0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
0 – ГЛАВНА СВЕСКА
Инвеститор:

ГРАД ПАНЧЕВО ПУТЕМ ЈП “ГСА” Панчево,
Његошева број 1а, 26 000 Панчево

Објекат:

Колективни – вишепородични стамбени
комплекс са пратећим садржајем,
Баваништански пут бб- локација “Хиподром” на
кат. парц.бр . 4866/46, 4866/47, 4866/48, 4866/49,
4866/50, 4866/51, 4866/52, 4866/55, 4866/56,
4866/57, дела парцеле 8059/1, 8061 и дела парцеле
16071 КО Панчево

Врста техничке документације:

ИДР Идејно решење

За грађење / извођење радова:

Нова градња

Пројектант:

Мега Модулор д.о.о. Панчево
Светог Саве 29, 26 000 Панчево Република Србија

Одговорно лице пројектанта:

Мирољуб Варга, диа

Потпис:

Главни пројектант:

Снежана Варга, диа

Број лиценце:

300 3312 03

Потпис:

Број техничке документације:

Број техничког дневника: 01/12-17
Број објекта: 217

Место и датум:

Панчево, фебруар 2020.

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ
0.1.

Насловна страна главне свеске

0.2.

Садржај главне свеске

0.3.

Садржај техничке документације

0.4.

Подаци о пројектантима

0.5.

Општи подаци о објекту

0.6.

Додатна документација

0.3. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
0

ГЛАВНА СВЕСКА

01/12-17

1

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

01/12-17

0.4. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА
0. ГЛАВНА СВЕСКА:
Пројектант:

Мега Модулор д.о.о. Панчево
Светог Саве 29, 26 000 Панчево
Република Србија

Главни пројектант :

Снежана Варга, диа

Број лиценце:

300 3312 03

Потпис:

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:
Пројектант:

Мега Модулор д.о.о. Панчево
Светог Саве 29, 26 000 Панчево
Република Србија

Одговорни пројектант :

Снежана Варга, диа

Број лиценце:

300 3312 03

Потпис:

0.5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
тип објекта:
Врста радова:
категорија објекта:
класификација
појединих делова
објекта:

Слободно стојећи објекти
Нова градња
Б
учешће у
класификациона ознака:
укупној
површини
објекта (%):
22848,56 m2/
112221– стамбене зграде са више од три стана до
23231,06m2 =
2000 m ²
98 %

382,50 m2/
23231,06m2 =

2%

назив просторног
односно урбанистичког
плана:

место:
број катастарске
парцеле/списак
катастарских парцела и
катастарска општина:
број катастарске
парцеле/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина
преко којих прелазе
прикључци за
инфраструктуру:

123001 - Зграде за трговину на велико и мало
до 400 м2 и П+1

План генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиподромом
и Војловицом са Тополом у насељеном месту Панчево (Сл.
лист града Панчева, бр. 20/12, 34/12-исправка и 01/13исправка) и План детаљне регулације „ Хиподром“ у Панчеву
(„Сл. лист града Панчева“ бр.17/10)
План детаљне регулације „ Хиподром“ у Панчеву („Сл. лист
града Панчева“ бр.17/10)
Панчево
кат. парц.бр . 4866/46, 4866/47, 4866/48, 4866/49, 4866/50,
4866/51, 4866/52, 4866/55, 4866/56, 4866/57, дела парцеле 8059/1,
8061 и дела парцеле 16071 КО Панчево
4866/24; 4866/46, 8058/1 ; 8059/1 КО Панчево

број катастарске
4866/24; 4858/1, 8058/1 ; 8059/1 КО Панчево
парцеле/ списак
катастарских парцела и
катастарска општина
на којој се налази
прикључак на јавну
саобраћајницу:
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:
Eлектроенергетска дистрибутивна мрежа
Предвиђен је капацитет:
Укупан капацитет
P укупно инсталисана =3339,33 kW
P укупно једновремена =3299,33*0,6+40*1=2019,60
kW

Врста прикључка
Врста мерног уређаја
Начин грејања
Потребни енергетски капацитети за
различите намене (разврстано по
улазима)
Потребни енергетски капацитети за
заједничку потрошњу (разврстано по
улазима)с

Подаци о прикључцима постојећих
објеката на парцели (уколико постоје)
Нетипични потрошачи
Потреба за већом поузданошћу и
сигурности у испоруци електричне
енергије
Друга инфраструктура
прикључак на водоводну и хидрантску
мрежу

прикључак на канализациону мрежу

прикључак на електроенергетску
мрежу

прикључак на гас
прикључак на ТК мрежу
Прикључак на јавну саобраћајницу

трајни...
трофазно бројило
Даљинско грејање на топлану
Објекат 1-14 : стамбени
Станови 16 х 11.04kW=176.64 kW
Објекат 15 : пословни
Пословни простор 1х 17kW
Објекат 1-14 : стамбени
Хидроцил 11.04kW
Топлотна подстаница 17,25kW
Заједничка потрошња 11,04kW
Лифт 17,25kW
Објекат 15 : пословни
Топлотна подстаница 17,25kW
Улична расвета : 40kW 63A
Нема
Не постоји

предвиђа се :
-за стамбене објекте према прилогу датом у
наставку у главној свесци
-за пословни објекат : санитарна вода Q=0.5 l/s
хидрантска Q=5 l/s
предвиђа се :
-за стамбене објекте према прилогу датом у
наставку у главној свесци
-за пословни објекат : санитарна вода Q=2.5 l/s
предвиђа се : P укупно инсталисана =3339,33 kW
P укупно једновремена =3299,33*0,6+40*1=2019,60
kW, укупно 14х16 станова = 224 стана и 1 пословни
објекат.
Не предвиђа се прикључење објеката на гас.
Потребно је 14х16 прикључака за станове
(1 прикључак по стану) и 1 прикључак за пословни
објекат бр 15.
предвиђа се : један колски прикључак на улицу
Баваништански друм КП 4858/1 ширине 6m и један
колски прикључак на улицу Баваништански друм
КП 486647 ширине 6m.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
димензије
објекта:

укупна површина парцеле/парцела:
укупна БРГП надземно :

укупна БРУТО изграђена површина:

укупна НЕТО површина :

Површина приземља :

Површина земљишта под објектом /
заузетост :

спратност (надземних и подземних етажа):

2

41484,00 m

Стамбени објекат бр. 1-14 :
1439.17 m2
(укупно стамбени објекти
20148,38 m2)
Пословни објекат бр.15 :
382,50 m2
Постојећи oбразовни
објекат бр.16 : 1662 m2
Нова трафостаница : 36m2
2
УКУПНО : 22228.88 m
Стамбени објекат бр. 1-14 :
1632.04 m2
(укупно стамбени објекти
22848,56 m2)
Пословни објекат бр.15 :
382,50 m2
Постојећи oбразовни
објекат бр.16 : 1662 m2
Нова трафостаница : 36 m2
2
УКУПНО : 24929.06 m
Стамбени објекат бр. 1-14 :
1268,71 m2
(укупно стамбени објекти
17761,94 m2)
Пословни објекат бр.15 :
332,70 m2
Нова трафостаница : 31 m2
УКУПНО ново :18125.64 m2
Стамбени објекат бр. 1-14 :
336,70 m2
(укупно стамбени објекти
4713,80m2)
Пословни објекат бр.15 :
191,25 m2
Постојећи oбразовни
објекат бр.16 : 554 m2
Нова трафостаница : 36m2
2
УКУПНО : 5495,05 m
Стамбени објекат бр. 1-14 :
336,70 m2
(укупно стамбени објекти
4713,80m2)
Пословни објекат бр.15 :
191,25 m2
Постојећи oбразовни
објекат бр.16 : 554 m2
Нова трафостаница : 36m2
2
УКУПНО : 5495,05 m
Стамбени објекат бр. 1-14 :
По+Пр+2+Пк
Пословни објекат бр.15 :
Пр+1
Постојећи пословни објекат
бр.16 : Пр+2

висина објекта (венац, слеме, повучени
спрат и др.) :

спратна висина:

број функционалних јединица
број паркинг места :

материјализација
објекта:

материјализација фасаде:

оријентација слемена:
нагиб крова:

материјализација крова:
проценат зелених
површина:

индекс
заузетости:
предрачунска
вредност
објеката:

2.200.000.000,00 рсд

Стамбени објекат бр. 1-14
H венца : 11.39 m од коте
приступа до коте прелома
кровне равни и назидка.
H слемена : 16.04 m
Пословни објекат бр.15 :
H венца : 8.70 m
H слемена : 9.22 m
Трафостаница :
H слемена : 3.00 m
Стамбени објекат бр. 1-14
Подрум : 2.60 m
Приземље : 3.00 m
1. - 2. Спрат : 3.00m
Потковље : 3.00m
Пословни објекат бр.15 :
Приземље : 3.52 m
1. Спрат : 3.63m

16x14= 224 стана
1 пословни објекат
За стамбене објекте :
За 224 стана : 224 ПМ
За пословни објекат :
Нето 332,70m2/50=7 ПМ
За постојећи образовни
објекат : 1ПМ/100 m2
1662 m2/100 m2=17 ПМ
Улупно потребно :
248 ПМ
Остварено : 338 ПМ
За стамбени објекат :
ETIC контактна демит
фасада са акрилним
малтером и фасадна
опека
За пословни објекат :
Опека и алукобонд
Приближно север-југ
За стамбени објекат :
Кос кров са нагибом 28°
За пословни објекат :
Кос кров са нагибом 8°
И стамбени и пословни
објекат : цреп
15322 m2/41484 =
36.93 %
(зеленило+спортски
терени + дечија
игралишта)
5495,05 m2/41484
=13.25%

