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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАT
ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛЕКТИВНОГ- ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА СА
ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ НА ЛОКАЦИЈИ „ХИПОДРОМ“ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
ТОП.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, 8061/2 и дела парцеле
16071 КО Панчево

ЛОКАЦИЈА:
ПАНЧЕВО, ул.Баваништански пут бб-локација “ ХИПОДРОМ“ кат. парцела 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
ИНВЕСТИТОР:
Град Панчево путем ЈП»ГСА»
ЈП “ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
Панчево,ул.Његошева 1а
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:
Д.О.О. Геовизија Панчево,
ул.Др.Касапиновића бр.14
ПОТВРЂЕН НА ОСНОВУ ПОТВРДЕ
бр.___________________од________________

Директор ДОО "ГЕОВИЗИЈА"

____________________________________

_______________________
Ненад Перић, дипл.инж.геод.
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УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ
ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:
КОЛЕКТИВНОГ - ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА СА ПРАТЕЋИМ
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2. Решеое п именпваоу пдгпвпрнпг урбанисте
Датум:

09. 2019

Брпј техничкпг дневника: 4866/56 - 2019
Предмет:
УРБАНИСТИЧКИ ПРПЈЕКАТ КАП УРБАНИСТИЧКП-АРХИТЕКТПНСКЕ РАЗРАДЕ ЛПКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДОУ
КПЛЕКТИВНПГ - ВИШЕППРПДИЧНПГ СТАМБЕНПГ КПМПЛЕКСА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ НА
ЛПКАЦИЈИ „ХИППДРПМ“ НА КАТАСТАРСКПЈ ПАРЦЕЛИ ТПП.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 КП Панчевп
Инвеститпр:

ЈП “ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“, ПАНЧЕВП, Оегпшева 1-А

На пснпву члана 38. Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 -исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн)
дпнпсим следеће:

РЕШЕОЕ
П ПДРЕЂИВАОУ ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТЕ
За пдгпвпрнпг урбанисту на изразу УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА пдређује се:

1.

Пдгпвпрни
урбаниста

Наташа Ђ. Митрески
бр. лиценце 200 0809 05

Пвим се уједнп пптврђује да гпре именпвани урбаниста испуоава услпве за израду урбанистичкп-техничке
дпкументације прпписане у Закпну п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн).

ГЕПВИЗИЈА ДПП :

_____________________________________
Перић Ненад, дипл. инж. гепд.
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3. Изјава пдгпвпрнпг урбанисте
ДАТУМ:

09. 2019. гпд.

БР. ТЕХНИЧКПГ
ДЕЛПВПДНИКА:

УП 4866/56 – 2019

ПРЕДМЕТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРПЈЕКАТ КАП УРБАНИСТИЧКП-АРХИТЕКТПНСКЕ РАЗРАДЕ ЛПКАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДОУ КПЛЕКТИВНПГ - ВИШЕППРПДИЧНПГ СТАМБЕНПГ КПМПЛЕКСА СА
ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ НА ЛПКАЦИЈИ „ХИППДРПМ“ НА КАТАСТАРСКПЈ ПАРЦЕЛИ
ТПП.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 КП Панчевп

ИНВЕСТИТПР: ЈП “ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“, ПАНЧЕВП, Оегпшева 1-А

На пснпву Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) издаје се:

ИЗЈАВА ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТЕ
У складу са ПРАВИЛНИKПМ П САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ППСТУПKУ ИЗРАДЕ ДПKУМЕНАТА ПРПСТПРНПГ
И УРБАНИСТИЧKПГ ПЛАНИРАОЕ, изјављујем да сам се при изради Урбанистичкпг прпјекта придржавала
свих важећих прпписа и да је урбанистички прпјекат урађен у складу са важећим Урбанистичким планпм План генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиппдрпмпм и Впјлпвицпм са Тппплпм у насељенпм
месту Панчевп (Сл. лист града Панчева, бр. 20/12, 34/12-исправка и 01/13- исправка) и План детаљне
регулације „Хиппдрпм“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.17/10), и на пверенпм катастарскп тпппграфскпм плану у дигиталнпм фпрмату, израђенпм пд стране "Гепвизија"дпп, на катастарскпј парцели
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 КП Панчевп КП Панчевп.

ПДГПВПРНИ УРБАНИСТА:

_____________________________________
Наташа Ђ. Митрески
бр. лиценце 200 0809 05
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ПРЕТХПДНИ УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ ЗА ППТРЕБУ
ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА .ЗА
УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ
РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ

за изградњу:
КОЛЕКТИВНОГ - ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА СА ПРАТЕЋИМ
САДРЖАЈЕМ НА ЛОКАЦИЈИ „ХИПОДРОМ“

Б
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕП
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА
УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ
ЛПКАЦИЈЕ

за изградњу:
КОЛЕКТИВНОГ - ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА СА ПРАТЕЋИМ
САДРЖАЈЕМ НА ЛОКАЦИЈИ „ХИПОДРОМ

В
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕП
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА
УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ
ЛПКАЦИЈЕ

за изградњу:
КОЛЕКТИВНОГ - ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА СА ПРАТЕЋИМ
САДРЖАЈЕМ НА ЛОКАЦИЈИ „ХИПОДРОМ

В
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ППШТЕ ПДРЕДБЕ - УВПД
Ппвпд за израду Урбанистичкпг прпјекта је захтев Инвеститпра: град Панчевп путем ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчевп, где се Урбанистички прпјекат се израђује за пптребе урбанистичкпархитектпнске разраде лпкације стамбенп - ппслпвнoг кпмплекса кпји пбухвата кат.парцеле брпј 4866/46,
4866/47, 4866/48, 4866/49, 4866/50, 4866/51, 4866/52, 4866/55, 4866/56, 4866/57, деп парцеле 8059/1,
8061 и деп парцеле 16071 КП Панчевп. Све наведене парцеле су јавнп земљиште и псталп грађевинскп
земљиште за планирану изградоу вишеппрпдичних стамбених пбјеката спратнпсти Пп+П+2+Пк и
ппслпвнпг пбјекта, спратнпсти П+1. Све планиране пбјекте пптребнп је прикључити на тпплпвпдну
инфраструктуру.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕП УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
На пснпву пдредби чл. 60. 61. 62. и 63. Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
и др.закпн) и на пснпву пдредаба чл. 73 и 74. Правилника п садржини, начину и ппступку израде
дпкумената прпстпрнпг и урбанистичкпг планираоа („Службени гласник РС”, бр. 32/2019-11), кап и сва
друга важећа ппдзакпнска акта из пве пбласти прпјектпваоа а у складу са Планпм генералне регулације
Целина 2 Стрелиште са Хиппдрпмпм и Впјлпвицпм са Тппплпм у насељенпм месту Панчевп (Сл. лист
града Панчева, бр. 20/12, 34/12-исправка и 01/13- исправка) и Планпм детаљне регулације
„Хиппдрпм“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.17/10) и Угпвпрпм п изради Урбанистичкпг прпјекта
за пптребе Урбанистичкп-архитектпнске разраде лпкације за стамбенп - ппслпвни кпмплекса кпји
пбухвата кат.парцеле брпј 4866/46, 4866/47, 4866/48, 4866/49, 4866/50, 4866/51, 4866/52, 4866/55,
4866/56, 4866/57, деп парцеле 8059/1, 8061 и деп парцеле 16071 КП Панчевп, израдип "Гепвизија"дпп,
регистрпван за прпјектпваое грађевинских и других пбјеката.
Урбанистички прпјекат за пптребе урбанистичкп-архитектпнске разраде лпкације кат.парцеле брпј
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 КП Панчевп за планирану изградоу вишеппрпдичних стамбених
пбјеката спратнпсти Пп+П+2+Пк и ппслпвнпг пбјекта, спратнпсти П+1.

ППДАЦИ П ЗАХТЕВУ
Инвеститпр:
Местп и адреса:
Местп изградое:
Лпкација:

Брпј парцеле:

Град Панчевп путем ЈП»ГСА»
ЈП“ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ Панчевп, ул.Оегпшева 1а,
Панчевп
Баваништански пут бб
„Хиппдрпм“ у Панчеву
„Хиппдрпм“ у Панчеву - лпкација за изградоу на катастарским
парцелама Зпна „А“ (4866/47, 4866/48, 4866/51, 4866/52 и 4866/54
КП Панчевп) и Зпна „Б“(4866/46, 4866/49, 4866/50, 4866/55, 4866/56
и 4866/57).
Зпна „А“ (4866/47, 4866/48, 4866/51, 4866/52 и 4866/54 КП Панчевп)
и
Зпна „Б“ (4866/46, 4866/49, 4866/50, 4866/55, 4866/56 и 4866/57)

Циљеви израде Урбанистичкпг прпјекта су да се:
•
изврши урбанистичкп-архитектпнска разрада лпкације,
•
утврде урбанистички параметри (услпви и капацитети изградое) на предметним грађевинским
парцелама и преиспитиваое мпгућнпсти и пграничеоа за изградоу жељених садржаја (станпваое и
услужне делатнпсти) у границама кпмплекса кпји чине кат.парц. брпј 4866/46, 4866/47, 4866/48, 4866/49,
4866/50, 4866/51, 4866/52, 4866/55, 4866/56, 4866/57, деп парцеле 8059/1, 8061 и деп парцеле 16071 КП
Панчевп и са решеоима кплских прилаза, пешачких прилаза, ппвршина за пдмпр и рекреацију и
предлпзима прикључака на сппљну инфраструктурну мрежу кап и прикључеоа свих пбјеката у
кпмплексу на тпплпвпдну инфраструктуру.
•
изради урбанистичка дпкументација за спрпвпђеое и реализацију свих пбјеката у кпмплексу

13

Dr.SvetialV Kasapinovića br. 14, Pančevo

Правни статус земљишта:
Катастарске парцеле тпп. бр. Зпна „А“ (4866/47, 4866/48, 4866/51, 4866/52 и 4866/54 ) и Зпна „Б“
(4866/46, 4866/49, 4866/50, 4866/55, 4866/56 и 4866/57) и 8059/1, 8061/2, 16071 и 4858/1 К.П. Панчевп
имају статус градскпг грађевинскпг земљишта.
За пптребе израде урбанистичкпг прпјекта п мпгућнпстима и пграничеоима градое на
кат.парцелама тпп. бр. 4866/47, 4866/48, 4866/51, 4866/52, 4866/54, 4866/46, 4866/49, 4866/50,
4866/55, 4866/56, 4866/57, 8059/1, 8061/2, 16071 и 4858/1 КП Панчевп прибављен је катастарскптпппграфски план размере 1:500.
Увидпм у кппију плана бр. 953-1/19-124 пд 11.03.2019. гпд, кппију плана бр. 953-1/19-125 пд
11.03.2019 и кппију плана бр. 953-1/19-239 пд 16.05.2019, кап и у препис листа неппкретнпсти брпј: 14075
пд 07.05.2019 гпдине и 14028 пд 16.05.2019 гпдине, утврђенп је да је начин кпришћеоа и статус
земљишта на кат. пар. бр. 4866/47, 4866/48, 4866/51, 4866/52, 4866/54, 4866/46, 4866/49, 4866/50,
4866/55, 4866/56, 4866/57, 8059/1, 8061/2, 16071 и 4858/1 К.П. Панчевп ГРАДСКП ГРАЂЕВИНСКП
ЗЕМЉИШТЕ у грађевинскпм ппдручју насеља. Земљиште је државна свпјина, нпсипц права на земљишту
је Република Србија/Град Панчевп. Врста земљишта је градскп грађевинскп земљиште, на терену се
налази у ул. Баваништански пут бб, Панчевп. Предметне парцеле се налазе у пбухвату План-а генералне
регулације Целина 2 Стрелиште са Хиппдрпмпм и Впјлпвицпм са Тппплпм у насељенпм месту Панчевп
(Сл. лист града Панчева, бр. 20/12, 34/12-исправка и 01/13- исправка) и План-а детаљне регулације
„Хиппдрпм“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.17/10).
Ппдаци п парцелама:
Брпј
Катастар.
кат. пар.
Зпна „А“ (4866/47,
4866/48, 4866/51,
4866/52 и 4866/54
Зпна „Б“ (4866/46,
4866/49, 4866/50,
4866/55, 4866/56 и
4866/57)
8059/1, 8061/2 и
16071, 4858/1

Брпј листа Култура и
неппкретнпс
Ппштина
ти
класа

Панчевп

14057
14028

Ппвршина

Врста

Нпсилац

Пблик

права

права

свпјине

4ха 14a 84m²
36а 38m²
Република Свпјина
градскп
5а
92m²
Србија/
грађевинскп
државна/
42а 36m²
Свпјина
Град
земљиште
Јавна
4а 50m²
Панчевп

Плански пснпв за предметни Урбанистички прпјекат је:




2.

План генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиппдрпмпм и Впјлпвицпм са Тппплпм у
насељенпм месту Панчевп (Сл. лист града Панчева, бр. 20/12, 34/12-исправка и 01/13исправка)
Пла
н детаљне регулације „ Хиппдрпм“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.17/10)

ПБУХВАТ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА СА ППДАЦИМА П КПМПЛЕКСУ

Кпмплекс, кпји је предмет пвпг УП налази се у истпчнпм делу града Панчева, а на лпкацији некадашоег
Наставнпг центра предвпјничке пбуке, са северне стране се граничи са катастарским парцелама 4866/4;
4866/24 и 4858/1, са северп-западне стране са катастарским парцелама 4858/2; 4866/7 и 4866/8, са
југпзападне стране са катастарскпм парцелпм 8059/1, са јужне стране са катастарскпм парцелпм 4973/1 и
са истпчне стране са катастарскпм парцелпм 4866/12.
Предметни кпмплекс чине кат.парцеле брпј 4866/1, 4866/3 и 4866/10 кпје се налазе у Инфпрмацији п
лпкацији, а кпје су спрпвпђеоем Прпјекта препарцелације у Катастарскпм пперату претвпрене у нпве
кат.парцеле са брпјевима 4866/46, 4866/47, 4866/48, 4866/49, 4866/50, 4866/51, 4866/52, 4866/54,
4866/55, 4866/56 и 4866/57 КП Панчевп. Урбанистички прпјекат је урађен на катастарскп тпппграфскпм
плану, израђенпм пд стране Предузећа за извпђеое гепдетских радпва “Гепвизија“ из Панчева, са
нпвпфпрмираним парцелама.
Ппис ппстпјећег стаоа предметнпг кпмплекса
У наведенпм пбухвату УП налази се кат.парцела брпј 4866/53 на чијпј се целпј ппвршини налази
ппстпјећи пбјекат Наставнпг центра за пбуку из пбласти пдбране, кпји је предат на кпришћеое
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Кпмесаријату за избеглице и у кпјем су смештена избегла и прпгнана лица. Ппштп ппменути пбјекат
задржава свпју садашоу функцију и габарит, пва парцела и пбјекат на опј нису предмет пвпг УП.
Ппред гпре ппменутпг пбјекта, у предметнпм кпмплексу се налазе ппмпћни пбјекти (магацински
прпстпри) пд кпјих је један претвпрен у стамбени прпстпр за смештај избеглих лица, а у другпм су
смештена материјалнп-техничка средства Пдељеоа за ванредне ситуације у Панчеву. Урбанистичким
прпјектпм је предвиђенп уклаоаое пвих ппмпћних пбјеката, кап и других напуштених ппмпћних
пбјеката, а у свему према члану 167. став 2 Закпна п планираоу и изградои.
Препстали деп кпмплекса чине ппвршине ппд зеленилпм и ппстпјећи прилази пбјектима кпји се
налазе у пквиру предметнпг кпмплекса.
Кпмплекс има прилазе из правца насеља “Стрелиште“ прекп улице Милешевска
(Кат.парц. 8059/1), са севера прекп ул.Баваништански пут (Кат.парц.4866/24) и са истпка прекп планиране
сапбраћајнице (Кат.парц.4866/57).
Укупна ппвршина кпмплекса кпји је предмет пвпг Урбанистичкпг прпјекта је 40930,61 м2
Ппис планиране интервенције у границама УП
На планиранпј лпкацији разрадпм УП предвиђена је изградоа 14 (четрнаест) пбјеката за вишеппрпдичнп
станпваое-кплективнп станпваое, кап и један нпвппрпјектпвани пбјекат услужних делатнпсти.
Кпмплекс је такп кпнципиран да се у оему налазе садржаји за пснпвнп функципнисаое таквпг типа
насеља. У истпчнпм делу кат.парцеле 4866/52 је фпрмиран зелени ппјас са теренима за сппрт и шетоу. У
псталим делпвима је ппдједнакп предвиђена изградоа пбјеката, сапбраћајница са паркинг местима,
прпстпра за пдлагаое смећа и дечијих игралишта са мпбилијарпм. Пп средини кпмплекса Планпм је
предвиђена сапбраћајница кпја је дефинисана гпре ппменутпм парцелацијпм кап кат.парцела брпј 4866/55
и у пптпунпсти се задржава какп је Планпм дефинисана. У пквиру насеља предвиђен је умирујући
сапбраћај са сапбраћајницама кпје пмпгућавају пптималан кплски и пешачки приступ планираним
пбјектима и ппстпјећем пбјекту, кап и планираним паркинзима. Прпфили сапбраћајница, кап и брпј и врста
паркинг места дефинисани су у свему према правилима струке и усклађени су са Услпвима.
Ппред наведених садржаја, Идејним решеоима, кпја су саставни деп УП, дефинисане су трасе и
карактеристике свих инсталација неппхпдних за функципнисаое гпре ппменутих садржаја. Катастарске
парцеле тпп. бр. 4866/47, 4866/48, 4866/51, 4866/52 и 4866/54 (Зпна „А“) и 4866/46, 4866/49, 4866/50,
4866/55, 4866/56 и 4866/57 (Зпна „Б“) и 8059/1, 8061/2, 16071 и 4858/1 К.П. Панчевп имају статус, градскпг
грађевинскпг земљишта и налазе се у грађевинскпм ппдручју града Панчева.
Парцеле Кпмплекса имају приступ сапбраћајницама тј. улицпм Стевана Сремца (кат. парцела бр.
16071), улицпм Жичкпм (кат. парцела бр. 8061/2), и улица Милешевска(кат. парцела бр. 8059/1).
Прпстпр израде урбанистичкпг прпјекта је дефинисан тачкама Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11,
Г12, Г13, Г14, Г15, Г16, Г17, Г18, Г19, Г20, Г21, Г22, Г23, Г24, Г25, Г26, Г27, Г28, Г29, Г30 и тачке Г31, чије су
кппрдинате дате у Гаус-Кригерпвпј прпјекцији меридијанских зпна у метричкпм систему.

Кппрдинате тачака пбухвата урб. Прпјекта
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3. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРПСТПРА
Предметне парцеле тпп. бр. 4866/47, 4866/48, 4866/51, 4866/52 и 4866/54 (Зпна „А“) и 4866/46, 4866/49,
4866/50, 4866/55, 4866/56 и 4866/57 (Зпна „Б“) и 8059/1, 8061/2, 16071 и 4858/1 К.П. Панчевп, се налазе у
пбухвату План-а генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиппдрпмпм и Впјлпвицпм са Тппплпм у
насељенпм месту Панчевп (Сл. лист града Панчева, бр. 20/12, 34/12-исправка и 01/13- исправка) и
План-а детаљне регулације „ Хиппдрпм“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.17/10).
Предметне парцеле кпје су предмет израде Урбанистичкпг прпјекта налази се у грађевинскпм ппдручју
града Панчева, у улици Баваништански пут бб, у Зпни спцијалнпг станпваоа према План-у детаљне
регулације „Хиппдрпм“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.17/10), и у блпкпу 213 према План-у
Генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиппдрпмпм и Впјлпвицпм са Тппплпм у насељенпм месту
Панчевп (Сл. лист града Панчева, бр. 20/12, 34/12-исправка и 01/13- исправка).

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА И ПБЈЕКАТА
Према Плану дпзвпљена је изградоа вишеппрпдичних стамбених пбјеката и ппслпвних пбјекта. На захтев
инвеститпра урађенп је идејнп решеое за ппменуту градоу на катастарским парцелама тпп. бр. 4866/47,
4866/48, 4866/51, 4866/52 и 4866/54 (Зпна „А“) и 4866/46, 4866/49, 4866/50, 4866/55, 4866/56 и 4866/57
(Зпна „Б“) и 8059/1, 8061/2, 16071 и 4858/1 К.П. Панчевп.
Планирани пбјекти су пбјекти слпбпднпстпјећи, ппвучени у пднпсу на регулаципну линију и ппзиципниран
на катастарским парцелама бр. 4866/50, 4866/52, 4866/56 К.П. Панчевп. Планираних стамбених пбјеката
има 14 (Пп+П+2+Пк) са пп 16 стамбених јединица (укупнп 224стамбених јединица) и један ппслпвни пбјекат
(П+1) – прпдајни прпстпр – прпдавница са магацинским прпстпрпм.
За планиране стамбене пбјекте и ппслпвни прпстпр пбезбеђенп је укупнп 224 паркинг места. Укупна брутп
ппвршина пбјекта једнпг стамбенпг пбјекта је 1437,17m². Планирани стамбени пбјекти су ппвучени пд
регулације, тип пбјекта – слпбпднпстпјећи. Планирани Ппслпвни пбјекат ппвучен је пд регулације, тип
пбјекта – слпбпднпстпјећи, са ппвршинпм пбјекта 382,50m².
Укупна брутп ппвршина планираних пбјеката је 24.929,06m².

БИЛАНС ПРПЈЕКТПВАНИХ ППВРШИНА

Вишепородични стамбени објекат По+П+2+Пк
ППДРУМСКА ЕТАЖА



Нетп ппвршина ППДРУМСКА ЕТАЖЕ изнпси 149.11 m2
Брутп ппвршина ППДРУМСКА ЕТАЖЕ изнпси 192.87 m²

ПРИЗЕМЉЕ



Нетп ппвршина ПРИЗЕМЉА изнпси 264.90 m²
Брутп ппвршина ПРИЗЕМЉА изнпси 336.70 m²

ПРВИ СПРАТ



Нетп ппвршина ПРВПГ СПРАТА 284.90 m²
Брутп ппвршина ПРВПГ СПРАТА изнпси 367.49 m²

ДРУГИ СПРАТ



Нетп ппвршина ДРУГПГ СПРАТА 284.90 m²
Брутп ппвршина ДРУГПГ СПРАТА изнпси 367.49 m²

ППТКРПВЉЕ
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Нетп ппвршина ППТКРПВЉА - гпрои нивп 284.90 m²
Брутп ппвршина ППТКРПВЉА - гпрои нивп изнпси 367.49 m²

Укупна НЕТО површина ОБЈЕКТА износи
Укупна БРУТО површина ОБЈЕКТА износи

1.268,71 m²
1.632,04 m²

Пословни објекат П+1
ПРИЗЕМЉЕ



Нетп ппвршина ПРИЗЕМЉА изнпси 165.97 m²
Брутп ппвршина ПРИЗЕМЉА изнпси 191.25 m²

ПРВИ СПРАТ



Нетп ппвршина ПРВПГ СПРАТА 166.73 m²
Брутп ппвршина ПРВПГ СПРАТА изнпси 191.25 m²

Укупна НЕТО површина ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА износи 332,70m²
Укупна БРУТО површина ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА износи 382,50m²

УКУПНА НЕТП ппвршина

22.228,88m²

УКУПНА БРУТП ппвршина СВИХ ПЛАНИРАНИХ ПБЈЕКТА У КПМПЛЕКСУ изнпси 24.929,06m²
Планирани пбјекти у пквиру кпмплекса „Хиппдрпм“ мпрају да задпвпљавају пдредбе Закпна п планираоу и
изградои пбјеката и свих важећих правилника за пву пбласт изградое. За пбјекте је пптребнп прпрачунати
енергетску ефикаснпст за II климатску зпну. Пбјекти мпрају бити прпјектпвани са применпм чврстих,
квалитетних и трајних материјала, кпји пбезбеђују оихпву трајнпст и екпнпмичнпст у експлпатацији.
ППЛПЖАЈ ПБЈЕКАТА У ПДНПСУ НА РЕГУЛАЦИПНУ ЛИНИЈУ И У ПДНПСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Вишеппрпдични стамбени и ппслпвни пбјекат су ппстављени ппвучени пд регулаципне линије, мин 5м, кап
слпбпднпстпјећи пбјекти, грађевинска линија jе пoвучена у пднпсу на регулаципну линију, све у складу са
графичким прилпзима.
Нивелаципне кпте
- Кпта приземља пбјекта се рачуна пд приступнпг терена дп кпте гптпвпг ппда највише 1,0м ±25%. Кпта гптпвпг
ппда приземља планиранпг типскпг вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта је на 0.75 м пд трптпара. Кпта гптпвпг
ппда приземља планиранпг ппслпвнпг пбјекта је на 0.20 м пд трптпара.
- Висина назитка завршних етажа је максималнп 1.60м (висина унутрашоег дела фасаднпг зида меренп пд
гптпвпг ппда дп кпсине плафпна завршних етажа). Висина назидка у ппткрпвљу планиранпг типскпг
вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта је 1.60 м пд гптпвпг ппда дп кпсине плафпна.
- Међуспбнп растпјаое пбјеката пд суседнпг пбјекта је мин.1 висина вишег пбјекта за насправнп ппстављене
пбјекте, али не маое пд 10м. Урбанистичким прпјектпм пстварене су удаљенпсти мин 15.21м између
наспрамнп ппстављених пбјеката у кпјима се налазе стамбене прпстприје.
- Максимална висина пбјеката пд +15.25 м пднпси се на висину пбјекта меренп пд трптпара дп тачке пресека
унутрашое стране фасаднпг зида и кпсине плафпна завршне етаже. Идејним прпјектпм типскпг
вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта прпјектпвана је висина пбјекта пд 15.25 м меренп пд трптпара дп тачке
пресека унутрашое стране фасаднпг зида и кпсине плафпна ппткрпвља.
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Пад крпвних равни и пдвпдоаваое
Вишеппрпдични стамбени пбјекти Пп+П+2+Пк и ппслпвни пбјекат П+1, атмпсферске впде се пдвпде са крпвпва
у атмпсферску канализацију према услпвима ЈКП „Впдпвпд и канализација“.
Правила за изградоу других пбјеката на грађевинским парцелама кпје су предмет пвпг УП-а
На парцелама је предвиђена изградоа више пснпвних пбјекта (вишеппрпдичних стамбених и ппслпвнпг
пбјекта).
Пграђиваое парцеле
Предметна парцела не мпже бити пграђена, у складу са важећим Планпм.
План сапбраћаја (услпви, начин пбезбеђиваоа приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила)
За планирану изградоу пбјеката на кат. парцели 4866/47, 4866/48, 4866/51, 4866/52 и 4866/54 (Зпна „А“) и
4866/46, 4866/49, 4866/50, 4866/55, 4866/56 и 4866/57 (Зпна „Б“) и 8059/1, 8061/2, 16071 и 4858/1 К.П. Панчевп
К.П. Панчевп, урађенп је сапбраћајнп решеое - план сапбраћаја, кпјим су пбезбеђени пптимални сапбраћајни
услпви на парцели.
Са сапбраћајнпг аспекта, лпкација кпjа се пбрађује УП-пм, има ппвпљан пплпжај, пбзирпм да пстварује везу са
градским сапбраћајницама улицпм Милешевска и Жичка, и са задое стране везу са градскпм сапбраћајницпм
Баваништански пут.
Према Решеоу п услпвима издатим пд ЈП „Урбанизам“ (брпј: 03-112/2019пд 11.03.2019.гпдине), приступ кат.
парцели тпп. бр. 4866/50, 4866/56, 4866/52 и 4866/53 К.П. Панчевп се пстварује прекп сапбраћајнпг прикључка
дефинисанпг пспвински и пспвинским тачкама, на кат. парцеле тпп. бр. 8059/1 К.П. Панчевп - ул. Милешевску,
а прекп кат. парцела бр. 4866/55 и 4866/49 у свему какп је тп дисппзиципнп приказанп у графичкпм прилпгу
урбанистичкпг прпјекта - План сапбраћаја.
Двпсмерни улазнп излазни приступ извести са ширинпм кплпвпза пд мин 5,0м и сапбраћајни прикључак
извести на месту прикључеоа на ппстпјећи кплпвпз - ул. Милешевску, на кат. парцели бр. 8059/1 К.П. Панчевп.
Сапбраћајни прикључак извести са пдгпварајућпм кпнструкцијпм и завршним слпјем пд асфалта, бетпна,
бетпнских елемената, или некпг другпг чврстпг и јединственпг материјала и фпрме завршне пбраде, а лепезе
на месту прикључеоа пбрадити са кривинама пплупречника мин 5,0м. Димензипнисаое нпсивпсти кплпвпзне
кпнструкције извршити према намени и планиранпм сапбраћајнпм пптерећеоу.
Нивелету сапбраћајнпг прикључка и дате сапбраћајне ппвршине, ускладити са ппстпјећим пбјектима,
кпнфигурацијпм терена и решеоем пдвпђеоа атмпсферских впда. Такпђе, пппречне и ппдужне падпве
усагласити са решеоем пдвпђеоа атмпсферских впда.
КППРДИНАТЕ ТАЧАКА НПВППРПЈЕКТПВАНПГ САПБРАЋАЈНПГ ПРИКЉУЧКА
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Изграђенпст и ппремљенпст сапбраћајне инфраструктуре у улици Милешевскпј пмпгућује ефикасан и
неппсредан приступ парцелама за све врсте учесника у сапбраћају (мптпрна впзила, бициклисти и пешаци). За
пптребе парцела урађена је интерна – унутрашоа сапбраћајница и паркинг прпстпра. Задпвпљеое пптреба
стаципнарнпг сапбраћаја путничких впзила решенп је предвиђеним паркингпм.
Параметри за паркинг места какп би се ппјаснили ппдаци дпбијени у Урбанистичкпм прпјекту. Услпви из
планских дпкумената налажу да се мпрају пбезбедити:
 За вишеппрпдичне стамбене зграде…………..….једнп паркинг местп/један стан
 За тргпвине…………………….….једнп паркинг местп/50 м2 прпдајнпг прпстпра
 За угпститељске зграде………………….. једнп паркинг местп/10 м2 нетп ппвршине
У пквиру кпмплекса, предвиђенп је 338 места за паркираое, пд кпјих је 224 за планиране стамбене јединице (с
тим да је на сваких десет паркинг места, једнп паркинг местп прилагпђенп пптребама инвалида (укупнп 28
паркинг места), дпк је 7 паркинг места намеоенп за прпдајни прпстпр и 17 паркинг места за ппстпјећи пбјекат
на парцели. На парцели је пбезбеђенп јпш 90 паркинг места за кприснике изван предметнпг прпстпра.
ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНИ Пп+П+2+Пк и ППСЛПВНИ ПБЈЕКАТ П+1
- 338 паркинг места у кпмплексу
- 224 за стамбени пбјекат (28 паркинг места je прилагпђенп пптребама инвалида 5% пд укупнпг брпја)
- 7 паркинг места у двпришту - за планирани ппслпвни пбјекат ((1ПМ/50 m2 нетп) 332,70m2/50 m2 =7 ПМ
- 17 паркинг места у двпришту - за ппстпјећи пбразпвни пбјекат (1ПМ/100 m2 БРГП) 1662 m2/100 m2=17 ПМ
- сва препстала паркинг места су предвиђена за кприснике изван предметнпг прпстпра.

УКУПНП пптребнп :
УКУПНП пстваренп:

248 паркинг места у кпмплексу
338 паркинг места у кпмплексу

Платп сапбраћајнице је решен са свим пптребним падпвима и решеткпм за пдвпђеое атмпсферских впде у
планирану атмпсферску канализацију.
Такпђе је на парцели предвиђен прпстпр за ппстављаое кпнтејнера за кпмунални птпад. Према Техничким
услпвима за прпјектпваое и прикључеое за привременп складиштеое кпмуналнпг и чврстпг неппаснпг птпада
(брпј: 1047/1-2019 пд 15.03.2019.гпдине) издатим пд ЈКП Хигијена Панчевп, за предметни вишеппрпдични
стамбенп-ппслпвни пбјекат Пп+П+2+Пк са 224 функципналне јединице из важећих закпнских аката прпистиче
пбавеза инвеститпра да набави за 6 и више станпва кпнтејнер капацитета V=1100lit, а на сваких дпданих 1-6
стамбених пднпснп ппслпвних јединица јпш пп 1 кпнтејнер V=1100lit, за привременп пдлагаое кпмуналнпг и
чврстпг неппаснпг птпада дп пдвпжеоа, кап и да се амбалажни птпад и рециклабилни материјали издвајају у
ппсебне наменске ппсуде дп упућиваоа у прпцес рециклаже. За ппслпвни прпстрпр пд П=1000 дп 3000m²,
пбавеза инвеститпра да набави кпнтејнер капацитета V=1100lit.
Прпјектант мпже извршити кпрекцију датпг нивелаципнпг решеоа у тпку израде прпјектне дпкументације,
укпликп се за тп укаже пптреба. За прилпженп ситуаципнп решеое планираних сапбраћајних ппвршина дају се
следећи ппшти услпви за прпјектпваое и изградоу.
Димензипнисаое нпсивпсти датих сапбраћајних ппвршина (кплпвпзне кпнструкције) извршити према
планираним сапбраћајним пптерећеоима, намени и стандардима.
Прпјектант - инвеститпр ће извршити избпр врсте кплпвпзних застпра. Ппжељнп је кпристити идентичне
кплпвпзне застпре кпји су примеоени за пбраду ппстпјећих сапбраћајних ппвршина у кпмплексу (асфалт,
бетпн, бехатпн плпче, префабрикпвани бетпнски елементи, или пп избпру неки други).
Пунктпве за кпнтејнере третирати кап и друге сапбраћајне ппвршине у кпмплексу, а заштиту габаритних ивица
извршити пдгпварајућим - стандардним ивичоацима.
Прпјектант - извпђач је дужан да се придржава свих важећих закпна, стандарда, нпрматива, правилника и
правила струке кпји регулишу и третирају прпјектпваое и изградоу предметних пбјеката.
Изградоа планиранпг садржаја и пбјекта мпра бити пбезбеђена пдгпварајућим сапбраћајним ппвршинама,
какп би се пбезбедилп несметанп функципнисаое сапбраћаја. Пптребне сапбраћајне ппвршине градиће се пп
врстама и намени, какп је тп предвиђенп планпм и датим услпвима и критеријумима.
Главна намена пбјекaта на предметнпј лпкацији је вишеппрпдичнп станпваое са пратећим садржајима.
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Максимална висина стамбених и ппслпвнпг пбјекта - идејним решеоем вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта,
прпјектпвана висина пбјекта изнпси +11,39m меренп пд кпте трптпара дп кпте слемена, висина венца је +10.03
м меренп пд кпте трптара, а кпд ппслпвнпг пбјекта прпјектпвана висина пбјекта изнпси +8.05м меренп пд кпте
трптпара дп кпте слемена, висина венца је +7.00 м меренп пд кпте трптара.
4. НУМЕРИЧКИ ППКАЗАТЕЉИ (Урбанистички параметри и ппсебни Услпви из планске дпкументације)




Прпстпрна прганизација сагледана је са аспекта кпришћеоа екплпшких и прпстпрних преднпсти кпје
парцеле пружају, а у циљу фпрмираоа квалитетнпг амбијента за живпт кприсника.
Најмаоа дпзвпљена ппвршина грађевинске парцеле у пвпј зпни је 220 m². Укупна ппвршина кпмплекса
кпји је предемет пвпг урбанистичкпг прпјекта је 4ха 14a 84m² (41484,00 m²).
Најмаоа ширина парцеле у пвпј зпни је 9.00м, а прпјектпм је 37.87m.
СПРАТНПСТ ПБЈЕКАТА
Планирани стамбени пбјекти су у пквирима максималнп дпзвпљене спратнпсти - Пп+П+2+Пк, кап и
планирани ппслпвни пбјекат кпји је висине П+1.






Идејним решеоем пбјекти имају вишевпдне крпвпве са нагибима ка све четири стране (пбјекта) ка
парцели. Прпјектпвана висина венца пд кт је 15.25m (дпзвпљена висина је 15,50m), висина слемена пд кт
је 10.03m (дпзвпљена висина слемена је 11.50m).
Планским дпкументпм дефинисана висина венца за пбјекте спратнпсти П+2+Пк/Пс/М је 11.5 m, дпк је
висина слемена 15.5m, идејним решеоем пбјекти имају вишевпдни крпв, а прпјектпвана висина венца
пд кт је 10.03m, висина слемена пд кт је 15.25m кпд стамбених пбјеката, а прпјектпвана висина венца пд
кт је 7.00m, висина слемена пд кт је 8.05m кпд ппслпвнпг пбјекта.
Дпзвпљен индекс заузетпсти изнпси 25%, у предметнпм УП-у изнпси 13%. Минималан прпценат ппд
зеленим незастртим ппвршинама је 25%, у предметнпм УП-у изнпси 36.93%. Индекс изграђенпсти изнпси
0.60 а махиалан индекс је 0.90.

 Грађевински елементи на псталим фасадама:
Грађевински елементи (еркери, дпксати, балкпни, улазне надстрешнице са и без стубпва, надстрешнице и сл.)
на нивпу првпг спрата мпгу да пређу грађевинску, пднпснп регулаципну линију (рачунајући пд пснпвнпг
габарита пбјекта дп хпризпнталне прпјекције испада), и тп:
на делу пбјекта према предоем двпришту – 1,20 м, али укупна ппвршина грађевинских елемената не
мпже прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
- на делу пбјекта према бпчнпм двпришту (најмаоег растпјаоа пд 2,50м) – 0,60 м, али укупна ппвршина
грађевинских елемената не мпже прећи 30% бпчне фасаде изнад приземља
- на делу пбјекта према задоем двпришту (најмаоег растпјаоа пд задое линије суседне грађевинске
парцеле пд 5,00 м) – 1,20 м, али укупна ппвршина грађевинских елемената не мпже прећи 30% задое
фасаде изнад приземља
Идејним решеоем је предвиђенп да на свим фасадама ппстпји препуст у складу са Планпм.
-



Oтвпри на планираним пбјектима, оихпв пплпжај и висина парапета у пднпсу на бпчне и задоу границу
парцеле, пплпжај темеља у пднпсу на регулаципну линију и бпчне границе парцеле, су у складу са
важећим Планским дпкументпм и дефинисани су у графичким прилпзима Идејнпг решеоа кпје је
саставни деп пвпг Урбанистичкпг прпјекта.



Ппдрумске етаже су исппд кпте терена.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА
Пстварени параметри
за кпмплакс “Хиппдрпм“

Параметри o мпгућнпстима
и пграничеоима изградое
Ппвршина кпју пбухвата УП“Хиппдрпм“
Ппвршина кпју пбухвата - ЗПНА А - УП“Хиппдрпм“
Ппвршина кпју пбухвата - ЗПНА Б - УП“Хиппдрпм“
Б.Р.Г.П. планираних пбјеката (14 пбјаката + 1
ппслпвни + 1 трафпстаница) надземних етажа
Б.Р.Г.П. планираних пбјеката (надземних и
ппдземних) етажа
УКУПНП БРГП стамбенпг пбјекта
УКУПНП БРГП ппслпвнпг пбјекта

5.

41484.00 m²
17236.00 m²
24247.00 m²
22228.88 m²
24 929.06 m²
1632.04 m²
382.50 m²

Индекс заузетпсти
Индекс изграђенпсти
Укупнп пстварених стамбених јединица и ппслпвнпг
прпстпра
Укупнп планирани бр. Станпвника (3ст. / 1 стан)
Укупна ппвршина планираних сапбраћајница,
манипулативних ппвршина и паркинга
Укупна ппвршина зеленила

Макс. 25.00%
Макс. 0.90

13%
0.60
14 стамбенa јединицa и 1 ппслпвни
прпстпр
Пкп 627 станпвникa
2
20666.95м

Мин 25%

15322.00м или 36.94%

Биланс ппвршина на парцели
П брутп ппд пбјектима
П брутп ппд планираних сапбраћајница
П брутп ппд зеленилпм
Укупнп

ппвршина ( m²)
5495.05
20666.95
15322.00
41484.00 m²

2

прпценат (%)
63.07
13.25
49.82
36.93
100.00

НАЧИН УРЕЂЕОА СЛПБПДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА

Зеленилп представља вепма важан сегмент уређеоа, кпји треба да дппринесе квалитету амбијента кпји се
планира. За задпвпљаваое пптреба станпвништа пптребнп је пбезбедити 16-20m²/ станпвнику. Пднпс зелених
ппвршина је 51% травнате ппвршине, 33% дрвеће, 15% шибље и цветоаке 1%.
Зеленилп у пквиру предметнпг кпмплекса предвиђенп је у свему према Услпвима ЈКП“Зеленилп“
Панчевп ппд брпјем 92-1384/2014 пд 18.03.2019.
У кпмплексу су предвиђене и слпбпдне ппвршине за дечија игралишта пресвучена тартан ппдлпгама и са
пдгпвпрајућим мпбилијарпм.У решеоима се настпјалп да се предвиди дпвпљан брпј пвих игралишта и оихпва
пптимална заступљенпст у свим делпвима кпмплекса. У северп-истпчнпм делу кпмплекса фпрмирана је
паркпвска ппвршина кпја је намеоeна за пдмпр и рекреацију. У пквиру пвпг дела налазе се терени (мали
фудбал,кпшарка и сл.)и паркпвски деп са шетним стазама и пдгпварајућим мпбилијарпм.
Зелене ппвршине представљају важан сегмент уређеоа уз пбјекате кпји се планирају, значајан и кап местп
пдмпра и неппхпдан елеменат прирпде. Ппвршине ппд зеленилпм заузимају значајну ппвршину у пквиру
кпмплекса, а свпјим карактеристикама ппјачавају декпративнпст ппвршина и
дппринпсе да читав прпстпр представља једну складну целину.
Ппстпјећа квалитетна вегетација ће се задржати, сачувати и дппунити са нпвим садницама. Избпр биљних
врста треба да буде заснпван на бип-екплпшким карактеристикама ппдручја и категприји будуће паркпвске
ппвршине.Паркпвске ппвршине ће се прганизпвати пејзажнп са штп прирпднијим пблицима зеленила
без стрпгих гепметријских линија. Линијскп зеленилп је предвиђенп пбпдпм сапбраћајница и пешачких стаза.
Зелене ппвршине уз пбјектe планирају се кап цветни и травнати партер.
Све зелене ппвршине затравити смешпм трава птппрнпм на гажеое. Пвакп фпрмиранп зеленилп ће
вршити, пре свега, заштитну функцију (и заштиту пд негативних ефеката сапбраћаја - буке и издувних гаспва,
заштиту пд прекпмерне инсплације, ветра), али и декпративнп-естетску функцију (фпрмираое пријатнијег
амбијента у складу са наменпм прпстпра и оегпвп визуелнп пдвајаое пд пкплних садржаја).
Пдабир врста треба да буде у складу са услпвима ЈКП„Зеленилп“Панчевп бр.92-1384/2014 пд
18.03.2019.гпд.
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6.

НАЧИН ПРИКЉУЧЕОА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

Техничке услпве, тачнп местп и начин прикључиваоа пбјеката на ппстпјећу или планирану кпмуналну и
псталу инфраструктуру пдређује надлежнп предузеће у складу са важећим закпнима и прпписима из те пбласти.
За предметни пбухват прибављени су услпви имапца јавних пвлашћеоа кпји ће се кпристити у ппступку
издаваоа лпкацијских услпва у пквиру пбједиоене прпцедуре, псим впдних, прптивппжарних и санитарних
услпва кпје је пптребнп прибавити у пквиру пбједиоене прпцедуре. Мпже се пдступити пд решеоа датих пвим
урбанистичким прпјектпм укпликп тп буде захтеванп накнадним услпвима надлежних предузећа за
прпјектпваое и прикључеое. Детаљна разрада планираних прикључака биће дефинисана техничкпм
дпкументацијпм.
ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Услпви ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Панчевп бр.Д-1627 пд 14.03.2019. гпдине
Ппстпјеће стаое
1. Впдпвпд
Према техничким услпвима ЈКП“Впдпвпд и канализација“ предметне парцеле на лпкацији Хиппдрпм кпје су
предмет пвпг Урбанистичкпг прпјекта мпгуће је прикључити на градски впдпвпд у улици Милпша Пбренпвића
(Баваништански пут) Ø200 и у улици Жичкпј на Ø80. У улици Баваништански пут-прпсек, ппстпји такпђе впдпвпд
Ø80.
2. Фекална канализација
Фекалну канализацију са ппсматранпг кпмплекса мпгуће је прикључити на кплектпр Ø300 у улици Милпша
Пбренпвића. У кпмплексу ппстпји маоа фекална канализација Ø250 кпја је плитка и на оу није мпгуће
прикључити планиране пбјекте. Пва канализација је усмерена ка Жичкпј улици.
3. Атмпсферска канализација
На предметнпј лпкацији не ппстпји изграђена атмпсферска канализација. У улици Милпша Пбренпвића ппстпји
кплектпр АБ Ø1000 кпд бензинске станице кпји се улива у ппстпјећи птвпрени канал. Пвај кплектпр (Ø1000) је
једини мпгући пријемник атмпсферских впда са ппсматранпг кпмплекса.
Прпграм
1.Впдпвпд
Идејним решеоем крпз пвај Урбанистички прпјекат предвидети ефикаснп снабдеваое свих пптрпшача
пијаћпм впдпм, ппжарне захтеве, кап и пптребе впде за пдржаваое зелених ппвршина. Према услпвима
ЈКП“Впдпвпд и канализација“ бр. Д-2540/1 пд 30.06.2014. гпдине и Д-1627/1 пд 18.03.2019. гпдине
пбезбеђеое снабдеваоа впдпм 14 пбјеката спратнпсти Пп+П+2+Пк са пп 16 стамбених јединица, ппслпвнпг
пбјекта П+1, решава се дпвпдпм Ø150 и прстенастпм мрежпм.
2.Фекална канализација
Птпадне впде из свих стамбених и ппслпвних пбјеката прихватити фекалнпм канализацијпм и
гравитаципнп укључити у кплектпр Ø300 у улици Милпша Пбренпвића. Минимални пречник фекалне
канализације у кпмплексу је Ø250.
3.Атмпсферска канализација
Кпличина атмпсферских впда кпја се мпже пчекивати са ппсматранпг кпмлекса пбухвата впде са сапбраћајница,
паркинга, трптпара и са крпвпва пбјеката.
Мерпдавна кпличина падавина за димензипнисаое цевпвпда атмпсферске канализације рачуна се пп фпрмули:
Q = i x F x ψ, где је i – интезитет кише усвпјен за димензипнисаое атмпсферске канализације за град Панчевп, и
= 140 литара/xа сек; ппвршина кпмплекса у хектарима; и ψ – кпефицијент птицаоа са слива (у зависнпсти пд
степена ппкривенпсти; усваја се ψ = 0,40)
Q = i x F x ψ= 140 лит/xасек x 4,2 ха x 0,40 = 235,2 л/сек
Пву кпличину впде прппушта кплектпр Ø600 при паду пд i=1,5‰, пднпснп прптпк је једнак Q = 275 лит/сек а
брзина у цевпвпду је V= 0,97 м/с.
У циљу заштите живптне средине, прпгрампм се предвиђа изградоа сепаратпра уља и масти на излазу
кплектпра из кпмплкса а пре упуштаоа у главни градски кплектпр.
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Идејнп решеое
1. Впдпвпд
На пснпву услпва ЈКП“Впдпвпд и канализација“ бр. Д-2540/1 пд 30.06.2014. гпдине и Д-1627/1 пд
18.03.2019.гпдине и плана детаљне регулације Хиппдрпм, урађенп је идејнп решеое снабдеваоа впдпм, такп
штп се ппстпјећи впдпвпд Ø80 у прпсеку Баваништански пут рекпнструише у дужини пд пкп 250 метра у ПЕ ДН
160 пд прикључка Ø200 у улици Милпша Пбренпвића.
Такпђе се рекпнструише и впдпвпд Ø80 у улици Жичкпј у већи пречник ПЕ ДН 160 дп улице Стевана Сремца у
дужини пд пкп 130.0 метара.
Пва два цевпвпда се спајају у центру ппсматранпг кпмплекса и затварају прстен са пстаткпм градске мреже.
Унутар кпмплекса је предвиђена прстенаста мрежа ПЕ ДН 110 пп трасама из синхрпн плана инсталација. На
сваких 100 метара предвиђени су надземни прптив-ппжарни хидранти Ø80. Предвиђен је дпвпд за кућни
прикључак Ø80 дп улаза у пбјекат.
Све цеви су пд пплиетилена ПЕ 100 и укппавају се на минималнпј дубини пд 1,2м.
2.Фекална канализација
Идејнп решеое је урађенп уз ппштпваое услпва ЈКП“Впдпвпд и канализација“ и услпва из плана детаљне
регулације Хиппдрпма.
Ппстпјећа фекална канализација Ø250 кпја задире једним делпм у ппсматрани кпмплекс из улице Жичке је
плитка и не мпже бити пријемник птпадних впда из свих пбјеката. Идејним решеоем је предвиђенп да се
све птпадне впде прекп Баваништанскпг пута – прпсек пдведу у ппстпјећи фекални кплектпр у улици
Милпша Пбренпвића (Баваништански пут) Ø300 пд ПВЦ цеви.
Тп практичнп значи да је пптребнп изградити канализаципну мрежу Ø250 у улици Баваништански пут – прпсек
чиме се решавају и прикључци птпадних впда из пбјеката у тпј улици у кпјпј не ппстпји канализација.
Сви канали су минималнпг пречника Ø250 и предвиђа се пад пд 2,5‰. Прпцена
кпличина птпадних впда:
За ппчетни прпрачун се усваја 1000 људи са специфичнпм пптрпшопм пд 150 лит/стан. дан.
Q = 1000 стан x 150 лит/стан дан = 1,74 л/с
Узимајући у пбзир кпефицијенте дневне и часпвне неравнпмернпсти, дпбија се прптпк: Q = 1,74 x 2 x 1,6 =
5,56 лит/сец
Усваја це цев Ø250 са падпм пд 2,5‰, чија је прппусна мпћ Qпп=35,4 л/с и брзина Впп=0,72 м/с. Q/Qпп =
0,157 пдакле следи да је испуоенпст канала једнака х/Д = 0,268. Тп пставља дпвпљну резерву капацитета
канализације.
Кућни прикључци канализације се предвиђају пречникпм пд ПВЦ ДН 160 – ДН 200.
Све цеви су крутпсти СН4, шахтпви пд АБ елемената са сапбраћајем за тешки сапбраћај (400КН).
Трасе су у складу са синхрпн планпм инсталација. Минималнп укппаваое је х=1,60м. Ппстпјећа канализација
Ø250 кпја иде ка Жичкпј улици се делпм задржава и ппвезује са нпвпм мрежпм и служи кап прелив за случај
загушеоа или хаварије канализације на Баваништанскпм путу.
3. Атмпсферска канализација
Идејнп решеое је урађенп уз ппштпваое услпва ЈКП“Впдпвпд и канализација“ и услпва из плана детаљне
регулације Хиппдрпма.
Ппсматрани кпмплекс нема атмпсферске канализације и јединп решеое је пдвпђеое атмпсферских впда у
кплектпр Ø1000 у улици Милпша Пбренпвића (Баваништански пут) кпји је изведен са кптпм дна канала 72,63. Тај
АБ кплектпр се укључује у птвпрени канал кпји је ппвезан са мелипраципним каналпм Впдице.
Унутар ппсматранпг кпмлекса предвиђена је мрежа канала Ø500, Ø400, Ø300 са падпвима у ппсегу пд 2 дп 2,2‰.
На сапбраћајницама су предвиђени сливници са сливничкпм везпм ПЕ ДН 160. Расппред сливника решиће се
детаљнпм нивелаципјпм крпз главни прпјекат сапбраћајница.
На излазу из кпмлекса, предвиђен је сепаратпр лаких нафтних деривата. Предвиђа се сепаратпр са бајпаспм.
Пд сепаратпра наставља кплектпр Ø600 у паду пд 1.5‰ са Q = 275 лит/сец дп улице Милпша Пбренпвића.
Пвај кплектпр је ппстављен у путу пп пбпду Хиппдрпма и према синхрпн плану инсталација.
У улици Милпша Пбренпвића предвиђен је прпдужетак ппстављенпг АБ кплектпра Ø1000 за 46 метара пд ПП
ДН1000 штп пставља мпгућнпст даљег прихватоа атмпсферских впда из те улице.
Такпђе, на раскрсници улица Милешевске и Жичке, на крају нпве атмпсферске канализације, ппстпји
мпгућнпст даљег прихватаоа атмпсферских впда.
Трасе су усвпјене према синхрпн плану инсталација. Цевни материјал је ПВЦ и ПП.
Минималнп укппаваое канализације је х=1,60 м.
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ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТИКА
„ЕПС Дистрибуција“ дпп Бепград,
Огранак Електрпдистрибуција Панчевп бр.8С.1.1.0.-D.07.15.-86623-19/3 пд 25.03.2019.
Услпви кпје треба да задпвпљи пбјекат да би се мпгап изградити прикључак
Намена пбјекта: Вишеппрпдичнп станпваое и ппслпваое
Наппн на кпји се прикључује пбјекат: 0,4kV
Фактпр снаге: изнад 0,95
На лпкацији пбухваћенпј планпм, у складу са издатим Услпвима надлежне дистрибуције, пптребнп је
предвидети прпстпр за будућу трансфпрматпрску станиицу 2x630кVА.
Минимална димензија
трансфпрматпрске станице је 6,5мx5,5м. За трансфпрматпску станицу мпра бити пбезбеђен кплски приступ са
једне дуже и једне краће стране и каблпвска канализација за енергетске каблпве (или пптребан брпј увпдних
цеви Ø110мм).
Напајаое трансфпрматпрске станице би билп каблпвскп. Пптребнп је предвидети кпридпр за двпструки
средоенаппски, 20кV каблпвски впд. Каблпвски впд је типа XHЕ 49Аz 3x(1x150)mm2.
Сви пбјекти на лпкацији Хиппдрпм напајали би се каблпвски, прекп каблпвских прикључних кутија
ппстављених на улазу свакпг пбјекта. У складу са са тим, пптребнп је предвидети кпридпре за нискпнаппнску
(0,4кV) каблпвску мрежу, кпја би се извела каблпм типа ПП00 А 4x150mm2. Каблпвска мрежа треба да пмпгући
напајаое свакпг пбјекта бар са два засебна нискпнаппнска извпда из будуће трансфпрматпрске станице.
Пптребнп је предвидети кпридпр за каблпвску мрежу кпјпм би се напајалп јавнп псветљеое. Каблпвска
мрежа јавнпг псветљеоа би се извела каблпма типа П00 А 4x35mm2, са пплагаоем ужета за уземљеое
између стубпва јавне расвете.
У складу са издатим Услпвима надлежне дистрибуције у свим раскрсницама (у свим правцима) пптребнп је
предвидети пплагаое најмаое четири цеви Ø110mm за прплаз каблпва исппд кплпвпза.
 ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Услпви „Телекпм Србија“ Бепград
Телекпм Србија бр.19-17930-2019 пд 26.6.2019
На предметнпј парцели ппстпји изграђених пбјеката ЕКМ кпји су у надлежнпсти предузећа „Телекпм Србија“ ад.
Ппстпјећа тк канализација.
Планира се да приступна тк мрежа буде ппдземна, па је за пптребе пплагаоа привпдних тк каблпва, тј. за
реализацију будуће планиране телекпмуникаципне мреже у пквиру граница услпва на предметнпј лпкацији, на
кпјпј је планирана изградоа, пптребнп пбезбедити приступ приступ планираним пбјектима путек тк канализације.
За прикључеое на тк мрежу предметнпг пбјекта пптребнп је изградити следећу тк канализацију:
Пд местауласка цеви тк канализације у пбјекат (пд регулаципне линије дп улаза у пбјекат) пбезбедити прплаз
кабла пп каблпвскпм рагалу или техничким каналима дп места на кпме с налази прпстприја за смештај тк
ппреме(места на кпме се налази тк кпнцентрација у пбјекту, пднпснп дп пптичкпг дистрибутивнпг прмана у кпјем
је пптребнп мпнтирати ппрему Телекпма.
•

ГРЕЈАОЕ
Технички услпви ЈКП „Грејаое“ Панчевп бр.ТР/С-1418/1 пд 22.03.2019.
ТЕРМПЕНЕРГЕТИКА

Предметни кпмплекс треба ппремити са неппхпднпм термпенергетскпм инфраструктурпм, тпплпвпдима,
тпплптним ппдстаницама и унутрашоим инсталацијама. За пптребе грејаоа пбјеката на лпкацији ће се изградити
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тпплпвпдна инфраструктура кпја ће бити ппвезана на даљински систем грејаоа, изграђену врелпвпдну
инфраструктуру у улици Стевана Сремца.
Прикључеое на тпплпвпдну инфраструктуру ће се пбавити у улици Стевана Сремца, а тпплпвпд ће се затим впдити
Жичкпм улицпм. На ппчетку и крају тпплпвпда ће бити фпрмирани шахтпви. Унутрашое инсталације пбјеката кпји
се прикључују радиће у нискп и/или средое -температурнпм систему кап кпмбинација ппднпг и радијатпрскпг
грејаоа. Максимална температура пптисне впде не мпже бити већа пд 60C а максимална температурска разлика
не сме бити маоа пд 20C, дпк за ппднп грејаое 5C Тпплптне ппдстанице ће се прпјектпвати у максималнпм
температурскпм режиму примар 90/65 - секундар 60/40.
На лпкацији се пчекује изградоа пкп 18.000м2 грејане ппвршине штп је према актуелним прпписима п тпплптнпј
заштити пбјеката еквивалентнп снази пд пкп 1,500 kW.
Минимална дубина укппаваоа тпплпвпда у зеленим ппвршинама и трптпарима је 0.8м. Изузетнп дубина
укппаваоа мпже бити минималнп 0.6м али у тпм случају извршити заштиту тпплпвпда, при уздужнпм впђеоу
тпплпвпда у кплпвпзу је 1.2м при укрштаоу са улицама тпплпвпд ппстављати у заштитине цеви. У свакпм пбјекту
пптребнп је предвидети прпстприју за тпплптну ппстаницу за смештаое ппреме. Планиранп је да ће пбјекти
тпплптну енергију за грејаое дпбијати из тпплане Кптеж, ул. Стевана Шупљикца бб. Режим рада врелпвпда у
систему је 110/75С а унутрашое инсталације прпјектпвати у систему 90/70°С.
Планираое инсталације и ппрему димнезипнисати према пчекиванпј максималнпј пптрпшои. Детаљни технички
услпви ће дпбити пд снабдевача тпплптнпм енергијпм ЈКП Грејаое Панчевп.


ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА

У циљу пбезбеђеоа ефикаснпг кпришћеоа енергије и утврђиваоа испуоенпсти услпва енергетске ефикаснпсти
зграда, неппхпдна је израда Елабпрата ЕЕ у складу са Правилникпм п енергетскпј ефикаснпсти зграда (,,Сл.гласник
РС,,бр.61/2011). За планиране пбјекте је пптребнп прпрачунати енергетску ефикаснпст за II (другу) климатску зпну.


СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА

Ради заштите пд пптреса пбјекти мпрају бити реализпвани и категприсани према Правилнику п техничким
нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у сеизмичким ппдручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83,
21/88, 52/90). Пбјекте предвидети за 7. (седми) степен сеизмичнпсти.


ППШТА ПРАВИЛА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ

Приликпм изградое инфраструктурних система, впдити рачуна п међуспбним растпјаоима и укрштаоима. Трасе
кпје су дате у графичкпм прилпгу мпгу се изместити у складу са прпјектима предметне инфраструктуре, укпликп је
тп неппхпднп, ппд услпвпм да не угрпжава пбјекте и друге инфраструктурне системе. Укпликп се укаже пптреба
трасе мпгу бити и надземне и мпгу се впдити пп пбјектима уз ппштпваое важећих закпна и прпписа. Ппстпјећи
инфраструктурни системи се пп пптреби мпгу рекпнструисати или дпградити.

7. ИНЖЕОЕРСКП-ГЕПЛПШКИ УСЛПВИ
У даљпј фази прпјектпваоа пптребнп је извести детаљна геплпшка истраживаоа у складу са Закпнпм п рударству и
геплпшким истраживаоима (Сл. гласник РС 101/2015).

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
У пквиру кпмплекса није предвиђена изградоа кпја на билп кпји начин мпже угрпзити живптну средину, пбјекте
или функције на суседним парцелама, у функципналнпм, екплпшкпм или естетскпм смислу. Планирани садржај се
не налази на листи Уредбе п утврђиваоу листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и листе прпјеката за
кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну средину (,,Сл.лист РС,,бр.114/2008)

9. МЕРЕ ЗА ПДЛАГАОЕ ЧВРСТПГ ПТПАДА
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Према услпвима ЈКП "Хигијена" брпј: 1047/1-2019 пд 14.03.2019. гпд евакуација птпада са предметне лпкације
планирана је у свему према издатим услпвима пд стране ЈКП ,,Хигијена,,Панчевп ппд бр. 1047/1-2019 пд
14.03.2019. гпдине, кпји су саставни деп пвпг Урбанистичкпг прпјекта.
За сакупљаое и евакуацију птпада кпристиће се кпнтејнери из кпнтингента ЈКП,,Хигијена,, стандардних димензија
и запремине 1.1 м3 . Урбанистичким прпјектпм су пдређена места и брпј кпнтејнера такп да је пмпгућенп
равнпмернп и пптималнп кпришћеое истих. Прпстпри за смештај кпнтејнера су са чврстпм (бетпнскпм или
асфалтнпм) ппдлпгпм и са прпписаним манипулативним приступима са кплске сапбраћајнице и пешачке стазе.
Кпнтејнери ће се прганизпванп празнити пд стране надлежне кпмуналне службе.

10. МЕРЕ ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
Према Oбавештеоу (09.22 брпј: 217-4580/19-1 пд 04.04.2019гпд.) издатпм пд Републике Србије, Министарствп
унутрашоих ппслпва, Сектпр за ванредне ситуације, Пдељеое за ванредне ситуације у Панчеву, схпднп Закпну п
заштити пд ппжара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18) не издају се услпви за израду урбанистичких
прпјеката, већ услпве заштите пд ппжара и експлпзија за израду планских дпкумената, а какп је тп дефинисанп чл.
29 Закпна п заштити пд ппжара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18). Такпђе се за прибављаое услпва за
изградоу мпрамп пбратити надлежнпм Ппштинскпм пргану за издаваое лпкацијских услпва.
Планирана је изградоа 14 пбјеката кпји су прпјектпвани кап вишеппрпдични стамбени-пбјекат, спратнпсти
Пп+П+2+Пк и 1 ппслпвни пбјекат и 1 трафпстаница, са брутп укупнпм ппвршинпм 24929.06м2 (један стамбени
пбјекат је 1632.04m² + један ппслпвни пбјекат 382.50m²+ трафпстаница 36m²)(категприје В) кпји ппдлежу услпвима
Министарства унутрашоих ппслпва - сектпр за вандредне ситуације (пбјекти дп 2000 м2 или Пр+4+Пк). Пбјекти ће
бити прпјектпвани у складу са Закпнпм п заштити пд ппжара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18); пд
материјала птппрних на ппжар према стандардима и нпрмативима кпји регулишу пву пбласт.

11. УСЛПВИ ЗА НЕСМЕТАНП КРЕТАОЕ ЛИЦА СА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ, ДЕЦЕ И СТАРИХ ПСПБА
Несметанп кретаое лицима са ппсебним пптребама биће пмпгућенп у складу са Правилникпм п услпвима за
планираое и прпјектпваое пбјеката у вези са несметаним кретаоем деце, старих, хендикепираних и
инвалидних лица („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015) .
У пквиру кпмплекса, предвиђенп је 28 места намеоених пспбама са инвалидитетпм.

12. ЗАШТИТА СППМЕНИКА КУЛУТРЕ (МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА)
Решеое Завпд за заштиту сппменика културе у Панчеву
Предметни прпстпр није утврђен за културнп дпбрп, не налази се у пквиру прпстпрне културнп-истпријске
целине, не ужива статус дпбра ппд претхпднпм заштитпм и не налази се у пквиру претхпднп заштићене
целине.
Укпликп се приликпм извпђеоа земљаних радпва наиђе на археплпшке налазе и пстатке,
Инвеститпр је дужан да пбустави радпве и п тпме пбавести Завпд за заштиту сппменика културе града Панчева.
АРХЕОЛОГИЈА
•
Пбезбедити вршеое сталнпг археплпшкпг надзпра Завпда за заштиту сппменика културе у Панчеву тпкпм
извпђеоа земљаних радпва (кппаое темеља, инсталација и др.), а п трпшку инвеститпра. У случају ппсебну
занимљивих и вредних случајних налаза неппхпднп је извршити заштитна археплпшкпг искппаваоа у неппсреднпј
зпни налаза а на рачун инвеститпра;
•
Извпђач и инвеститпр су пбавезни да пре ппчетка извпђеоа земљаних радпва на предметнпм прпстпру,
пбавесте Завпд за заштиту сппменика културе у Панчеву ради регулисаоа пбавеза инвеститпра везаних за вршеое
археплпшкпг надзпра;
•
Акп се у тпку извпђеоа земљаних, грађевинских и других радпва наиђе на археплпшка налазишта или
археплпшке предмете, извпђач радпва је дужан да пдмах, без пдлагаоа прекине радпве и п тпме пбавести Завпд
за заштиту сппменика културе у Панчеву кап и да предузме мере да се налаз не уништи и не пштети и да се сачува
на месту и у пплпжају у кпме је пткривен.
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13. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКАТА
Лпкација
Урбанистичким прпјектпм је предвиђенп да се планирани стамбени пбјекти реализују према Идејнпм
прпјекту типскпг пбјекта По+Пр+2+Пк са 16 стамбених јединица и планирани Пословни објекат П+1.
Планирани стамбени пбјекти су слпбпднпстпјећи са пријентацијпм на све четири стране света. Дневни
бправци и спаваће спбе су пријентисане ка истпку и западу, дпк су кухиое са трпезаријама претежнп
пријентисане ка северу и југу.
Такпђе је планирана реализација ппслпвнпг пбјекта спратнпсти Пр+1 према Идејнпм прпјекту кпји је
саставни деп УП. Сви планирани пбјекти у пквиру кпмплекса мпрају да задпвпљавају пдредбе Закпна п
планираоу и изградои пбјеката и свих важећих Правилника за пву пбласт изградое. За пбјекте је пптребнп
прпрачунати енергетску ефикаснпст за II климатску зпну.
Сви пбјекти мпрају да задпвпље пптребне прптивппжарне услпве према Услпвима МУП-а бр.02- 2178036/4 пд
01.10.2014. и према Главнпм прпјекту заштите пд ппжара.
Објекти мпрају бити прпјектпвани са применпм чврстих, квалитетних и трајних материјала кпји пбезбеђују
оихпву трајнпст и екпнпмичнпст у експлпатацији.
Прпјектпм је пбухваћена нпва градоа Вишеппрпдичних стамбених пбјеката
спратнпсти
Пп+П+2+Пк
(ппдрум+приземље+два спрата и ппткрпвље) на Баваништански пут бб- лпкација „Хиппдрпм“ У Панчеву.
Ппвршина парцеле тпп.брпј 4866/56 K.П. Панчевп изнпси 10823 м2. Вишеппрпдични стамбени пбјекти: Пбјекти 9
(прва фаза) и Пбјекат 10 (друга фаза) су индетични, једина разлика између пбјекта 9 и 10 је у апсплутнпј кпти
терена. Апсплутна кпта терена пбјекта 9 је 76,70м, Пбјекта 10 је 76,52м У вишеппрпдичнпм стамбенпм пбјекту
спратнпсти Пп+П+2+Пк планиранп је укупнп 16 стамбених јединица. Стамбени пбјекат има улаз са двпришне
стране парцеле. Предвиђенп је паркираое у пквиру парцеле. На парцели 4866/56 планирана је изградоа 6
Вишеппрпдичних пбјеката истпг габарита. Стамбени пбјекти увучени су за 5м пд регулаципне линије, грађевинска
и регулаципна линија се не ппклапају. Стамбени пбјекти су у пснпви неправилнпг пблика максималних габаритних
димензија 14,50 x 24,00м Улаз у стамбени пбјекат – кпта приземља је издигнута за 75цм пд кпте трптпара.
Намена и ппис пбјеката
Намена земљишта предметнпг кпмплекса је за спцијалнп и приступачнп-дпступнп вишеппрпдичнп
станпваое.
Урбанистичким прпјектпм је предвиђенп вишеппрпдичнп станпваое у свему према параметрима за
спцијалнп станпваое, ппштп је, пп Закпну, категприја приступачнпг-дпступнпг станпваоа ппткатегприја
спцијалнпг станпваоа.
Пратеће делатнпсти кпје се дпзвпљавају уз пснпвну намену прпстпра су из пбласти тргпвине, занатства, културе,
забаве, кап и друге пратеће делатнпсти кпје не угрпжавају станпваое. Урбанистичким прпјектпм је предвиђен
један ппслпвни пбјекат Пр+1.
- Све грађевинске линије кпје се пднпсе на јавне пбјекте пквир су за ппстављаое пбјеката и пбјекти се мпгу
ппстављати на или унутар грађевинске линије.
Сви планирани пбјекти у пквиру кпмплекса су слпбпднпстпјећи, лпцирани унутар грађевинских
линија, а на 5.0 м пд регулаципних линија.

Хпризпнтална и вертикална регулација
ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНИ ПБЈЕKАТ - ТЕХНИЧКИ ОПИС спратнпсти Пп+П+2+Пк
(Вишепрпдични стамбени пбјекат је спратнпсти Пп+П+2+Пк (ппдрум+приземље+два спрата и ппткрпвље).
Максимална дпзвпљена висина пбјекта је 12м пднпси се на висину пбјекта меренп пд трптпара дп тачке пресека
унутрашое стране фасаднпг зида и кпсине плафпна завршне етаже. Прпјектпван пбјекат има висину 15,29m стп
задпвпљава пвај захтев.
Бпчне грађевинске линије увучене су 5м пд регулаципне линије. Максимална висина надзидка завршне етаже је
160цм. Прпјектпвана висина надзитка ппткрпвља изнпси 160цм (меренп пд ппда дп кпсине плафпна ) штп
задпвпљава пвај захтев. Ппткрпвље је прпјектпванп са кпсим крпвпм и бадзама стилизпваним и уклппљеним у
савремени кпнцепт. Сви испади и еркери су на висини већпј пд 3м( пкп 3,25м). Укупна ппвршина истпчне фасаде
изнад приземља је 244,78м2. Укупна ппвршина заузеће испада на истпчнпј фасади изнпси 118,10м2, штп је 48,24%
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заузећа. ( за испаде на предопј фасади мах.дпзвпљенп 50%) Укупна ппвршина северне фасаде изнад приземља је
145,25м2. Укупна ппвршина заузеће испада на севернпј фасади изнпси 40,16м2, штп је 27,64% заузећа. ( за испаде
на бпчнпј фасади мах.дпзвпљенп 30%) Укупна ппвршина јужне фасаде изнад приземља је 143,95м2. Укупна
ппвршина заузеће испада на јужнпј фасади изнпси 31,27м2, штп је 21,72% заузећа. ( за испаде на бпчнпј фасади
мах.дпзвпљенп 30%) Kрпв стамбенпг пбјекта је четвпрпвпдни крпв са крпвним бадзама кпје су укслађене са
елементима фасаде. За 16 станпва предвиђени су капацитети за евакуацију смећа . ( 3 кпнтејнера) На 6 станпва 1
кпнтејнер
УKУПНА НЕТП ППВРШИНА ВИШЕППРПДИЧНПГ СТАМБЕНПГ ПБЈЕKТА Пп+П+2+Пк ЈЕ: 1277,31м2 УKУПНА БРУТП
ППВРШИНА ВИШЕППРПДИЧНПГ СТАМБЕНПГ ПБЈЕKТА Пп+П+2+Пк ЈЕ: 1625,40м2
Пешачи прилаз приземљу пбјекта пставарује се прекп степеника висине 15цм, а вертикална кпмуникација пп
етажама пстварује се лифтпвским ппстрпјеоем и степеништем Ппдрум је планиран исппд дела пбјекта, ка јузнпј
бпчнпј страни пбјекта. У ппдруму су предвиђене следеће прпстприје: станарске пставе, ппдстаница, хидрпцил,
пставе, прпстприја за спремачицу, степениште, хпдници, лифт и тпалет. Чиста висина у ппмпћним прпстпријама
ппдрума изнпси пкп 2,30м- 2,35м
Кпнструкција
Максимална висина ппда приземља је 1,00м +-25%. Прпјектпвани ппд приземља је издигнут у пднпсу на трптпар
0,75м, штп задпвпљава пвај захтев. У приземљу су предвиђене заједничке прпстприје и четири стамбене
јединице. Заједничке прпстприје се састпје пд: хпдник са степенишним прпстпрпм, лифт, пстава за бицикле и
ветрпбран. Стамбене јединице имају следећи садржај: дневни бправак, хпдник, кухиоу, трпезарију, спбе, терасу,
купатилп, WС, пставу и плакар пставу. Чиста висина у прпстпријама приземља изнпси пкп 2,67м- 2,73м На првпм,
другпм кап и на ппткрпвљу налазе се пп 4 стамбене јединице и заједнички прпстпр (лифт, степениште и хпдник ).
Чиста висина спратпва изнпси 2.69м- 2,73м , дпк у ппткрпвљу изнпси 2.60м- 2,64м. Станпви се састпје пд : хпдника,
дневнпг бправка, спбе, кухиое, трпезарије, купатила, тераса , пстава и плакар пстава. KПНСТРУKЦИЈА Пснпвни
нпсећи елементи пбјекта су зидпви, армиранп бетпнска зидна платна , армиранп-бетпнске греде, стубпви и
међуспратна армиранп бетпнска кпнструкција. Пбјекат је укрућен хпризпнталним и вертикалним серклажима. За
армиранп бетпнске елементе се захтева МБ 30, а за арматуру ГА 240/360, РА 400/500 и МА 500/560. Сви
прпрачуни и димензипнисаоа су извршени према важећим прпписима БАБ’87 кап и према Правилнику п
техничким нпрмативима за изградоу пбјеката у сеизмичким ппдручјима. Kпнструкција је рачуната на следећа
пптерећеоа, у свему према важећим стандардима и прпписима за пвакву врсту пбјеката : сппствене тежине-г,
снега-п, кприснпг пптерећеоа-п, сеизмике у x-правцу-сx, сеизмике у y-правцу-сy. У пквиру анализе пптерећеоа
узете су реалне тежине материјала усвпјених према архитектпнскпм решеоу.
Kрпвна кпнструкција је дрвена пд четинара друге класе. Прекп рпгпва се ппставља слпј даске, слпј парппрппусне
крпвне фплије тип-а "Wуртх" тпп 132 или пгпварајуће и дистанцер, прекп кпга се ппстављају летве и ппкрива
фалцпваним цреппм. Фасадни зидпви пд гитер блпка дебљине 25.0 цм у. Зидпви између станпва су Термп блпка.
Сви зидпви се мпрају зидати у свему према Правилнику п техничким нпрмативима за зидане зидпве. Преградни
зидпви се мпрају извести са армиранп бетпнским серклажем кпји се налази изнад врата и тп пп целпј дужини
зида. Преградни зидпви су пд гитер блпка д=12цм са А.Б. серклажима у висини изнад врата. Пбјекат је укрућен
армиранпбетпнским гредама и стубпвима у свему према Правилнику п градои пбјеката у сеизмичким ппдручјима.
Пбјекат се налази у ВИИИ зпни сеизмичнпсти. Сви радпви кпји се пднпсе на армиранп бетпнску кпнструкцију се
мпрају извести према Правилнику за бетпн и армирани бетпн Фундираое пбјекта је урађенп на тракастим
темељима различитих димензија, исппд лифта је темељна плпча. Исппд темеља ппстављен је слпј шљунка
дебљине 10.0 цм кпји је збијен пре бетпнираоа. Ппдна плпча пбјекта је армиранп бетпнска плпча дебљине 10 цм.
Терен пкп пбјекта је раван
ППДПВИ И МЕЂУСПРАТНЕ KПНСТРУKЦИЈЕ У ппдруму се ппдна ппткпнструкција хидрпизплује, кап и плпча
приземља на месту где нема ппдрума пенетратима прекп АБ плпче . Пп спратпвима се термички и звучнп изплује
ппдна ппткпнструкција између етажа На терасама и лпђама се извпди хидрпизплација.
ПБРАДА ППДПВА Завршна пбрада ппдпва је следећа: * Kерамичке плпчице: улаз, купатила, кухиое, трасе,
хпднику, трпезарији, степенишни прпстпр, тпалет и плакар пставе * Ламинат у спбама, дневнпм бправку и
ппјединим хпдницима * Цеметна кпшуљица: ппмпћне прпстприје у ппдруму, станарске пставе и хпдници.
ПБРАДА ЗИДПВА И ПЛАФПНА Сви унутрашои зидпви и плафпни пбјекта су малтерисани прпдужним малтерпм
д=2цм. Зидпве и плафпне глетпвати пплификспм и пбпјити дисперзивнпм бпјпм за зидпве. У свим купатилима су
зидпви дп плафпна пблпжени керамичким плпчицама на лепак. У кухиоама су зидпви на делу где су кухиоски
елементи пблпжени керамичким плпчицама на лепак дп висине 1,6 м.
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ПБРАДА ФАСАДНИХ ЗИДПВА Сппљни фасадни зидпви се пблажу “Демит” фасадпм и пбрађују бпјама за фасаду у
тпну пп избпру инвеститпра. На ппвршинама кпје није пптребнп термички изплпвати фасадни зидпви и плафпни се
малтеришу прпдужним малтерпм 1:2:6 са упптребпм песка сејанца. Сппј цементне кпшуљице на тераси и фасаднпг
зида дилатирати уметкпм стирпдура д=3цм у ширини пд 25цм. Спклу у висини пд 70 цм завршнп пбрадити
»KУЛИРПЛАСТПМ«, у тпну пп избпру прпјектанта. Kпси плафпн у ппткрпвљу - фалцпвани цреп - летва 5x2,4цм дистанцер 10x2,4цм - парппрппусна крпвна фплија тип-а "Wurth" тпп 132 или пгпварајуће - даска 2,4цм - рпг
10x12цм - негприва минерална вуна 23цм - парпнепрппусна фплија тип-а " Wurth" ДБ 90 или пдгпварајуће Плафпнски систем са гипскартпнским плпчама (пдгпварајуће прптивппжарне плпче типа Ригипс РФ, Kнауф ГKЛ и
сл.) 2x12,5мм птппран на ппжар 30 мин.мпра да ппседује извештај п испитиваоу пд надлежне институције

СТПЛАРИЈА Све сппљне прпзпре и врата израдити пд виспкпптппрнпг тврдпг ПВЦ-а са петпкпмпрним системпм
прпфила пјачанпг челичним прпфилима и са рплетнама. Све ппзиције ппремити квалитетним пкпвпм и трајнп
еластичнпм ЕПДМ дихт гумпм и застаклити термппан стаклпм д=4+15+4 мм са аргпнским пуоеоем и
нискпемисипним премазпм са унутрашое стране. Уградоу извршити "сувим" ппступкпм прекп челичнпг слеппг
штпка. Бпја пп избпру прпјектанта (инвеститпра). Сва стпларија се израђује у свему према датим шемама. Улазна
врата у стамбенпм пбјекту (заједнички прпстпр) је пд елпксираних алуминијумских прпфила са термичким
прекидпм и лима. Застакљивое алуминарије је „Термппан“ стаклпм 4+15+4мм. Улазна врата пп станпвима
урадити кап сигурнпсна врата са челичнпм ппдкпнструкцијпм у свему према шемама прпизвпђача истих. Пквир и
кпнструкцију врата израдити пд челичнпг прпфила пблпженпг челичним лимпм д=1мм а прпстпр између пппунити
термпизплацијпм. На вратима ппставити сигурнпсну браву и шпијунку. У цену урачунат пптребан пкпв, брава са
три кључа, ппшивне лајсне. Укпликп ппстпји празан прпстпр између штпка и зида, исти пппунити „ПУРПЕН“ маспм.
Унутрашоа стпларија се израђује пд дрвене грађе. Врата су типска, дпк је крилп кап сендвич пд медијапана и
картпнскпг саћа, без надсветла са пдрађенпм завршнпм пбрадпм и штелујућим первајзпм. Врата уградити "сувим
ппступкпм" прекп дрвенпг слеппг стпка. Врата уградити "сувим ппступкпм" прекп дрвенпг слеппг стпка.
БРАВАРИЈА Браварија пграда на терасама, на сппљашоем и унутрашоем степништу се ради пд челичних кутија
40x40x3мм. Испуну сппљне пграде на тераси урадити пд грифпванпг челичнпг плетива са пкцима дим. 5x5цм.. Сви
рукпхвати су пд алуминијума. Пграду на рампи урадити пд челичних кутија 40x40x3мм и челичних цеви пречника
Ø40мм. Сви челични делпви (прпфили) пграда се претхпднп заштићују заштитнпм бпјпм па се завршнп фарбају.
Врата на прпстприји хидрпцила и врата на улазу у прпстпр станарских пстава су са птппрнпшћу на ппжар. Врата на
прпстприји ппдстанице су пд челичних кутија, са пбпстранпм пблпгпм пд челичнпг лима д=0,8мм и са испунпм пд
минералне вуне д=4цм. Врата на прпстприји ппдстанице у ппдруму су метална, израђена пд челичних кутија,
пбпстранп пблпжена челичним лимпм д=0,8мм И са испунпм пд минералне вуне д=4цм. Врата на прпстприји
хидрпцила су ватрпптппрна са птппрнпшћу на ппжар 90 минута. Врата на прпстпријама према станарским
пставама у ппдруму и врата према тавану су ватрпптппрна са птппрнпшћу на ппжар 60 минута. Прпзпри у ппдруму
су пд челичних кутија.
KРПВНИ ППKРИВАЧ И ЛИМАРИЈА Kрпвни ппкривач је фалцпвани цреп и бпјени ппцинкпвани лим. Све лимене
ппшивке су пд бпјенпг ппц. лима d=0.55mm. Дуж стрехе су ппстављени стпјећи правпугапни плуци, дпк су дуж
стрехе ппстављени правпугапни висећи плуци. Плучне вертикале и сплбанци су такпђе пд бпјенпг ппц. лима
d=0.55mm.
ПРЕДВИЂЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Грејаое је централнп (даљинскп), пднпснп пбјекат ће бити прикључен на градски
тпплпвпд. Инсталације впдпвпда и канализације и електрпинсталације су стандардне и у стандарднпј изведби.
ППСЛПВНИ ПБЈЕКАТ - ТЕХНИЧКИ ОПИС спратнпсти П+1
1. ФУНКЦИЈА :
Ппслпвни пбјекат је спратнпсти П+1. Пбјекат је такпђе слпбпднпстпјећи, правилне кубичне фпрме и са птвприма на
све четири стране. У пбјекат ппсетипци улазе са јужне стране а ппстпји јпш један улаз са северне стране за
снабдеваое (екпнпмски улаз) прекп кпјег се прпступа магацинима. Прпдајни прпстпр је са јужне стране дпк је
магацински прпстпр предвиђен да буде са северне стране. У прпдајни прпстпр се улази прекп ветрпбрана. У
севернпм делу пбјекта је ппстављенп степениште за спрат са једне стане дпк је са друге предвиђен блпк тпалета са
гардерпбама за заппслене. На спрату је слична прганизација : јужни деп је предвиђен за прпдајни прпстпр дпк је
северни предвиђен за степениште, магацински прпстпр и блпк тпалета са гардерпбама за заппслене. Прпдајни
прпстпр и у приземљу и на спрату је птвпрен и флексибилан јер није преграђен.
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ПРЕГЛЕД БРГП пп СРПС-у (ЈУС-у) : БРГП ПРИЗЕМЉА 191.25 m² БРГП 1. СПРАТА 191.25 m² УКУПНП БРГП ППДЗЕМНП
0.00 m² УКУПНП БРГП НАДЗЕМНП 382.50 m² УКУПНП БРГП 382.50 m²
ПРЕГЛЕД НЕТП ППВРШИНА пп СРПС-у (ЈУС-у) : НЕТП ПРИЗЕМЉА 165.97 m² НЕТП 1. СПРАТА 166.73 m² УКУПНП НЕТП
332.70 m²
2. КПНСТРУКЦИЈА : Кпнструктивни систем је скелетни са аб стубпвима и пптребним аб платнима. Међуспратна
плпча између етажа и изнад 1. спрата је ЛМТ таваница кпја се пслаоа на аб греде.
Крпвна кпнструкција је дрвена пд четинара друге класе. Прекп рпгпва се ппставља слпј даске, слпј терпапира
идистанцер, прекп кпга се ппстављају летве и ппкрива фалцпваним цреппм. Фасадни зидпви пд гитер блпка
дебљине 25 cm. Преградни зидпви се мпрају извести са армиранп бетпнским серклажем кпји се налази изнад
врата и тп пп целпј дужини зида. Преградни зидпви су пд гитер блпка д=12 cm са ab серклажима у висини изнад
врata и пптребим вертикалним серклажима. Степениште је армиранпбетпнскп. Фундираое пбјекта је урађенп на
темељима самцима и тракастим темељима различитих димензија. Исппд темеља ппстављен је слпј шљунка
дебљине 10.0 цм кпји је збијен пре бетпнираоа. Ппдна плпча пбјекта је армиранп бетпнска плпча дебљине 10
cm.Терен пкп пбјекта је раван.
3. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА :
ППДПВИ И МЕЂУСПРАТНЕ КПНСТРУКЦИЈЕ Међуспратна кпнструкција је ЛМТ таваница. На спрату се звучнп изплује
ппдна ппткпнструкција између етажа.
ПБРАДА ППДПВА Ппдпви су у свим прпстпријама пд гранитне керамике и керамичких плпчица у тпалетима и
гардерпбама.
ПБРАДА ЗИДПВА И ПЛАФПНА Сви унутрашои зидпви и плафпни пбјекта су малтерисани прпдужним малтерпм
д=2cm. Зидпве и плафпне глетпвати пплификспм и пбпјити дисперзивнпм бпјпм за зидпве. У тпалетима уз
гардерпбе су зидпви дп плафпна пблпжени керамичким плпчицама на лепку.
ПБРАДА ФАСАДНИХ ЗИДПВА Сппљни фасадни зидпви се пблажу фасаднпм ппекпм. Спклу у висини пд 70 cm
завршнп пбрадити »КУЛИРПЛАСТПМ«, у тпну пп избпру прпјектанта. Венци су предвиђени да се пблажу
алукпбпндпм на пптребнпј ппдкпнструкцији.
СТПЛАРИЈА Све сппљне прпзпре и врата израдити пд виспкпптппрнпг тврдпг ПВЦ-а са петпкпмпрним системпм
прпфила пјачанпг челичним прпфилима и са рплетнама. Све ппзиције ппремити квалитетним пкпвпм и трајнп
еластичнпм ЕПДМ дихт гумпм и застаклити термппан стаклпм д=4+15+4 мм са аргпнским пуоеоем и
нискпемисипним премазпм са унутрашое стране. Бпја пп избпру прпјектанта (инвеститпра).
Улазна врата у с пбјекту (заједнички прпстпр) је пд елпксираних алуминијумских прпфила са термичким
прекидпм и лима. Застакљивое алуминарије је „Термппан“ стаклпм 4+15+4мм. Унутрашоа стпларија се израђује
пд дрвене грађе. Врата су типска , дпк је крилп кап сендвич пд медијапана и картпнскпг саћа, без надсветла са
пдрађенпм завршнпм пбрадпм и штелујућим первајзпм. Врата уградити "сувим ппступкпм" прекп дрвенпг слеппг
стпка.
БРАВАРИЈА Браварија пграда на унутрашоем степништу се ради пд челичних кутија 40x40x3mm.
Сви челични делпви (прпфили) пграда се претхпднп заштићују заштитнпм бпјпм па се завршнп фарбају.
КРПВНИ ППКРИВАЧ И ЛИМАРИЈА Крпвни ппкривач је фалцпвани цреп и бпјени ппцинкпвани лим. Све лимене
ппшивке су пд бпјенпг ппц. лима д=0.55мм. Иза венца пд алукпбпнда су ппстављени правпугапни висећи плуци.
Плучне вертикале и сплбанци су такпђе пд бпјенпг ппц. лима д=0.55мм.
4. ПРЕДВИЂЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ :
Грејаое је централнп на тпплпвпд, пднпснп пбјекат ће бити прикључен на градску тпплану. инсталације тпплпвпда,
впдпвпда и канализације и електрпинсталације су стандардне и у стандарднпј изведби.

14.

УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА
1. Предузеће за телекпмуникације "Телекпм Србија" АД Бепград
Издвпјена јединица Панчевп, ул. Светпг Саве бр. 11, Панчевп
Услпви
(број: бр.19-17930-2019 од 26.6.2019 године)
2. ЈАВНП КПМУНАЛНП ПРЕДУЗЕЋЕ "ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВП
Ул. Пслпбпђеоа бр. 15, Панчевп
Технички услпви
(број: Д-1627/1 од 18.03.2019године)
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3. ЈКП "Хигијена" Панчевп
ул. Цара Лазара бр. 57, Панчевп
Технички услпви
(број: 1047/1од 14.03.2019. године)
4. Јавнп предузеће „Урбанизам“
Република Србија, Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина, Град Панчевп, Градска Управа,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбенп-кпмуналне ппслпве и сапбраћај
Трг краља Петра I бр. 2-4
Решеое п услпвима
(број: 03-112/2019 од 11.03.2019. године)
5. ЈКП „Грејаое“ Панчевп
ул. Цара Душана 7. , Панчевп
Технички услпви
(број: ТР/С-1418 од 22.03.2019)
6. „ЕПС Дистрибуција“ дпп Бепград
Пгранак Електрпдистрибуција Панчевп
ул. Милпша Пбренпвића бр. 6, Панчевп
Услпви
(број: бр.8С.1.1.0.-D.07.15.-86623-19/3 од 25.03.2019. године)
7. ЈКП „Зеленилп“ ПАНЧЕВП
ул. Димитрија Туцпвића бр. 7а, Панчевп
(број: 92/1384 од 18.03.2019. године)
8. МИНИСТАРСТВП УНУТРАШОИХ ППСЛПВА СЕКТПР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Пдељеое за ванредне ситуације у Панчеву
Ул. Жарка Зреоанина бр. 96, Панчевп
Обавештеое
(број: 09.22 бр.217-4580/19-1 од 04.04.2019. године)

15. СПРПВПЂЕОЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
Пвај Урбанистички прпјекат израђен је у циљу регулисаоа грађеоа на теритприји града Панчева и прикључеоа
на градски тпплпвпд, а у складу са реалним пптребама и мпгућнпстима изградое пбјекта и пратећих садржаја
на парцели из наслпва, ради исхпдпваоа неппхпдне дпкументације, пднпснп, грађевинске дпзвпле. У
спрпвпђеоу и реализацији Урбанистичкпг прпјекта предузимају се следећи кпраци у складу са Закпнпм:






Заинтереспванп лице (Инвеститпр) треба да ппднпсе захтев за издаваое лпкацијских услпва,
Градскпј управи, Секретаријату за кпмуналне, стамбене, грађевинске ппслпве и урбанизам Панчевп, Трг
краља Петра бр. 2-4 .
Прган надлежан за издаваое издаје лпкацијских услпва с услпвима и правилима грађеоа, регулаципну
и грађевинску линију, нивелаципне услпве, мпгућнпсти и техничке услпве за прикључеое на сапбраћајну,
кпмуналну и другу инфраструктуру, кап и друге услпве прпписане закпнпм, пднпснп, све ппдатке
пптребне за израду прпјекта за грађевинску дпзвплу.
Накпн издаваоа лпкацијских услпва заинтереспванп лице (Инвеститпр) ппднпси захтев за издаваое
грађевинске дпзвпле, у свему према Закпну п планираоу и изградои (“Сл. Гласник РС”, бр.72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) уз
кпју прилаже:
1) извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу, израђен у складу са правилникпм кпјим се уређује
садржина техничке дпкументације;
2) прпјекат за грађевинску дпзвплу, израђен у складу са правилникпм кпјим се уређује садржина
техничке дпкументације;
3) дпказ п уплати административне таксе за ппднпшеое захтева и дпнпшеое решеоа п грађевинскпј
дпзвпли и накнаде за Централну евиденцију.
У рпку пд 5 радних дана пд дана уреднпг ппднпшеоа захтева, прган надлежан за издаваое грађевинске
дпзвпле свпјим Решеоем издаје грађевинску дпзвплу, кпја садржи ппдатке п:
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1) инвеститпру;
2) пбјекту чије се грађеое дпзвпљава са ппдацима п габариту, висини, укупнпј ппвршини и
предрачунскпј вреднпсти пбјекта;
3) катастарскпј парцели на кпјпј се гради пбјекат;
4) ппстпјећем пбјекту кпји се уклаоа или рекпнструише ради грађеоа;
5) рпку важеоа грађевинске дпзвпле;
6) дпкументацији на пснпву кпје се издаје.

Пдгпвпрни урбаниста
_____________________________
Наташа Ђ. Митрески, дипл.инж.арх.
Пдгпвпрни прпјектант
_____________________________
Снежана Варга дип.инж.арх.

32

Dr.SvetialV Kasapinovića br. 14, Pančevo

ГРАФИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКПАРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ
ЛПКАЦИЈЕ
за изградоу:
Вишеппрпдичнпг стамбенп-ппслпвнпг пбјекта Пп+П+4+Пс

Г
1. ДИСППЗИЦИЈА ПРПСТПРА У ПДНПСУ НАСЕЉЕ
2. ГРАНИЦА ПБУХВАТА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
Р 1:500
3. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ СА ПЛАНПМ НАМЕНЕ ППВРШИНА И СПРАТНПШЋУ ПЛАН ППСТПЈЕЋЕГ
СТАОА
Р 1:500
4. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ САПБРАЋАЈНИХ ППВРШИА СА ПАРТЕРПМ И ПЕЈЗАЖНИМ УРЕЂЕОЕМ,
РЕГУЛАЦИЈПМ И НИВЕЛАЦИЈПМ
Р 1:500
5. СИТУАЦИПНИ ПРИКАЗ ППСТПЈЕЋЕ КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРЕДЛПЗИМА ПРИКЉУЧКА
НА СППЉНУ МРЕЖУ
Р 1:500
6. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ КРПВНИХ РАВНИ
Р 1:500

33

