбанистичког  пројекта  износи  52а  73м2.
Израдом урбанистичког пројекта катастарскa парцелa бр.  11416/3 К.О. Панчево не мења своју
површину и постојеће границе, већ их у потпуности задржава. 

Простор израде урбанистичког пројекта је дефинисан тачкама G1, G2, G3, G4, G5, G6 и тачка
G7 чије су координате дате у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона у метричком систему.

Координате тачака обухвата грађ. парцеле
бр. X(m) Y(m)
G1 7474647.6 4972473.67
G2 7474692.57 4972513.43
G3 7474636.67 4972580.18
G4 7474590.666 4972541.6528
G5 7474697.7566 4972518.0154
G6 7474710.1923  4972503.1697
G7 7474659.7844 4972459.1211

3.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРОСТОРА

Катастарскa  парцелa  број  11416/3 К.О.  Панчево  које су предмет  израде  Урбанистичког
пројекта налазе се у грађевинском подручју града Панчева у  ул. Скадарска бр. 97а  у обухвату
Плана генералне регулације - Целина 5 - Кудељарац и Новосељански пут иза Надела (''Сл. лист
града Панчева'' бр. 15/14), у пословно-производно-стамбеној зони.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

Према Плану генералне регулације - Целина 5 - Кудељарац и Новосељански пут иза Надела
(''Сл. лист града Панчева''  бр. 15/14) дозвољена је реконструкција и доградња дела постојећег
пословног  објекта  П+0.  На  захтев  инвеститора  урађено  је  идејно  решење  за  поменуту
реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0 на катастарској парцели бр.
11416/3 КО Панчево. 

Локација  је  смештена  у  пословно-производно-стамбеној  зони,  у  улици  Скадарској  бр.  97а.
Реконструкција и доградња дела постојећег пословног објекта П+0. Реконструисан и дограђен део
постојећег пословног објекта П+0 је слободностојећи објекат на парцели 11416/3 КО Панчево.
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На предметној локацији је предвиђена реконструкција   и доградња дела постојећег пословног 
објекта. 
Пословни објекат П+0; Пбруто=680.12м2

Паркирање је предвиђено на сопственој парцели, за потребе пословног објекта. Предвиђен број
паркинг места је 6пм, 3 пм предвиђено је за запослене, 2 пм за посетиоце и 1 пм предвиђено је за
особе са инвалидитетом, на сопственој парцели топ. бр. 11416/3 КО Панчево. Плато  паркинга и
саобраћајнице је решен са свим потребним падовима и решетком за одвођење атмосферске воде
у зелену површину.

Биланс пројектованих површина  :

Постојеће стање - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (П+0)

ПРИЗЕМЉЕ

Нето површина ПРИЗЕМЉА износи 354.61м²
Бруто површина ПРИЗЕМЉА износи 406.28м²

Новопројектовано стање - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (П+0)

ПРИЗЕМЉЕ - доградња

Нето површина ПРИЗЕМЉА који се дограђује износи 247.05м²
Бруто површина ПРИЗЕМЉА који се дограђује износи 271.34м2

ПРИЗЕМЉЕ - реконструкција

Нето површина ПРИЗЕМЉА који се реконструише износи 164.61м²
Нето површина ПРИЗЕМЉА који се реконструише износи 188.30м2

ПРИЗЕМЉЕ -   део који се задржава

Нето површина ПРИЗЕМЉА дела који се задржава износи 197.68м²
Бруто површина ПРИЗЕМЉА дела који се задржава износи 220.50м2

Укупна   НЕТО   површина   износи 609.34  м²

Укупна   БРУТО   површина   износи   680.12  ²

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Реконструисан и дограђен постојећи пословни објекат П+0 постављен је као слободностојећи
објекат на парцели 11416/3 КО Панчево. Грађевинска линија је удаљена од регулационе линије
13.81м. Са бочне стране објекат је удаљен од парцеле 11416/8 КО Панчево 14.02м. Са друге
бочне стране објекат је удаљен од парцеле 11416/9 КО Панчево 18.36м. Удаљење објекта од
задње границе парцеле је 45.73m. 

Нивелационе коте
Кота приземља  реконструисаног и дограђеног постојећег објекта П+0 је подигнута  0.20м у

односу на коту уличног тротоара. Планирани објекат на предметној парцели задовољава одредбе
Закона о планирању и изградњи објеката и свих важећих Правилника за ову област изградње.
Објекти морају бити пројектовани са применом чврстих,  квалитетних и трајних материјала који
обезбеђују њихову трајност и економичност у експлоатацији.

Пад кровних равни и одводњавање
Реконструисан и дограђен пословни објекат П+0 – површинске воде са једноводног и двоводног
крова одводе у зелене површине на парцели. Атмосферске воде се одводе у зелене површине на
парцели. 
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Правила за изградњу других објеката на  грађевинским парцелама које су предмет овог
УПа
На парцели је предвиђена реконструкција и доградња пословног објекта П+0.

Ограђивање парцеле
Оставља се могућност да се у складу са важећим планским документом али у другом поступку 
омогући исходовање дозволе за ограђивање предметних парцела.

План саобраћаја (услови, начин обезбеђивања приступа парцели и простора за 
паркирање возила)
Не  предметној  парцели  11416/3  КО  Панчево  планиран  је  новопројектовани  саобраћајни
прикључак,  којим  су  обезбеђени  оптимални  саобраћајни  услови  на  парцели.  Са  саобраћајног
аспекта, локација коjа се обрађује УП-ом, има повољан положај, обзиром да остварује везу са
градском саобраћајницом (Скадарском улицом).

Приступ кат. парцелe 11416/3 КО Панчево, остварује приступ преко парцеле 11416/5 КО Панчево
са Скадарском улицом (парцела 13970 КО Панчево).

КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА САОБРАЋАЈНИЦЕ

бр. Y(m) X(m)
1 7474689.8522 4972511.0261
2 7474699.4096 4972499.558

Изграђеност и опремљеност саобраћајне инфраструктуре у Скадарској улици омогућује ефикасан
и непосредан приступ парцелама за све врсте учесника у саобраћају (моторна возила, бициклисти
и  пешаци).  За  потребе  парцеле  урађена  је  интерна  - унутрашња  саобраћајница. Ширина
саобраћајнице износи 5.0м.-

Задовољење  потреба  стационарног  саобраћаја  путничких  возила  решено  је у  потпуности  на
предметној парцели. Укупан број паркинг места је 6 паркинг места, предвиђен број паркинг места
је 6пм,  3 пм предвиђено је за запослене, 2 пм за посетиоце и 1 пм предвиђено је за особе са
инвалидитетом.

Такође је на парцели предвиђен простор за постављање контејнера за комунални отпад. Према
условима ЈКП  Хигијене  за  предметни објекат  из  важећих  законских  аката  и  намене  објеката
потребно је обезбедити 1 (један) контејнер V=1,1м3 за одлагање комуналног и чврстог неопасног
отпада.

Пројектант  може  извршити  корекцију  датог  нивелационог  решења  у  току  израде  пројектне
документације, уколико се за то укаже потреба. За приложено ситуационо решење планираних
саобраћајних површина дају се следећи општи услови за пројектовање и изградњу.

Пункт  за  контејнере  третирати  као  и  друге  саобраћајне  површине  у  комплексу,  а  заштиту
габаритних ивица извршити одговарајућим - стандардним ивичњацима.
Пројектант  -  извођач  је  дужан  да  се  придржава  свих  важећих  закона,  стандарда,  норматива,
правилника и правила струке који  регулишу и третирају  пројектовање и изградњу предметних
објеката.

Ако  се  изградња  планираних  садржаја  и  објеката  у  комплексу  врши  фазно,  иста  мора  бити
обезбеђена  одговарајућим  саобраћајним  површинама,  како  би  се  обезбедило  несметано
функционисање саобраћаја. Фазна изградња објеката не може нарушавати саобраћајни систем и
планирану изградњу припадајућих саобраћајних површина.

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ (Урбанистички параметри и посебни Услови
из планске документације)

1. Просторна организација сагледана је са аспекта коришћења еколошких и просторних
предности  које  парцеле  пружају,  а  у  циљу  формирања  квалитетног  амбијента  за  живот
корисника.
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2.  Осим  пословне  и  производне  делатности  о  овој  зони  планирају  се  објекти  породичног
становања (само стамбених или пословно-стамбених), са компатиблиним наменама, спратности
до П+2
- Планирани реконструисани и дограђени пословни објекат је спратности Пр.

3. Слободностојећи објекат: 
- минимално растојање објекта од бочне границе парцеле када се на тим фасадама налазе отвори
помоћних просторија где је висина парапета минимално 1.6м и 1.5м
- минимално растојање објеката од бочних граница парцеле када се на тим фасадама налазе
отвори стамбених и радних просторија је 4.0м
- Објекат је удаљен од бочних граница парцеле, са једне стране 14.02м са друге стране 18.36м.

4. Индекс заузетости у зони градње главних објеката је 50%. 
-  На предметној парцели индекс заузетости је 30.42%. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПРАМЕТАРА

Параметри o могућностима Остварени параметри
и ограничењима изградње за парцелу 11416/3
Површина парцеле 11416/3 КО Панчево 5273.00м2

НЕТО површина објекта 609.34м2

БРГП планираног објекта 680.12м2

Површина постојећих објеката на парцели 
који се задржавају 831.00+93.00=924.00м2

Спратност објекта П+0
Индекс заузетости макс. 50% 30.42%
Индекс изграђености 1 0.30
Укупна површина планираних 
саобраћајница 1556.97м2=29.53%
Укупна површина зеленила у комплексу 2111.91м2=40.05%

Биланс површина на парцели површина ( m²) проценат (%)
П бруто под објеком 1604.12 30.42
П бруто под планираним саобраћајницама 1556.97 29.53
П бруто под зеленилом 2111.91 40.05
Укупно 5273.00 100.00

Из табеле су издвојени параметри за паркинг места како би се појаснили подаци добијени у
Урбанистичком пројекту.

Услови из планских докумената налажу да се морају обезбедити:
 6 паркинг места на предметној парцели

Урбанистичким пројектом је остварено:
Укупан  број  паркинг  места  је  6  паркинг  места,  предвиђен  број  паркинг  места  је  6пм,  3 пм
предвиђено је за запослене, 2 пм за посетиоце и 1 пм предвиђено је за особе са инвалидитетом.

5.  НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Зеленило представља веома важан сегмент уређења, који треба да допринесе квалитету
амбијента  који  се  планира.  За  задовољавање  потреба  становништа  потребно  је
обезбедити 40% од укупне површине парцеле. 
Зелене површине представљају важан сегмент уређења уз објекте који се планирају, значајан и
као место одмора и неопходан елеменат природе. Површине под зеленилом заузимају значајну
површину у оквиру комплекса, а својим карактеристикама појачавају декоративност површина и
доприносе да читав простор представља једну складну целину.
Зелене површине уз објектe планирају се као цветни и травнати партер. Све зелене површине
затравити смешом трава отпорном на гажење. Овако формирано зеленило ће вршити, пре свега,
заштитну функцију (и заштиту садржаја комплекса од негативних ефеката саобраћаја -  буке и
издувних гасова,заштиту од прекомерне инсолације, ветра), али и декоративно-естетску функцију
(формирање пријатнијег амбијента у складу са наменом простора и његово визуелно одвајање од
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околних садржаја). Уколико се примењују растер плоче за поплочавање паркинг простора, 10% од
укупне површине под растер плочама се обрачунава као зелена незастрта површина.
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6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
На основу услова ЈКП “Водовод и канализација” Панчево (број: Д-4591/1 од 14.07.2017.
године) урађених за потребе израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за реконструкцију и
доградњу предметног објекта:

Водовод  на  мрежа -  водоводна  мрежа  на  делу  улице  на  којој  се  налази  предметна
парцела није изграђена. На градски водовод је  могуће прикључење изградњом дела
недостајуће мреже у дужини од цца 100м, од завршетка постојеће градске мреже до
посматране парцеле. Положај и пречник завршетка постојеће градске мреже је дат у
ситуацији у условима. 

Фекална канализација -  на посматраној локацији у Улици Скадарској тренутно је у фази
изградња фекалне канализације од ПВЦ цеви пречника ДН 300, прикључење на градску
фекалну  канализацију  биће  могуће  након  завршетка  радова  на  изградњи  поменуте
фекалне канализације,  преко  новог  прикључка,  преко  цевне ревизије  која  се налази
1.5м од регулационе линије.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
За  потребе  реконструкције,  доградње  и  пренамене  предметног  објекта  у  складу  са
условима ЕПС-Електровојводина Електродистрибуција  Панчево,  Милоша Обреновића
бр.  6  Панчево  (број:  8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-180248-17)  предвиђени  напон  на  који  се
прикључује објекат је 0,4kV, фактор снаге изнад 0,95, максималне снаге 42 kW, називна
струја главних осигурача 80А.
Опис простора и положаја мерног места: Бетонско постоље САБП-600 са КПКЕВ-1П и
орманом мерног места ПОММ4 на јавној површини у улици Скадарска.
Место прикључења објекта: мерни орман иза мерног уређаја
Место визавања прикључка на систем: посебан нисконапонски кабловски вод из ТС
„Власинска“.
Опис прикључка до мерног места:  На погодном месту, на јавној површини, у улици
Скадарска урадити расецање постојећег кабловског вода из ТС „Млекара“ (која напаја
потрошача Петаковић) и на месту расецања уградити бетонско постоље  САБП-600 са
КПКЕВ-1П и орманом мерног места ПОММ-4.  Од ТС „Власинка“ до бетонског постоља
САБП-600 изградити кабловски вод каблом пресека и типа РР00-А 4х150мм2 и увући га у
КПКЕВ-1П.
У КПКЕВ-1П уградити ножасте осигураче јачине од 80А.
Опис мерног места: Постојећу мерну групу бр. 10612844 изместити из ормана који се
налази у ТС Млекара и уградити је у новопостављени ПОММ-4.

ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Прикључење на ТТ инсталације извршити у свему према техничким условима "Телеком-
Србија"  АД  Београд  И.Ј.  Панчево,  (број: 6995/259692/2-2017  од  17.07.2017.год.)
Пројектом предвидети полагање ПЕ цеви Ф40мм од изводног ормана до испред објекта
у јавној површини. На траси планираних ПЕ цеви испод тротоара и бетонских површина
поставити исту поставити кроз ПВЦ цев Ф110мм.

ГАСОВОД
Грејање ће се урадити без прикључка на гасну инфраструктуру. Грејање је планирано
само  у  канцеларији  у  оквиру  техничког  прегледа  и  биће  на  струју  путем  норвешких
радијатора.

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ
Приликом  изградње  под  условом  да  не  угрожава  објекте  и  друге  инфраструктурне
системе. Уколико се укаже потреба трасе могу бити и надземне и могу се водити по
објектима уз поштовање важећих закона и прописа. Постојећи инфраструктурни системи
се по потреби могу реконструисати или доградити. Реконструкција се може вршити у
истој  траси или паралелно са постојећом инсталацијом под условом да не угрожава
осталу инфраструктуру.

7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
У  даљој  фази  пројектовања  потребно  је  извести  детаљна  геолошка  истраживања  у
складу са Законом о геолошким истраживањима (Сл. гласник РС 44/95).

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број техничке документације: УП-43/17
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У оквиру парцеле није  предвиђена изградња која  на  било који  начин може угрозити
животну  средину,  објекте  или  функције  на  суседним  парцелама,  у  функционалном,
еколошком или естетском смислу. Планирани садржај се не налази на листи Уредбе о
утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (,,Сл.лист РС,,бр.114/2008).

9. МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
Објекат је пројектован као пословни објекат П+0 са бруто површином од 680.12м2 и као
такав сврстан је у категорију Б и не подлеже давању сагласности на пројектно-техничку
документацију 
Министарства унутрашњих послова – сектор за вандредне ситуације (објекти до 2000 м2

или Пр+4+Пк). Објекат ће бити пројектован у складу са Законом о заштити од пожара
(„Сл. гласник РС“, бр. 111/09); од материјала отпорних на пожар према стандардима и
нормативима који регулишу ову област.

10.  УСЛОВИ  ЗА  НЕСМЕТАНО  КРЕТАЊЕ  ЛИЦА  СА  ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА
Несметано  кретање  лицима  са  посебним  потребама  биће  омогућено  у  складу  са
Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним
кретањем  деце,  старих,  хендикепираних  и  инвалидних  лица  („Сл.  Гласник  РС“  бр.
22/2015) .

11.  ЗАШТИТА  СПОМЕНИКА  КУЛУТРЕ ( МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА)

Са становишта заштите добара која уживају претходну заштиту према Решењу Завода
за заштиту споменика културе у Панчеву (број: 823/2 од 20.07.2017. године), утврђују се
следеће мере:
- Обезбедити вршење периодичног археолошког надзора Завода за заштиту споменика
културе у Панчеву током извођења земљаних радова при реконструкцији и доградњи. У
случају  посебно  занимљивих  и  вредних  случајних  налаза  неопходно  је  извршити
заштитна археолошка ископавања у непосредној зони налаза. 
-  Извођач је обавезан да пре почетка извођења земљаних радова на простору целог
комплекса,  обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву ради регулисања
обавеза Инвеститора везаних за вршење сталног археолошког надзора
- Ако се у току извођења земљаних, грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања
прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Пначвеу као и
да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у
положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним
добрима.

Термичка заштита 
У циљу обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивања испуњености услова
енергетске  ефикасности  зграда,  неопходна  је  израда  Елабората  ЕЕ  у  складу  са
Правилником  о  енергетској  ефикасности  зграда  (,,Сл.гласник  РС,,бр.61/2011).  За
планиране  објекте  је  потребно  прорачунати  енергетску  ефикасност  за  II  (другу)
климатску зону.

Сеизмичка заштита 
Ради  заштите  од  потреса  објекти  морају  бити  реализовани  и  категорисани  према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Објекте предвидети за
7. (седми) степен сеизмичности.
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1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ

ЛОКАЦИЈА:
На захтев Инвеститора урађено је Идејно решење за РЕКОНСТРУКЦИЈУ

И ДОГРАДЊУ ДЕЛА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+0, на катастарској
парцели топографски број 11416/3 КО Панчево, што се налази у Панчеву у улици
Скадарска број 97а.

Површина парцеле је 52а и 73м2

Климатска зона II, зона сеизмичности VII.

НАМЕНА ОБЈЕКТА:
Постојећи пословни објекат је са наменом Техничког прегледа возила и

пратећег административног дела. Реконструише се део објекта који се тренутно
користи  као  администрација  и  реконструкцијом  тог  дела  ће  се  формирати
канцеларијски простор и складишни простор за репроматеријал - ауто делове. У
делу објекта који се дограђује биће формиран технички преглед возила до 3.5т,
надстрешница и складишни простор за репроматеријал - ауто делове који ће
бити обједињен са реконструисаним делом објекта.

Након  реконструкције  и  доградње дела  објекта,  комплетан  обејкат  ће  имати
следеће карактеристике намене објекта:

Категорија објекта: претежно Б
класификациона ознака објекта: 123001 (58%) :  сервисне станице за моторна
возила
класификациона  ознака  објекта:  125221  (24%)  :  затворено  специјализовано
складиште
класификациона ознака објекта: 125231 (18%) : наткривено складиште

ПРОСТОРНО ОБЛИКОВАЊЕ:
Постојећи објекат – пословна зграда за коју није утврђена делатност –

Управна  зграда  са  котларницом  је  изграђена  у  облику  слова  П,  тако  да  је
доградња планирана да буде смештена тако да додирује постојећи објекат са
три  своје  стране.  Реконструкцијом  и  доградњом  биће  оформљени  улази  у
објекат са предње и са задње стране.  

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ:
Након  реконструкције  и  доградње Пословни објекат  ће  имати  четири

функционалне целине: 1. технички преглед возила, 2. технички преглед возила
до  3,5т,  3.  оставу  за  делове  и  репроматеријал  и  4.  надстрешницу.  Технички
преглед ће имати свој посебан улаз, док у оставу за делове ће се улазити кроз
надстрешницу.

Објекат ће бити приземан, изнад чега ће бити формиране кровне равни
које падају у сопствену парцелу.
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ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА:

Темељи: Објекат ће бити фундиран на тракастим темељима и темељима
самцима  од  армираног  бетона,  са  темељним  гредама  такође  од  армираног
бетона.

Нулту плочу пода на тло радити као армирану бетонску плочу, израђену
преко набијене ризле и тампон слоја шљунка.

Зидови: Носећи  зидови  објекта  ће  бити  зидани  опекама  са
армиранобетонским  стубовима,  односно  биће  формирани од  сендвич  зидних
панела са челичним стубовима.

Међуспратна  конструкција:  није  предвиђена,  већ  таваницу представља
кровна конструкција.

Кровна конструкција: је предвиђена од челичних профила сачињених као
решетка, односно као рам која ће бити ослоњен на челичне стубове.

Термоизолација:  У  техничком  прегледу  возила  термоизолација  је
предвиђена  у  зидовима  и  крову  са  сендвич  зидним  и  кровним  панелима.
Постојећи део објекта који се реконструше биће термоизолован демит фасадом.

Хидроизолација: У поду приземља кондор.
Плафони: нису предвиђени,  већ плафон представљају кровни сендвич

панели.
Кровни покривач: кровни сендвич панел. 
Столарија:  алуминијумска са термостаклом.

Прикључци  на  инсталације водовода,  канализације  и  струје  су
постојећи без повећавања капацитета.

Грејање је планирано само у канцеларији у оквиру техничког прегледа и
биће на струју путем норвешких радијатора.
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Ситуационо решење композициони план и партерно, односно
пејзажно уређење

Партерним решењем је  третиран  пешачки  приступ  објекту  и  озелењавање парцеле.
Пешачке и колске саобраћајне површине завршно се обрађују. 
На предвиђеним зеленим површинама планиран је травњак са ниском вегетацијом.  У
дворишту се планира садња високе вегетације. 
Прикључење  планираног  објекта  на  наведене  инсталације  извршило  би  се  према
условима надлежних организација подземним водовима.

13.УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

На  предметној катастарској парцели постоје три објекта (пословна зграда за коју није
утвђена делатност – РАДИОНИЦА, пословна зграда за коју није утврђена делатност –
УПРАВНА ЗГРАДА СА КОТЛАРНИЦОМ (објекат  који  се  реконструише и  дограђује)  и
остале зграде – ИНТЕРНА СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ДИЗЕЛ ГОРИВОМ) уписани у
Препис  листа  непокретности  као  објекти  који  су  преузети  из  земљишне  књиге  или
објекат који има одобрење за употребу. Ни један од наведених објеката није планиран
да се уклони. 
 

14.УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА

1. Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД Београд
Издвојена јединица Панчево
ул. Светог Саве бр. 11, Панчево
(број: 6995/259692/2-2017 од 17.07.2017. год.)

2. ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
ул. Ослобођења бр. 15, Панчево
(број: Д-4591/1 од 14.07.2017. год.)

3. ЈКП "Хигијена"
ул. Цара Лазара бр. 57, Панчево
(број: 3285/2-2017 од 17.07. 2017. год.)

4. . Јавно предузеће „Урбанизам“
     Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Град Панчево, Градска 
Управа,
     Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове и 
саобраћај

Трг краља Петра I бр. 2-4
(број: 05-244/2017-1/1 од 25.09.2017. год.)

5. ЈП "Србијагас" Нови Сад, РЈ Дистрибуција Панчево
ул. Милоша Обреновића бр. 8, Панчево 
(број: 06-02-4-1264/1 од 13.07.2017.год.)

6. ЕПС "Електровојводина" доо, Нови Сад
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Електродистрибуција Панчево
ул. Милоша Обреновића бр. 6, 

Панчево
(број: 8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-180248-17 од 21.08.2017.год.)

7.  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ
ул. Жарка Зрењанина бр. 17, Панчево 
(број: 823/2 од 20.07.2017. год.)

8.  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
     СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                  Одељење за ванредне ситуације у Панчеву 
Ул. Жарка Зрењанина бр. 96, Панчево
(09/23 број: 217-9405/17-1 од 14.07.2017.год.)

15. СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овај Урбанистички пројекат израђен је у циљу регулисања грађења на територији града
Панчева, а у складу са реалним потребама и могућностима изградње објекта и пратећих
садржаја на парцелама из наслова ради исходовања неопходне документације, односно,
грађевинске дозволе. У спровођењу и реализацији Урбанистичког пројекта предузимаће
се сви кораци у складу са Законом о планирању и изградњи.

Одговорни урбаниста

_____________________________
Сава Б. Михајловић дипл.инж.арх.

Одговорни пројектант

_____________________________
Живојин И. Ђујић, дипл.инж.арх.

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.



35

УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА
ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ

ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-
АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

ЛОКАЦИЈЕ

за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног
објекта П+0

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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1. Предузеће за телекомуникације "Телеком-Србија" АД Београд

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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2. ЈКП "Водовод и канализација" Панчево

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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3. ЈКП "Хигијена"

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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4. ЈП "Урбанизам"

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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5. ЈП "Србијагас" Нови Сад, РЈ Дистрибуција Панчево

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.



51

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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6. ЕПС "Електровојводина" доо, Нови Сад
Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.



56

7. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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8. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Панчеву 

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ
ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА

УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ
ЛОКАЦИЈЕ

за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног
објекта П+0

Г

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА Р 1:500
2. ПЛАН РУШЕЊА Р 1:500
3. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА Р 1:500
4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА Р 1:500
5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Р 1:500
6. ПЛАН САОБРАЋАЈА Р 1:500
7. НИВЕЛАЦИОНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА Р 1:500 

Број техничке документације: УП-43/17
Место и датум: Панчево, јануар 2018.
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