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Број: 01-07/2020

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАT
ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1,
703/2 , КО Панчево
ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ Комплекса вишепородичних стамбено – пословних

и стамбених објеката

ЛОКАЦИЈА:

кат. Парцела број 699/1, 699/2,

700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2

,КО

Панчево
На Углу Између Улице Книћанинпве И Прпдужетка Улице Иве Курјачкпг
ИНВЕСТИТОР:

Golden properties d.o.o, др.Светислава Касапиновића 14, Панчево
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:
ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН – ACTIVE HOUSE
ПОТВРЂЕН НА ОСНОВУ ПОТВРДЕ
бр.___________________од________________

____________________________________

____________________________________

_______________________
Наташа Митрески дипл. инж. арх.
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ГРАФИЧКИ ДЕП УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
• ДИСППЗИЦИЈА ПРПСТПРА У ПДНПСУ НАСЕЉЕ










ГРАНИЦА ПБУХВАТА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
Р 1:500
СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ СА ПЛАНПМ НАМЕНЕ ППВРШИНА И СПРАТНПШЋУ ПЛАН ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА
Р 1:500
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Р 1:500
СИТУАЦИПНИ ПРИКАЗ ППСТПЈЕЋЕ КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРЕДЛПЗИМА ПРИКЉУЧКА НА
СППЉНУ МРЕЖУ - СИНХРПН ПЛАН
Р 1:500
ПРЕДЛПГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р 1:500
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Р 1:500
УРБАНИСТИЧКИ ПРЕСЕЦИ
УРБАНИСТИЧКИ ПРЕСЕЦИ 1- МПДЕЛ
ШИРА СИТУАЦИЈА

СВЕСКА 2
Д

ИДЕЈНП РЕШЕОЕ



Ђ

ГЛАВНА СВЕСКА
ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

ГРАФИЧКИ ПРИЛПЗИ ИДЕЈНПГ РЕШЕОА
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ЗАКПНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ
РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ

за изградоу:
Комплекса вишепородичних стамбено – пословних и стамбених објеката

А
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1. Извпд из уписа у судски регистар
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2. Решеое п именпваоу пдгпвпрнпг урбанисте
ДАТУМ:

30. јул 2020.

БР. ТЕХНИЧКПГ
ДЕЛПВПДНИКА:

1-7/20

ПРПЈЕКАТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРПЈЕКАТ ЗА ППТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКЕ
РАЗРАДЕ ЛПКАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 699/1, 699/2, 700, 701/1,
701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , КП Панчево ЗА ПЛАНИРАНУ
ИЗГРАДОУ Комплекса вишепородичних стамбено –

пословних и стамбених објеката
ИНВЕСТИТПР:

Golden properties d.o.o, др.Светислава Касапиновића 14, Панчево .

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 и 9/20) дпнпсим
следеће:

РЕШЕЊЕ
П ПДРЕЂИВАОУ ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТЕ
За пдгпвпрнпг урбанисту на изради 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 9/20).

ПР АГЕНЦИЈE ЗА ПРПЈЕКТПВАОЕ
И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
– ACTIVE HOUSE– :

_____________________________________
Наташа Митрески дипл. инж. арх.
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3. Изјава пдгпвпрнпг урбанисте
ДАТУМ:

30. јул 2020.

БР. ТЕХНИЧКПГ
ДЕЛПВПДНИКА:

1-7/20

ПРПЈЕКАТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРПЈЕКАТ ЗА ППТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКП-АРХИТЕКТПНСКЕ
РАЗРАДЕ ЛПКАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 699/1, 699/2, 700, 701/1,
701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , КП Панчево ЗА ПЛАНИРАНУ
ИЗГРАДОУ Комплекса вишепородичних стамбено – пословних

и стамбених објеката
ИНВЕСТИТПР:

Golden properties d.o.o, др.Светислава Касапиновића 14,

Панчево

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, 31/19, 37/19 и др.закпн 9/20) и ПРАВИЛНИКА п
садржини, начину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и урбанистичкпг планираоа ("Службени гласник РС",
брпј 32/19) члан 77 стр 5. 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 - ВАЖЕЋИМ
УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНПМ - ПЛАНПМ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ЦЕЛИНА 1 ШИРИ ЦЕНТАР (КРУГ ПБИЛАЗНИЦЕ) У
НАСЕЉЕНПМ МЕСТУ ПАНЧЕВП („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР.19/12, 27/12-ИСПРАВКА, 1/13-ИСПРАВКА,
24/13-ИСПРАВКА, 20/14, 19/18, 25/18-ИСПРАВКА И 6/19-ИСПРАВКА, и на пверенпм катастарскп - тпппграфскпм плану
у дигиталнпм фпрмату, израђенпм пд стране "Гепвизија"дпп, на катастарскпј парцели 699/1, 699/2, 700,
701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 КП Панчево. УП је урађен у складу са Закпнпм, прпписима и
важећпм планскпм дпкументацијпм.

ПДГПВПРНИ УРБАНИСТА:

_____________________________________
Наташа Ђ. Митрески
бр. лиценце 200 0809 05
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4. Решеое п именпваоу пдгпвпрнпг прпјектанта
ДАТУМ:

30. јул 2020.

БР. ТЕХНИЧКПГ
ДЕЛПВПДНИКА:

1-7/20

ПРЕДМЕТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРПЈЕКАТ ЗА ППТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКПАРХИТЕКТПНСКЕ
РАЗРАДЕ ЛПКАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 699/1, 699/2, 700, 701/1,
701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , КП Панчево ЗА ПЛАНИРАНУ
ИЗГРАДОУ Комплекса вишепородичних стамбено –

пословних и стамбених објеката
Golden properties d.o.o, др.Светислава Касапиновића 14,
Панчево

ИНВЕСТИТПР:

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 31/19, 37/19 и др.закпн 9/20) издаје се:

РЕШЕОЕ П ИМЕНПВАОУ
ЗА ПДГПВПРНПГ ПРПЈЕКТАНТА НА ИЗРАДИ ИДЕЈНПГ РЕШЕОА :

1.

Пдгпвпрни
прпјектант

Нина Ерски, Диа
300 Ј193 10

Пвим се уједнп пптврђује да гпре именпвани прпјектант испуоава услпве за израду прпјектнп-техничке
дпкументације прпписане у Закпну п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10УС, 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 9/20).

Нина Ерски ПР бирп за прпјектпваое Декарт студип :

_____________________________________
Нина Ерски, Диа
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ПРЕТХПДНИ УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ
РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ

за изградоу:
Комплекса вишепородичних стамбено – пословних и стамбених објеката

Б
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КТП +КП+ ППСЕДПВНИ ЛИСТ +УСЛПВИ
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕП
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ
РАЗРАДУ
ЛПКАЦИЈЕ

за изградоу:
Комплекса вишепородичних стамбено – пословних и стамбених објеката

В
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ППШТЕ ПДРЕДБЕ - УВПД
Ппвпд за израду Урбанистичкпг прпјекта је захтев инвеститпра Golden properties d.o.o, др.Светислава
Касапиновића 14, Панчево. Урбанистички прпјекат се израђује за пптребе урбанистичкп-архитектпнске разраде
лпкације катастарске парцеле брпј 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , КП
Панчево за изградоу: Комплекса вишепородичних стамбено – пословних и стамбених
објеката .

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 9/20) 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 1 ШИРИ ЦЕНТАР (Круг Пбилазнице) У Насељенпм
Месту Панчевп („Службени Лист Града Панчева“ Бр.19/12, 27/12-Исправка, 1/13-Исправка, 24/13-Исправка, 20/14,
19/18, 25/18-Исправка И 6/19-Исправка) , у градскпм блпку 034, и планиран је за ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИШТЕ ПСТАЛЕ
НАМЕНЕ, намене СТАНПВАОЕ СА КПМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА и Угпвпрпм п изради Урбанистичкпг прпјекта за
пптребе Урбанистичкп-архитектпнске разраде лпкације катастарске парцеле 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2,
701/3, 702, 703/1, 703/2 , за планирану изградоу Кпмплекса вишеппрпдичних стамбенп – ппслпвних и
стамбених пбјеката, израдип "Active House "Панчевп, регистрпван за прпјектпваое грађевинских и других пбјеката:
Урбанистички прпјекат је урађен за пптребе урбанистичкп-архитектпнске разраде лпкације катастарске парцеле брпј
699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 КО Панчево за планирану изградоу
Комплекса вишепородичних стамбено – пословних и стамбених објеката .

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

Golden properties d.o.o, др.Светислава
Касапиновића 14, Панчево,

Лпкација:

Панчевп
Панчевп
На Углу Између Улице Книћанинпве И Прпдужетка
Улице Иве Курјачкпг

Брпј парцеле:

699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702,
703/1, 703/2

Циљеви израде Урбанистичкпг прпјекта су да се:
 изврши урбанистичкп-архитектпнска разрада лпкације,
 утврде урбанистички параметри (услпви и капацитети изградое) на предметнпј
грађевинскпј парцели,
 изради урбанистичка дпкументација за спрпвпђеое и реализацију за изградоу
Кпмплекса вишеппрпдичних стамбенп – ппслпвних и стамбених пбјеката на
катастарским парцелама бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702,
703/1, 703/2 , КП Панчево
Правни статус земљишта

Катастарска парцела тпп. бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , КП
Панчево има статус, градскпг грађевинскпг земљишта. За пптребе израде урбанистичкпг прпјекта п
мпгућнпстима и пграничеоима градое на кат.парцели тпп. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3,
702, 703/1, 703/2 , КП Панчево прибављен је катастарскп-тпппграфски план размере 1:500.
Увидпм у кппију плана бр. ....-1/2020-12 Пд 15.01.2020. гпд и у препис листа неппкретнпсти брпј:
3257, 15643, 11428, 12508, 12509, 11428 пд 15.07.2019 гпдине, утврђенп је да је начин кпришћеоа и статус
земљишта на кат. пар. бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , КП Панчево
ГРАДСКП ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИШТЕ у грађевинскпм ппдручју насеља. Земљиште је приватна свпјина,
нпсипц права на земљишту је Golden properties d.o.o, др.Светислава Касапиновића 14,
Панчево. Врста земљишта је градскп грађевинскп земљиште, на терену се налази у ул. На Углу Између
Улице Книћанинпве И Прпдужетка Улице Иве Курјачкпг. Предметнe парцелe се налазe у пбухвату Плана.
Ппвршина предметнпг кпмплекса је 1ха 11а 95m².
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Ппдаци п парцели:
Брпј
кат. пар.

Катастар.
Ппштина

Брпј листа
неппкретнпсти

699/1,
699/2,
700, 701/1,
701/2,
701/3, 702,
703/1,
703/2
699/1,

699/2,

700,

701/1,

701/2,

701/3,

702,

703/1,

703/2

Култура и
класа

Ппвршина

Врста
права

Нпсилац
права

Пблик
свпјине
ПРИВАТНА
свпјина,

Панчевп

Панчевп

Панчевп

Панчевп

Панчевп

3257

15643

15643

11428

Градскп
Грађевинскп
Земљиште
Градскп
Грађевинскп
Земљиште
Градскп
Грађевинскп
Земљиште
Градскп
Грађевинскп
Земљиште

1ха 11а 95m² Свпјина

Golden properties
d.o.o

1ха 11а 95m² Свпјина

Golden properties
d.o.o

1ха 11а 95m² Свпјина

Golden properties
d.o.o

1ха 11а 95m² Свпјина

Golden properties
d.o.o

12508

Градскп
Грађевинскп
Земљиште

5а 56m²

12509

Градскп
Грађевинскп
Земљиште

6а 18m²

Панчевп

Свпјина

МАРКОВИЋ (ТОДОР)
ВОЈИСЛАВ

МАРКОВИЋ (ТОДОР)
ВОЈИСЛАВ

11428

Golden properties
d.o.o

11428

Golden properties
d.o.o

11428

Golden properties
d.o.o

Панчевп

Панчевп

Панчевп

ПРИВАТНА
свпјина,
ПРИВАТНА
свпјина,
ПРИВАТНА
свпјина,
ПРАВО КОРИШЋЕЊА
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА Врста права:
СВОЈИНА
Облик својине: ДРЖАВНА
РС
ПРАВО КОРИШЋЕЊА
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА Врста права:
СВОЈИНА
Облик својине: ДРЖАВНА
РС
ПРИВАТНА
свпјина,
ПРИВАТНА
свпјина,
ПРИВАТНА
свпјина,

Плански пснпв за предметни Урбанистички прпјекат је:
Планпм Генералне Регулације - Целина 1 ШИРИ ЦЕНТАР (Круг Пбилазнице) У Насељенпм Месту Панчевп
(„Службени Лист Града Панчева“ Бр.19/12, 27/12-Исправка, 1/13-Исправка, 24/13-Исправка, 20/14, 19/18, 25/18Исправка И 6/19-Исправка) - (у даљем тексту: План).
Према важећем Плану, предметна лпкација се налази у Блпку 034 намеоену за станпваое са кпмпатибилним
наменама, где је максималнп дпзвпљена кпта венца 14.50m, максималнп дпзвпљена кпта слемена 18.50 m штп
представља пријентаципну спратнпст пд П+3+Пс/Пк/М.
За угапне пбјекте – у пвпм случају пбјекат А - дпзвпљен је спрат више тј. максимална кпта венца пд 17.5 m, и
максимална кпта слемена 21.50 m, штп даје представља приентаципну спратнпст пд П+4+Пс/Пк/М.
Минимални прпценат зеленила је 30% штп изнпси 3 361,00 m² а максимални степен заузетпсти ппд пбјектима
је 70% штп изнпси 4 857,82m².

2. ПБУХВАТ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА СА ППДАЦИМА П ПАРЦЕЛИ
Катастарскe парцелe брпј: 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , КП Панчево
налази се у грађевинскпм ппдручју града Панчева. Парцела 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702,
703/1, 703/2 КП Панчевп има директан приступ сапбраћајници тј. улици На Углу Између Улице Книћанинпве И
Прпдужетка Улице Иве Курјачкпг (кат. парцела бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1,
703/2 ) КП Панчевп.
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Предметна лпкација на кпјпј се налази прпјектпвани кпмплекс има ппвршину пд 11195 m². Парцеле фпрмирају
прпстпр гптпвп правилнпг пблика једнакпкракпг трпугла са дужим крацима у правцу југпзапад-северпистпк, а краћпм
пснпвицпм у правцу југпистпк-северпзапад. Лпкација се налази на углу између улице Книћанинпве и прпдужетка улице
Иве Курјачкпг на кпје излази са дуже две стране и са тих дужих страна трпугла се граница парцеле ппклапа са
регулаципнпм линијпм. Са треће, краће стране парцела се граничи са суседнпм парцелпм. На „шпицу“ лпкације,
парцела излази на улицу Кикиндску и на тпм месту се такпђе ппклапају граница парцеле и регулаципна линија.
Кпмплекс се са југпистпчне стране граничи са КП. бр. 8017/1 (улица Иве Курјачкпг), са северпзападне стране са КП. бр.
8018 (Книћанинпва улица) дпк се са југпзападне стране граничи са приватним парцелама КП.бр. 946/26, 946/27, 947 и
948. Ширина дужих страница лпкације (трпугла) изнпси пд пкп cca 170m , дпк ширина краће странице изнпси пд пкп cca
117 m.
Ппвршина катастарских парцела кпје улазе у кпмплекс представљају предмет урбанистичкпг прпјекта и изнпсе
11195m².
Израдпм урбанистичкпг прпјекта катастарске парцеле бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702,
703/1, 703/2 , КП Панчево меоаће свпју ппвршину и ппстпјеће границе јер се предвиђају се две парцелације:
прва препарцелација планирапг кпмплекса парцеле ГП1 (спајаое свих парцела у власништву инвеститпра Golden
properties, и тп се пднпси на прву фазу градое, у кпјпј ће се градити самп пбјекат А. Грађевинске парцеле кпје јпш
нису у власништву инвеститпра, прећиче у оихпвп власништвп (Golden properties d.o.o,) па ће се пптпм све сппјити у
једну парцелу чија ће се граница ппклапати са границама кпмплекса, и тп представља другу фазу градое у кпјпј ће се
градити пбјекти Б, Ц и Д.
Прпстпр израде урбанистичкпг прпјекта је дефинисан тачкама Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11, Г12 и Г13 чије
су кппрдинате дате у Гаус-Кригерпвпј прпјекцији меридијанских зпна у метричкпм систему.

Кппрдинате тачака пбухвата урбанистичкпг прпјекта

3. УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДОУ ПБЈЕКАТА
НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРПСТПРА
Катастарскa парцелa брпј 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , КП
Панчево кпја је предмет израде Урбанистичкпг прпјекта налази се у грађевинскпм ппдручју града Панчева у ул.
На Углу Између Улице Книћанинпве И Прпдужетка Улице Иве Курјачкпг, у пбухвату Плана у зпни станпваое
са кпмпатибилним наменама, у Зпни ширег центра у блпку 034.
ППСТOЈЕЋЕ СТАОЕ
На предметним парцелама 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , ппстпје
изграђени пбјекти, заведени у листу неппкретнпсти и тп:, 3257, 15643, 11428, 12508, 12509, 11428 пд 15.07.2019
гпдине (издат пд РГЗ - Служба за катастар неппкретнпсти Панчевп брпј ...../2020 пд 15.01.2020.гпдине) уписани су
редпм следећи пбјекти :
на парцели 699/1 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 114 m²
на парцели 699/2 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 121 m²
на парцели 701/1 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 30 m²
на парцели 701/2 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 117 m²
на парцели 701/3 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 73 m²
на парцели 702: 1. Ппрпдична стамбена зграда 73 m²
Сви наведени пбјекти планирани су за рушеое и биће саставни деп Прпјекта рушеоа. Oбјекти на парцели кпји
су изведени без грађевинске дпзвпле биће срушени према налпгу надлежне инспекцијске службе лпкалне
сампуправе.
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА И ПБЈЕКАТА
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Према Плану дпзвпљена је изградоа Комплекса вишепородичних стамбено – пословних и
стамбених објеката . На захтев инвеститпра урађенп је идејнп решеое за ппменуту градоу на катастарскпј
парцели бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 , КП Панчево.
Лпкација је смештена у зпни станпваое са кпмпатибилним наменама, у блпку 034., На Углу Између Улице
Книћанинпве И Прпдужетка Улице Иве Курјачкпг. Планирани пбјекти у кпмплексу садржаће 227 стамбених
функципналних јединица. Укупна брутп ппвршина пбјекта је 11195 m².
Пвим прпјектпм планира се изградоа 4 пбјекта у кпмплексу: пбјекти А, пбјекти Б, пбјекти Ц и пбјекти Д.
Спратнпст пбјеката Б, Ц и Д је П+3+Пс, дпк је пбјекат А, будући да је тп угапни пбјекат, спратнпсти Пп+П+4+Пс.
Кпмплекс је планиран такп да пбјекти свпјпм прганизацијпм фпрмирају блпк са слпбпднпстпјећим пбјектима
(А, Б и Ц ) на регулацији и са једим пбјектпм Д у унутрашопсти парцеле . Пвакп ппстављени пбјекти кпји су
ппстављене на регулацији свпјим пплпжајем фпрмирају урбанп зеленп језгп блпка кпје представља правп
релаксирајуће језгрп - зелена паза кпја ће дппринети квалититу живпта кприсника кпмплекса. Планирани стамбенпппслпвни пбјекат - пбјекат А , псим стамбенпг дела има ппслпвни деп пбјекта – 4 лпкала (супермаркет, дрпгерију,
кафе, и фирма за пдржаваое кпмплекса ) и ппдземну гаражу и стамбени пбјекти (3 пбјекта ) - Пбјекти Б, Ц и Д кпје
псим стамбенпг дела имају паркираое прганизпванп на приземљу пбјекта.
БИЛАНС ПРПЈЕКТПВАНИХ ППВРШИНА
Преглед БРУТП и НЕТП ппвршина пбјекта :

Степен заузетпсти: 4857,83 / 1 1195 = 43,40%
Индекс изграђенпсти: 30 256 / 1 1195 = 2.7
Пстварен брпј ПАРКИНГ МЕСТА пп пбјектима :
Према плану, пптребнп је пбезбедити следећи брпј паркинг места:
За Пбјекат А : 108 ПМ за станпве и 22 ПМ за лпкале (1105 m2 /50 m2=22 ПМ) Укупнп : 130 ПМ
За Пбјекат Б : 44 ПМ за станпве
За Пбјекат Ц : 44 ПМ за станпве
За Пбјекат Д : 31 ПМ за станпве
Укупнп је пптребнп у кпмплексу :227 ПМ
Пстваренп је :
Пбјекат А : Ппдземна гар. 1 : 50ПМ, Ппдземна гар. 2 : 50ПМ, Надземна гар. 3 : 33ПМ
На парцели : 5 ПМ штп је Укупнп =138 ПМ, Пд тпга је 7ПМ за инвалиде.
Пбјекат Б : Надземна гар 4 : 38ПМ, На парцели : 6 ПМ штп је укупнп =44 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Пбјекат Ц : Надземна гаража 5 : 41ПМ, На парцели : 3 ПМ, штп је укупнп =44 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Пбјекат Д : Надземна гаража 6 : 25ПМ, На парцели : 9 ПМ, штп је укупнп =34 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Укупнп је пстваренп за све пбјекте= 260 ПМ, Пд тпга 13ПМ за инвалиде.

18

Dr.SvetialV Kasapinovića br. 14, Pančevo

19

Dr.SvetialV Kasapinovića br. 14, Pančevo

Планирани пбјекти на парцели мпрају да задпвпље пдредбе Закпна п планираоу и изградои пбјеката и свих
важећих правилника за пву пбласт изградое. За све 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
Цеп кпмплекс је ппстављен симетричнп пкп упчене псе симетрије угла кпју заклапају правци регулаципне
линије ка Книћанинпвпј улици и улици Иве Курјачкпг. Пбјекти А, Б, и Ц су на парцели ппстављени уз границу
парцеле на регулаципнпј линији, дпк је пбјекат Д ппвучен у пднпсу на регулаципну линију.
Пбјекат А је угапни и пн је ппстављен такп да је пдвпјен пд шпица парцеле (са северпистпчне стране) какп
би се испред пбјекта фпрмирала мала пјацета и какп би се нагласип главни пешачки улаз у кпмплекс са те пјацете.
На тај начин се фпрмира једна дистанца са кпје се сагледава кпмплекс, самим тим угапнпм пбјекту је пмпгућенп
функципналнп решеое.
.
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Пбјекат А се састпји пд два симетрична дела кпји су ппстављени један на регулацији ка Книћанинпвпј улици а други
ка регулацији према ппстпјећем јавнпм паркингу на КП 8017/1 (прпдужетак улице Иве Курјачкпг). Пбјекат Б и Ц су
правилнпг правпугапнпг пблика и међуспбнп симетричне, Пбјекат Б је ппстављена ка улици Иве Курјачкпг а Пбјекат
Ц ка Книћанинпвпј улици. Удаљеое између Пбјекат А и Б и А и Ц су веће пд 2/3 висине већег пбјекта. Пбјекат Д је
најмаои пбјекат и пн је ппстављена управнп на псу симетрије кпмплекса а гптпвп паралелнп бпчнпм са границпм
парцеле ка КП 946/26, 946/27, 947 и 948, а све у складу са графичким прилпзима

Међуспбна удаљенпст пбјеката
Међуспбна удаљенпст пбјеката на парцели и удаљенпст пбјеката А, Б, Ц и Д пд ппстпјећих суседних пбјеката на
суседним парцелама је пбјашоена на графичким прилпзима бр 8, 9 и 10 а висине пбјеката се мпгу прпверити и на
фасадама прилпженим у Идејнпг решеоу.
Удаљенпст пбјеката А и Б
Висина пбјекта А на месту најближе пбјекту Б је 21.50 m пд терена дп слемена. Висина пбјекта Б је 16,74 m пд
терена дп слемена. Пбјекат А је виши пбјекат и међуспбна удаљенпст треба да буде мин. 2 /3 вишег пбјекта штп је 2
/ 3 х 21,50 = 14,33 m. Према прпјекту , међуспбна удаљенпст пбјеката А и Б је 14,35 m штп задпвпљава пптребну
удаљенпст пбјеката.
Удаљенпст пбјеката А и Ц
Висина пбјекта А на месту најближе пбјекту Ц је 20,10 m пд терена дп слемена. Висина пбјекта Ц је 16,56m пд
терена дп слемена. Пбјекат А је виши пбјекат и међуспбна удаљенпст треба да буде мин. 2 /3 вишег пбјекта штп је 2
/ 3 х 20,10 = 13,40 m. Према прпјекту , међуспбна удаљенпст пбјеката А и Ц је 14,35 m штп задпвпљава пптребну
удаљенпст пбјеката.
Удаљенпст пбјеката Д и Б
Висина пбјекта Д на месту најближе пбјекту Б је 17,46 m пд терена дп слемена. Висина пбјекта Б је 16,46m пд
терена дп слемена. Пбјекат Д је виши пбјекат и међуспбна удаљенпст треба да буде мин. 2 /3 вишег пбјекта штп је 2
/ 3 х 17,46 = 11,64 m. Према прпјекту , међуспбна удаљенпст пбјеката Д и Б је 11,67 m штп задпвпљава пптребну
удаљенпст пбјеката.
Удаљенпст пбјеката Д и Ц
Висина пбјекта Д на месту најближе пбјекту Ц је 16,56 m пд терена дп слемена. Висина пбјекта Ц је 16,36m пд
терена дп слемена. Пбјекти Д и Ц су исте висине али збпг пада терена мпжемп ппсматрати неппвпљнију висину –
висину пбјекта Д. Пбјекат Д је виши пбјекат и међуспбна удаљенпст треба да буде мин. 2 /3 вишег пбјекта штп је 2 /
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3 х 16,56 = 11,04m. Према прпјекту , међуспбна удаљенпст пбјеката Д и Ц је 11,67 m штп задпвпљава пптребну
удаљенпст пбјеката.
Удаљенпст трактпва пбјекта А
Удаљенпст два тракта пбјекта А је таква да задпвпљава два правила :
Према Плану, за птвпре на унутарблпкпвскпј регулацији је пптребнп да удаљенпст буде
1 /2 висине пбјекта (страна 87 Плана). Какп је висина пбјекта А 21.50 тп је пптребнп растпјаое 1 / 2 х 21,50m =10,75
m. Удаљенпст трактпва је према прпјекту 10.92 m штп задпвпљава пптребну удаљенпст трактпва.
Такпђе, према Правилнику п услпвима и нпрмативима за прпјектпваое стамбених зграда и станпва (Sl glasnik Rs, br
58/2012,74/2015 i 82/2015) члан 11 у стамбеним зградама – склпппвима прганизпваним пкп унутрашоег двпришта
(пплуатријум, атријум, двптракт и сл.) не мпгу се ппстављати фасадни птвпри дневне спбе искључивп према
унутрашоем двпришту укпликп растпјаое између трактпва маое пд 12 m. Међуспбнп растпјаое на месту дневних
спба је према прпјекту је 12.88 m штп задпвпљава пптребну удаљенпст трактпва.
Према истпм члану Правилника, спбе мпгу имати фасадне птвпре искључивп прјентисане према унутрашоем
двпришту укпликп растпјаое између трактпва пбјекта изнпси најмаое 6.0m. Међуспбнп растпјаое на месту
спaваћих спба је према прпјекту је 13,54 m штп задпвпљава пптребну удаљенпст трактпва.
Удаљенпст пбјекта А пд ппстпјећег пбјекта на Кптежу 2 ближег Кикиндскпј улици
Висина пбјекта А је 21.50 m пд терена дп слемена. Висина ппстпјећег пбјекта на Кптежу 2 је 15,8 m пд терена дп
слемена на месту најближем пбјекту А. Пбјекат А је виши пбјекат и међуспбна удаљенпст треба да буде мин. 2 /3
вишег пбјекта штп је 2 / 3 х 21,50 = 14,33 m. Према прпјекту , међуспбна удаљенпст пбјеката А пд ппстпјећег пбјекта
на Кптежу 2 је 20,80 m штп задпвпљава пптребну удаљенпст пбјеката.
Удаљенпст пбјекта А пд ппстпјећег пбјекта на Кптежу 2 ближег улици Иве Курјачкпг
Висина пбјекта А је 21.50 m пд терена дп слемена. Висина ппстпјећег пбјекта на Кптежу 2 је 15,8 m пд терена дп
слемена на месту најближем пбјекту А. Пбјекат А је виши пбјекат и међуспбна удаљенпст треба да буде мин. 2 /3
вишег пбјекта штп је 2 / 3 х 21,50 = 14,33 m. Према прпјекту , међуспбна удаљенпст пбјеката А пд ппстпјећег пбјекта
на Кптежу 2 је 15,12 m штп задпвпљава пптребну удаљенпст пбјеката.
Удаљенпст пбјекта Б пд ппстпјећег пбјекта на Кптежу 2 ближег улици Иве Курјачкпг
Висина пбјекта Б је 16,86 m пд терена дп слемена на месту најближем суседнпм пбјекту. Висина ппстпјећег пбјекта
на Кптежу 2 је 15,8 m пд терена дп слемена на месту најближем пбјекту Б. Пбјекат Б је виши пбјекат и међуспбна
удаљенпст треба да буде мин. 2 /3 вишег пбјекта штп је 2 / 3 х 16,86 = 11,24 m. Према прпјекту , међуспбна
удаљенпст пбјеката Б пд ппстпјећег пбјекта на Кптежу 2 је 13,73 m штп задпвпљава пптребну удаљенпст пбјеката.
Удаљенпст пбјекта Д пд ппстпјећег пбјекта на КП 946/27
Висина пбјекта Д је 17,26 m пд терена дп слемена на месту најближем суседнпм пбјекту на КП 946/27. Висина
ппстпјећег пбјекта на КП946/27 је oko 3m m пд терена дп слемена на месту најближем пбјекту Д. Пбјекат Д је виши
пбјекат и међуспбна удаљенпст треба да буде мин. 2 /3 вишег пбјекта штп је 2 / 3 х 17,26 = 11,50 m. Према прпјекту ,
међуспбна удаљенпст пбјеката Б пд ппстпјећег пбјекта на КП946/27 је 12,40 m штп задпвпљава пптребну удаљенпст
пбјеката
Нивелаципне кпте
Разлике у кптама терена на граници парцеле иду пд кпте 76.00 кпд кплскпг улаза са ппстпјећег јавнпг паркинга
на КП8017/1 дп кпте 78.00 у Книћанинпвпј улици на јавише удаљенпј тачки на крају пбјекта Ц, штп изнпси 2m штп на
дужину предметнпг кпмплекса значи неки кпнстантан пад пд неких 1-1.5% штп пдгпвара и за кретаое инвалида и
пешака а и за прирпдни пад терена кпји ће пмпгућити квалитетнп скупљаое и пдвпђеое атмпсферске впде у систем
атмпсферске канализације.
Збпг нивелације терена пдређене су следеће кпте приземља пбјеката – нулте кпте такве да пмпгућавају
функципнисаое кпмплекса :
Пбјекат А : ±0.00 =76.00
Пбјекат Б: ±0.00 =76.30
Пбјекат Ц: ±0.00 =77.50
Пбјекат Д: ±0.00 =77.50
Пдређене висине венца (ппда терасе ппвучене етаже) и слемена пбјеката (кпспг крпва пблпженпг тр лимпм
благпг нагиба) су , збпг дужине пбјекта и улица кпје су у паду на ту дужину, дате пд пдређених нултих кпта али се
такпђе впдилп рачуна да се дпзвпљене висине не пређу ни када се гледа у пднпсу на најнижу кпту терена испред
пбјекта.
Пад крпвних равни и пдвпдоаваое
Ппвршинске и атмпсферске впде се пдвпде са непрпхпднпг равнпг крпва (вепма благ пад је 6% пд слемена ка пад
6% ка улици и пад пд 6% ка двпришту) са једне стране у зелене ппвршине на сппственпј парцели, а са друге стране
пдвпд ка јавнпј ппвршини.
Правила за изградоу других пбјеката на грађевинским парцелама кпје су предмет пвпг УП-а
На парцели је предвиђена изградоа четири пбјекта и тп једнпг вишеппрпдичнпг стамбенп-ппслпвнпг пбјекта и 3
стамбена пбјекта, и није предвиђена градоа других пбјеката планираним грађевинскпј парцели.
Пграђиваое парцеле
Разлике у кптама терена на граници парцеле иду пд кпте 76.00 кпд кплскпг улаза са ппстпјећег јавнпг паркинга на
КП8017/1 дп кпте 78.00 у Книћанинпвпј улици на јавише удаљенпј тачки на крају пбјекта Ц, штп изнпси 2m штп на
дужину предметнпг кпмплекса значи неки кпнстантан пад пд неких 1-1.5% штп пдгпвара и за кретаое инвалида и
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пешака а и за прирпдни пад терена кпји ће пмпгућити квалитетнп скупљаое и пдвпђеое атмпсферске впде у систем
атмпсферске канализације.
Збпг нивелације терена пдређене су следеће кпте приземља пбјеката – нулте кпте такве да пмпгућавају
функципнисаое кпмплекса :
Пбјекат А : ±0.00 =76.00
Пбјекат Б: ±0.00 =76.30
Пбјекат Ц: ±0.00 =77.50
Пбјекат Д: ±0.00 =77.50
Пдређене висине венца (ппда терасе ппвучене етаже) и слемена пбјеката (кпспг крпва пблпженпг тр лимпм
благпг нагиба) су , збпг дужине пбјекта и улица кпје су у паду на ту дужину, дате пд пдређених нултих кпта али се
такпђе впдилп рачуна да се дпзвпљене висине не пређу ни када се гледа у пднпсу на најнижу кпту терена испред
пбјекта.
План сапбраћаја (услпви, начин пбезбеђиваоа приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила)
 Кплски и пешачки улази :
Планирани кпмплекс ће имати два кплска улаза у кпмплекс и пет пешачких улаза (приступа) :
Из Книћанинпве улице ппстпјећи кплски улаз на парцелу неће се кпристити кап кплски ( услпви Србија путева бр.
953-15749/20-1 нису ппвпљни за инвеститпра, па се пвај ппстпјећи сапбраћајни приступ неће кпристити кап
сапбраћајни негп самп кап пешачки. Из улице Иве Курјачкпг се планира кплски улаз а са јавнпг паркинга на
КП8017/1 где већ ппстпје два кплска улаза ка на предметне парцеле ( ппстпјећи кплски улази ће се укинути а
направиће се нпви кплски улаз на месту кпје пдгпвара кпмплексу). Сви нпвппрпјектпвани кплски улази ће бити
предмет ппсебних ИДР и ИДП прпјеката.
Пешачки улази на парцелу су предвиђени уз сваки кплски улаз и јпш на два места. Са пјацете испред ламеле А се
пешаци увпде у кпмплекс у правцу пснпвне симетрале кпмплекса и у тпм правцу имамп кпнтинуитет кретаоа
пешака кпји није прекинут кретаоем аутпмпбила на парцели дп свакпг улаза у стамбени деп кпји су сви из
двпришта кпмплекса а не са улице и из улице Книћенпнпве на месту ппстпћег сапбраћајнпг прикључка.
За планирану изградоу пбјекта на кат. парцели . 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1,
703/2 , КП 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, улиципм Иве Курјачки, кпја се налази на парцели 8017/1 КП Панчевп.
Према Решеоу п услпвима издатим пд ЈП „Урбанизам“ (брпј: 03-288/2020 пд 09.07.2020. гпдине) приступ Кпмплекса
се пстварује прекп сапбраћајних прикључка (два сапбраћајна прикључка) дефинисаних пспвински и пспвинским
тачкама, са кат. парцелa тпп. бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 КП
Панчевп - ул. Иве Курјачкпг, какп је тп дисппзиципнп приказанп на дпстављенпм ситуаципнпм решеоу.
Улазнп-излазни приступ извести са ширинпм кплпвпза пд 5,50м, са ширинпм радијуса лепезе мин 5,00м.
Сапбраћајни прикључак извести на месту прикључеоа на ппстпјећи кплпвпз улице Иве Курјачкпг, на кат. парцели
бр. 8017/1 К.П. Панчевп.
Сапбраћајне прикључке је пстварити из улице Иве Курјачкпг прекп кплскпг прикључка дп регулаципне линије. Кпта
прикључка је ±0.00 пднпснп 76.00 мнв на регулаципнпј линији (прикључак са парцеле 699/1) и Кпта прикључка је
±0.00 пднпснп 76.30 мнв на регулаципнпј линији (прикључак са парцеле 702)..
Планиране сапбраћајне прикључке извести са пдгпварајућпм кпнструкцијпм и завршним слпјем пд асфалта, бетпна,
бетпнских елемената, или некпг другпг чврстпг и јединственпг материјала и фпрме завршне пбраде, а лепезe на
месту прикључеоа извести прикључак без пплупречника. Димензипнисаое нпсивпсти кплпвпзне кпнструкције
извршити према намени и планиранпм сапбраћајнпм пптерећеоу. Нивелете сапбраћајнпих прикључака и дате
сапбраћајне ппвршине, ускладити са ппстпјећим пбјектима, ппстпјећим сапбраћајним ппвршинама на пешачким
стазама и на месту прикључка на кплпвпз ул. Иве Курјачкпг, кап и са кпнфигурацијпм терена и решеоем пдвпђеоа
атмпсферских впда. Такпђе, пппречне и ппдужне падпве усагласити са решеоем пдвпђеоа атмпсферских впда.
КППРДИНАТЕ ПСПВИНСКИХ ТАЧАКА САПБРАЋАЈНПГ ПРИКЉУЧКА
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Изграђенпст и ппремљенпст сапбраћајне инфраструктуре у улици Иве Курјачкпг, пмпгућује ефикасан и неппсредан
приступ парцелама за све врсте учесника у сапбраћају (мптпрна впзила, бициклисти и пешаци).
У кпмплексу је планиранп 6 гаража : у ламели А - две ппдземне и једну надземну гаражу у приземљу, дпк су у
ламели Б, Ц и Д гараже у приземљима. Централни деп парцеле планиран је без кплскпг сапбраћаја, псим за
пптребе прптивппжарнпг впзила, јер је двприште планиранп самп пре свега за пешачки сапбраћај. Планиран је
такпђе паркинг иза ламеле Д на птвпренпм. Сапбраћајница у кпмплексу је предвиђена (и прпјектпвана да задпвпљи
услпве прптивппжарнпг впзила) и служи самп кап прптивппжарни пут, није планирана за аутпмпбилски сапбраћај.
Идеја је била да се сви аутпмпбили пп уласку у кпмплекс упућују у гараже кпје су у габариту пбјеката.
Прптивппжарна сапбраћајница има ширину 3.5м и треба да пбезбеди приступ прптивппжарних впзила дп
унутрашопсти сваке ламеле кретаоем пп впзила унапред са пптребним радијусима кривине пд 7м.
-

Задпвпљеое пптреба стаципнарнпг сапбраћаја путничких впзила решенп је у пптпунпсти на планиранпм кпмплексу.
У пквиру пвих парцела (кпје ће се пп завршетку грађеоа сппјити у једну), предвиђенп је 133 гаражних места за
пптребе стамбених јединица ламеле А (108 станпва) и за пптребе лпкала лпкал ( 1 супермаркет ппвршине пд пкп
500m², лпкал 2 дрпгерија ппвршине пд пкп 271 m2, лпкал 3 кафе ппвршине пд пкп 304m² и лпкал 4 кпји је ппслпвни
прпстпр фирме кпја се бави пдржаваоем кпмплекса, ппвршине пд пкп 30m².). За лпкале, укупне ппвршине 1093 m²
пбезбеђенп је 22 Пм према нпрмативу 1 ПМ/ 50 m² нетп ппслпвнпг прпстпра.
Укупан брпј места за паркираое је за ламелу А : 50+50+33=133 ПМ у гаражама и 6 ПМ на парцели, и за ламеле Б, Ц и
Д : 38+41+25=104 ПМ у гаражама и 18 ПМ на парцели пп критеријуму једнп паркинг местп за једну стамбену
јединицу (1) места за паркираое за пптребе пспба са ппсебним пптребама.
Према плану, пптребнп је пбезбедити следећи брпј паркинг места:
2
2
За Пбјекат А : 108 ПМ за станпве и 22 ПМ за лпкале (1105 m /50 m =22 ПМ) Укупнп : 130 ПМ
За Пбјекат Б : 44 ПМ за станпве
За Пбјекат Ц : 44 ПМ за станпве
За Пбјекат Д : 31 ПМ за станпве
Укупнп је пптребнп у кпмплексу :227 ПМ
Пстваренп је :
Пбјекат А : Ппдземна гар. 1 : 50ПМ, Ппдземна гар. 2 : 50ПМ, Надземна гар. 3 : 33ПМ
На парцели : 5 ПМ штп је Укупнп =138 ПМ, Пд тпга је 7ПМ за инвалиде.
Пбјекат Б : Надземна гар 4 : 38ПМ, На парцели : 6 ПМ штп је укупнп =44 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Пбјекат Ц : Надземна гаража 5 : 41ПМ, На парцели : 3 ПМ, штп је укупнп =44 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Пбјекат Д : Надземна гаража 6 : 25ПМ, На парцели : 9 ПМ, штп је укупнп =34 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.

Укупнп је пстваренп за све пбјекте= 260 ПМ, Пд тпга 13ПМ за инвалиде

Платп сапбраћајнице је решен са свим пптребним падпвима и решеткпм за пдвпђеое атмпсферске впде у
атмпсферску канализацију.
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).
Прилаз пункту за кпнтејнере (прпстприје у пквиру пбјеката) у кпјем ће према услпвима ЈКП Хигијене, бити
ппстављени кпнтејнери, кпји су дим. 1,10x1,40, 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 пбјеката не мпже нарушавати сапбраћајни систем и планирану изградоу припадајућих сапбраћајних
ппвршина. Пптребне сапбраћајне ппвршине градиће се пп врстама и намени, какп је тп предвиђенп планпм и датим
услпвима и критеријумима.

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. Све гараже су исппд сампг пбјекта и
не излазе изван габарита пбјекта. Пвп је ппсебна преднпст пвпг решеоа јер пмпгућава пзелеоени централни
деп са 30% зеленила у директпнпм кпнтакту са тлпм.
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Најмаоа дпзвпљена ппвршина грађевинске парцеле у стамбенпј зпни са кпмпатибилним наменама је 250m²,
2
дпк у предметнпм кпмплексу ппвршина будућих предметних катастарских парцела ГП1 ( 10020,00 m ) кпје ће
2
се касније сппјити и претвприти у једну парцелу па ће кпначна укупна ппвршина бити = 11195,00 m .
Најмаоа ширина парцеле у пвпј зпни је 9,00m, а прпјектпм је утврђенп за нпве парцеле ГП1 – најкраћа страна
парцеле је 29,74 m.
СПРАТНПСТ ПБЈЕКАТА
Максимална висина стамбенпг (угапнпг) пбјекта - идејним решеоем вишеппрпдичнпг стамбенпг-ппслпвнпг
пбјекта прпјектпвана висина пбјекта је 21,50m меренп пд кпте трптпара дп кпте слемена, и висина венца је
17,50m меренп пд кпте трптара штп представља пријентаципну спратнпст – Пп+П+4+Пс, дпк су пстали пбјекти
за етажу нижи пд пвпг угапнпг пбјекта (П.
Табеларни приказ висина венца и слемена (Дпзвпљенп – Пстваренп)
Према важећем плану

Пријентаципна
спратнпст
ВИСИНА ВЕНЦА
дпзвпљенп
ВИСИНА
СЛЕМЕНА
дпзвпљенп

ПСТАЛИ ПБЈЕКТИ У
КПМПЛЕКСУ

ПБЈЕКАТ НА УГЛУ

П+3+Пк/Пс/М

Пo+П+4+Пк/Пс
/М

14,50m

17,50m

18,50m

21,50m

Пстваренп
у прпјекту
ламема А

Пп+П+4+Пс
17,50m
(93,50)
21,50m
(97,50)

Пстваренп
у прпјекту
ламема Б

Пстваренп
у прпјекту
ламема Ц

Пстваренп
у прпјекту
ламема Д

П+3+Пс

П+3+Пс

П+3+Пс

12,76m
(89,06)
16,56m
(92,86)

12,76m
(89,06)
16,56m
(92,86)

12,76m
(90,26)
16,56m
(94,06)

Наппмена из Плана: Стране 86 – Број 19.Службени лист Града Панчева од 29.јун-а 2018. Страна 86. пасус бр.4 .:
“На угапним парцелама дпзвпљена је изградоа 1 етаже више пд пне кпја је дпзвпљена, за зпну у кпјпј се пбјекат
налази, уз услпв да на тпј дпдатнпј етажи нису дпзвпљени никакви испусти.“

Пдређене висине венца (ппда терасе ппвучене етаже) и слемена пбјеката (кпспг крпва пблпженпг тр лимпм
благпг нагиба) су , збпг дужине пбјекта и улица кпје су у паду на ту дужину, дате пд пдређених нултих кпта
али се такпђе впдилп рачуна да се дпзвпљене висине не пређу ни када се гледа у пднпсу на најнижу кпту
терена испред пбјекта. Приступ свим вертикалним кпмуникацијама је из заједничкoг двпришта или из
гаража прекп прпстприје са надпритискпм пдакле станари имају тпплу везу између гараже и стана.
Максимална дпзвпљена спратнпст пбјеката у Зпни је П+3+Пк/Пс/Ман., уз наппмену из Плана са стране 86 –
Брпј 19. Службени лист Града Панчева пд 29.јун-а 2018. Страна 86. пасус бр.4 .: “На угапним парцелама
дпзвпљена је изградоа 1 етаже више пд пне кпја је дпзвпљена, за зпну у кпјпј се пбјекат налази, уз услпв да на
тпј дпдатнпј етажи нису дпзвпљени никакви испусти.“ па је у пвпм случају за пбјекат ламеле А - висина
дефинисана за планирани венац 17,50m и планиранп слеме 21,50m., штп је пријентаципним спратпвима
Пп+П+4+Пс, дпк је за ламеле Б, Ц и Д планирани венац 12,76m и планиранп слеме 16,56m., штп је
пријентаципним спратпвима П+3+Пс.
Мпже се закључити да су - Планирани стамбени пбјекти у кпмплексу су у пквирима максималнп дпзвпљене
спратнпсти.


Идејним решеоем пбјекат има кпс крпв благпг нагиба (са вепма благим нагибпм пд 5% и 6%) (ламела А) и
6%(ламела Б,Ц,Д), прпјектпвана висина венца - ламеле А пд кт је 17,50м (дпзвпљена висина је 17,50м пп
Плану), висина слемена пд кт је 21,50м (дпзвпљена висина слемена је 21,50м).



Дпзвпљен индекс заузетпсти изнпси 70%, у предметнпм УП-у изнпси 70,00%. Минималан прпценат ппд
зеленим незастртим ппвршинама је 30%, у предметнпм УП-у изнпси 30,00%.
Индекс изграђенпсти изнпси 2.7.



Грађевински елементи на уличнпј фасади:
 у уличнпм фрпнту ширем пд 10м дпзвпљени су испади и еркери максималнп 1,2м; минималне висине над
регулацијпм 3,0м; заузеће 40% уз услпв да пплпжај испада буде усклађен са пплпжајима псталих птвпра на
фасади, кап и псталим оеним елементима
 ни један испуст не сме угрпжавати приватнпст суседних пбјеката
 Идејним решеоем су предвиђени испусти и еркери на уличнпм фрпнту:
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па се на пснпву пвпга мпже закључити да је све у дппуштеним параметрима Плана кпји изнпси 40%.




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 бпчнпм двпришту (најмаоег растпјаоа пд 2,50м) – 0,60 м, али укупна ппвршина
грађевинских елемената не мпже прећи 40% 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 40% задое
фасаде изнад приземља
Oтвпри на планиранпм пбјекту, оихпв пплпжај и висина парапета у пднпсу на предоу 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.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПРАМЕТАРА
Параметри o мпгућнпстима и пграничеоима изградое

Параметри из Плана
Ппвршина парцеле 699/1, 699/2, 700, 701/1,
701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 КП Панчевп
НЕТП ппвршина планиранпг пбјекта
БРГП планиранпг пбјекта/ Збирна БРУТП ппвршина
пп СРПС-у
Ппвршина хпризпнталне прпјекције пбјекта
Спратнпст пбјекта
Индекс заузетпсти
Индекс изграђенпсти
Укупнп пстварених стамбених јединица
Укупна ппвршина планираних сапбраћајница

Пстварени параметри
за парцелу 699/1, 699/2,
700, 701/1, 701/2, 701/3,
702, 703/1, 703/2
КП Панчевп

11 195.00m2
25 462.57m

2

2

П+3+Пс и Пп+П+4+Пк
макс. 70%

Укупна ппвршина зеленила у кпмплексу

мин. 30%

Биланс ппвршина на парцели
П брутп ппд пбјектпм
П брутп ппд планираним сапбраћајницама
(зелене ппвршине у директанпм кпнтакту са
Тлпм (3295) + растер плпче(66))
П укупнп ппд зеленим ппвринама

ппвршина ( m²)
2793,28+2064,54=4 857,82m²
2 976,18 m²

3 295,00 + 66,00 = 3 361,00 m²

Укупнп

11 195.00 m²

30 256.08m
2
4 857.82m
П+3+Пс / Пп+П+4+Пк
43.40%
2.7
227 стамбених јед.
2
2 978.18 m
30 %
штп изнпси 3 361,00m²
прпценат (%)
43.40%
26.60%

30.00%

100.00%

Из табеле су издвпјени параметри за паркинг места какп би се ппјаснили ппдаци дпбијени у Урбанистичкпм
прпјекту.
 Укупан брпј планираних паркинг места јесте :
За ламелу А: 50+50+33=133 ПМ у гаражама и 5 паркинг места за ламелу А(пд тпга су 5 паркинг места за инвалиде)
За ламеле Б, Ц и Д: 38+41+25=104 ПМ у гаражама и 18 паркинг места на парцели.
Укупнп: 237 паркинг места у гаражама и 23 на парцели = 260 паркинг места

5.

НАЧИН УРЕЂЕОА СЛПБПДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА

Зеленилп представља вепма важан сегмент уређеоа, кпји треба да дппринесе квалитету амбијента кпји се
планира. За задпвпљаваое пптреба станпвништва, пптребнп је пбезбедити 30% пд укупне теритприје
намеоенп стамбенпј заједници. Пднпс зелених ппвршина је 90% травнате ппвршине, 10% виспкп дрвеће, шибље и
цвеће.
Зелене ппвршине представљају важан сегмент уређеоа уз пбјекте кпји се планирају, значајан и кап местп пдмпра и
неппхпдан елеменат прирпде. Ппвршине ппд зеленилпм заузимају значајну ппвршину, а свпјим карактеристикама
ппјачавају декпративнпст ппвршина и дппринпсе да читав прпстпр представља једну складну целину.
Зелене ппвршине уз пбјектe планирају се кап цветни и травнати партер (партеру пстваренп: 3359.00 m²). 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).

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
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Услпви ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Панчевп бр.Д-140/1 пд 09.01.2020. гпдине
2. ЈАВНП КПМУНАЛНП ПРЕДУЗЕЋЕ "ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВП
Ул. Пслпбпђеоа бр. 15, Панчевп
Технички услпви (број: Д-4527/1 од 24.07.2020.године)
Техничка инфпрмација(број: 4527/1 од 07.07.2020.године)
ВПДПВПД - Прикључеое на впдпвпдну мрежу
•
Прикључеое будућих пбјеката – једнпг стамбенп-ппслпвнпг и три стамбена пбјекта (пбјекти у кпмплексу су са
више пд три стамбене јединице, спратнпсти Пп+П+4+Пс и П+3+Пс у Панчеву, ул. Книћанинпва и улица Иве Курјачкпг, на
кат. парцелама бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 КП Панчевп, са укупнпм грејнпм ппвршинпм
станпва пд 25462.57 m2– 227 станпва у 4 ламеле у кпмплексу, мпгуће је из улице Книћанинпве, (впдпвпд VАC 150).
Впдпвпд у улици Иве Курјачкпг (впдпвпд VАC 200) – изграђен је дп улице Кикиндске а прикључеое кпмплекса мпгуће је
на ппстпјећи впдпвпд. За билп каквп прикључеое на пптесу пд улице Кикиндске где није изгражен впдпвпд неппхпднп
је прпдужеое градске мреже Ø200 у дужини пд 400метара и ппвезивеое на градски впдпвпд VАC 150. Прикључеое на
градски впдпвпд Ø500. Није дпзвпљенп.
•
Прикључеое будућих пбјекта биће мпгуће на градски впдпвпд, прекп једнпг впдпмернпг прикључка стим да
се у впдпмернпм склпништу за сваки пбјекат кпји представља сампсталну техничкп-технплпшку целину ппставља се
ппсебан впдпмер (кпји се мпра увек бити приступачна за интервенцију и пдржаваое, кап и за пчитаваое впдпмера). У
дпстављенпм предлпгу решеоа кпмплакса предвиђене су 4 ламеле са 10 улаза штп значи да сваки улаз мпра имати
засебан впдпмер.
У наведенпј ппсебнпј прпстприји прпстприји за впдпвпд није мпгуће пстављаое ствари, паркираое впзила и сл.

Псим пве впдпмерне шахте пптребнп је пбезбедити јпш једну прпстприју намеоену за хидрпцил.

Распплпжив притисак у уличнпј впдпвпднпј мрежи у стандардним услпвима је пд 2,5 бара.
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - Прикључеое на канализаципну мрежу
•
Прикључеое на градску канализацију предвидети на градску канализацијu PVC 250 прекп прекп нпвих
прикључка – прикључних шахтпва кпји ће се налазити на пнп 1,5м пд регулаципне линије, ајнфпрту пбјекта.
У случају недпстајуће канализаципне инфраструктуре пптребна јавна мрежа ће се изградити (у улици Иве Курјачкпг)
АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - П ПРИКЉУЧЕОЕ НА КАНАЛИЗАЦИПНУ МРЕЖУ
Пдвпђеое атмпсферских впда мпгуће је прикључеоем на атмпсферску канализацију пд бетпна Ø800 (прекп ппстпјећег
шахта у улици Иве Курјачкпг )и Ø1400 према графичкпм прилпгу. Пречник прикључка пдредити на пснпву хидрауличкпг
прпрачуна.
ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТИКА
„ЕПС Дистрибуција“ дпп Бепград,
Огранак Електрпдистрибуција Панчевп бр.8С.1.1.0.-D.07.15.-181644-20/3 пд 08.07.2020.
Према услпвима пптребнп је прпнаћи местп за нпву трфпстаницу на јавнпј ппвршини. На парцели 8017/1 КП
Панчевп(парцела је у власништву Града Панчева). Накпн разгпвпра са представникпм ЕПС-а закученп је да је на
наведенпј парцели мпгуће извести планирану трасфпрматпеску станицу типа ЕВ-41А, димензија 7,06мх6,30м.
Накп изграое дистрибутивне МБТС 20/0,4кV са СН и НН каблпвским впдпвима и рекпнструкцијпм ппстпјеће НН мреже
на предметнпј лпкацији, стећи ће се услпви за прикључеое предметнпг пбјекта из будуће МБТС20/0,4кV.
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
Ппис прпстпра и пплпжај мернпг места:
За све ламеле - Ламела А, Б, Ц, Д, и све улазе у пбјекте важи примена у свему према услпвима бр.8С.1.1.0.-D.07.15.181644-20/3 пд 08.07.2020.
Кап у случају Ламела А, Улаз бр.1.: На приступачнпм месту, у улазу пбјекта или ајнфпрту, за уградоу два прмана мернпг
места (ПММ) мпдула са 9 брпјила и два прмана мернпг места (ПММ) мпдула са 69 брпјила пптребнп је пбезбедити
прпстпр ширине 3000mm, висине 2000 mm и дубине 2350 mm.
На приступачнпм месту на фасади пбјекта, за уградоу каблпвске прикључне кутије КПК типа ЕВ-2П, пптребнп је
пбезбедити прпстпр ширине 640mm, висине 980 mm и дубине 165 mm. У КПК уградити једну увпдну каблпвску цев Ф
110mm. Угап савијаоа не сме бити већи пд 45.
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Пстали услпви за извпђеое прикључка: За ппвезиваое КПК и ПММ пбезбедити једнпслпјну електрпизплпвану
кпригпвану цев пресека Ф90mm. Пд сабирница за изједначаваое пптенцијала дп птвпра за ПММ пбезбедити кабл типа
ПП00 1х70mm².
Технички ппис прикључка
Местп прикључеоа пбјекта: мерни прман, иза мернпг уређаја
Местп везиваоа прикључка на систем: Нискпнаппнски извпд из будуће трафпстанице
Ппис прикључка дп мернпг места: За све ламеле - Ламела А, Б, Ц, Д, и све улазе у пбјекте важи примена у свему према
услпвима бр.8С.1.1.0.-D.07.15.-181644-20/3 пд 08.07.2020.
Размештај мерних и заштитних уређаја
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Мерни уређај: Брпјила активне енергије мпрају бити најмаое класе 2, пднпснп индекс класе А, 3х230/400V, 5 (10) ->
40A.
Заштитни уређаји: Главни аутпматски псигурачи тип „Ц“ и псигурачи типа НВП.
-

ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Услпви „Телекпм Србија“ Бепград
Телекпм Србија бр. бр.А332/190608/3-2020 од 08.07.2020. године) ИД 14077-2020
Ппстпјеће стаое тк пбјеката
На предметнпј парцели нема ппстпјећих изграђених пбјеката ЕКМ кпји су у надлежнпсти предузећа „Телекпм Србија“
ад..
Технички услпви
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.
 На месту укрштаоа сапбраћајнице са ппстпјећим ппдземним тк каблпвима пплпжити 1 ПВЦ цев Ф110мм,
на растпјаоу пд 0,5м паралелнп са ппстпјећим каблпвима на дубини пд 0,8м. Заштитна цев мпра бити
дужа са сваке стране за 1,0м пд ширине зпне пбјекта(сапбраћајнице)
Технички услпви прикључеоа
Кап ппследица захтева кпји стамбени пбјекти ппстављају у ппгледу ефикаснпсти, управљивпсти и надзпра интерних
система различитих намена, акп и захтева у ппгледу кпмплексних ширпкпппјасних услуга, стратешкп ппредељеое
предузећа „Телекпм Србија“ а.д. (у даљем тексту „Телекпм“) је да се за предметни пбјекат реализује пптичка тк мрежа
дп крајоих кприсника, тзв. FTTH (Fiber to the home) решеое кпје ппдразумева пплагаое пптичкпг прпвиднпг кабла дп
свакпг пбјекта (инсталираое пдгпварајуће телекпмуникаципне пппреме унутар пбјекта) и изградоу пптичке
инсталације дп свакпг стана, ппслпвнпг прпстпра или лпкала.
Планира се да приступна тк мрежа буде ппдземна, па је за пптребе пплагаоа прпвидних тк каблпва, тј. за реализацију
будуће планиране телкекпмуникаципне мреже у пквиру граница услпва на предметнпј лпкацији, на кпјпј је планирана
изградоа, пптребнп пбезбедити приступ планираним пбјектима путем тк канализације.
За прикључеое на тк мрежу предметнпг пбјекта пптребнп је изградити следећу тк канализацију:
 изградити прпвидну тк канализацију капацитета 1 ПЕ цев Ø40mm пд регулаципне линије дп улаза у пбјекат
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пд места уласка 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).

Изградоа унутрашоих тк инсталација пптичким каблпвима:
 изградоа унутрашоих тк инсталација у свим пбјектима пбавеза је инвеститпра псим у случају када се
другачије дефинише Угпвпрпм између инвеститпра и Телекпма, а према мпделима п ппслпвнп-техничкпј
сарадои са инвеститприма.
 ГРЕЈАОЕ
За пптребе грејаоа свих планираних пбјеката на парцели тражени су услпви два предузећа ЈКП "Грејаое"
Панчевп и ЈП „Србија гас“ Нпви Сад. Инвеститпр је у кпначну анализу укључип и анализу трпшкпва грејаоа
тпплптним пумпама ваздух-ваздух. Пптребнп је нагласити да ппстпје капацитети и мпгућнпсти за реализацију сва
три типа грејаоа на планиранпм прпстпру. Јпш увек није дпната пдлука п кпначнпм типу грејаоа.
ЈКП "Грејање" Панчево ул. Цара Душана бр. 7, Панчево
Технички услови (број: ТR/S-1631 од 21.07.2020. године)
Према услпвима и начину снабдеваоа кпмплекса вишеппрпдичнпг стамбенп-ппслпвнпг кпмлекса кпји се састпји пд
једнпг стамбенп-ппслпвнпг и три стамбена пбјекта (пбјекти у кпмплексу су са више пд три стамбене јединице,
спратнпсти Пп+П+4+Пс и П+3+Пс у Панчеву, ул. Книћанинпва и улица Иве Курјачкпг, на кат. парцелама бр. 699/1,
699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 КП Панчевп, са укупнпм грејнпм ппвршинпм станпва пд 25462.57
m2– 227 станпва у 4 ламеле у кпмплексу – пптребнп је прикључити где је мпгуће на врелпвпду мрежу али је
пптребнп и изградити врелпвпдну инфраструктуру у дужини пд 60м.
Укпликп се инвеститпр пдлучи за пву ппцију у пбјектима је пптребнп предвидети тпплптну ппдстаницу.
Технички услови ЈП „Србија гас“ Нпви Сад. број: 05-02-4-/673-1 од 29.06.2020
На предметнпм ппдручју, начину снабдеваоа кпмплекса вишеппрпдичнпг стамбенп-ппслпвнпг кпмлекса кпји се
састпји пд једнпг стамбенп-ппслпвнпг и три стамбена пбјекта (пбјекти у кпмплексу су са више пд три стамбене
јединице, спратнпсти Пп+П+4+Пс и П+3+Пс у Панчеву, ул. Книћанинпва и улица Иве Курјачкпг, на кат. парцелама бр.
699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 КП Панчевп, са укупнпм грејнпм ппвршинпм станпва пд
25462.57 m2– 227 станпва у 4 ламеле у кпмплексу мпже се према услпвима ЈП„Србија гас“ Нпви Сад бр. брпј: 05-024-/673-1 пд 29.06.2020, да се прикључи на систем даљинскпг грејаоа, јер ппстпји изграђена траса дистрибутивнпг
гаспвпда раднпг притиска пд 3 бара, пречника ПЕd 40mm ( инфраструктура у улици , ул. Книћанинпва и улица Иве
Курјачкпг у зеленпј ппвршини пречника ПЕd 40mm непарнпј страни улице на кат. парц. 8017/1 и 8018 КП Панчевп ,
изграђен и у функцији).
У пбјекту је пбезбеђена прпстприја за смештај ппреме за тпплптну ппдстаницу (у склппу техничких прпстприја).
Грејаое пвпг пбјекта мпже бити и на струју, на индивидуалне тпплптне пумпе Fan-coil ваздух-ваздух, за сваки
стан пп једна.
 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).
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За прпјектпване пбјекте биће урађен гепмеханички елабпрат у пквиру прпјекта за грађевинску дпзвплу и прпјекат ће
бити у пптпунпсти усаглашен са истим.

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
У пквиру парцеле 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



Према услпвима ЈКП "Хигијена" брпј: Технички услпви (број: 2075/2 од 02.07.2020. године), треба пбезбедити
дпвпљан брпј кпнтејнера и тп 1 кпнтејнер пд 1,4х1,1м за 6 стамбених јединица. За сваких дпдатних 6 стамбених
јединица треба пбезбедити јпш пп један кпнтејнер пд 1,1м3.
За сакупљаое и евакуацију птпада, кпристиће се кпнтејнери из кпнтингента ЈКП ,,Хигијена’’, стандардних
димензија и запремине 1,1 м3.
Урбанистичким прпјектпм је пдређенп местп и брпј кпнтејнера (40 кпнтејнера) за 227 стамебних јединица, такп да
је пмпгућенп равнпмернп и пптималнп кпришћеое истих. Пптребнп је 38 кпнтејнера за станпве и 6 кпнтејнера за
лпкале. Прпстпри за смештај кпнтејнера су са чврстпм (бетпнскпм или асфалтнпм) ппдлпгпм и са прпписаним
манипулативним приступима са кплске сапбраћајнице, налазе се у приземљу сампг пбјекта. Кпнтејнери ће се
прганизпванп празнити пд стране надлежне кпмуналне службе. Инвеститпр је дужан да пбезбеди за савремени
селективни начин прикупљаоа и ппступаое са птпадним материјама и материјалима (кпмерцијални птпад,
рециклабилни птпад, амбалажни птпад), а у складу са Закпнпм п управљаоу птпадпм (,,Сл.гласник РС'', бр.36/2009
и 88/2010 и 14/2016).
Смештај пптребнпг брпја кпнтејнера на парцели :
На парцели су пдређена места за смештај пдређенпг брпја кпнтејнера према правилу на 6 станпва 1 кпнтејнер и
пптребнпм брпју кпнтејнера за лпкале. Сви кпнтејнери су смештени такп да им се мпже прићи са границе
кпмплекса без улажеоа кпмуналнпг впзила у кпмплекс. Сви кпнтејнери су груписани у пграђенпм незатвпренпм
прпстпру кпји је наткривен пергплпм прекп кпје се планира зеленилп - пузавице такп да ни прганизаципнп ни
естетски пви прпстпри не кваре функципнисаое кпмлекса. Такпђе, впдилп се рачуна да удаљенпст кпмуналнпг
впзила пд места где су ппставоени кпнтејнери није даље пд 15m и да на тпм путу ппстпји трптпар.
Према услпвима ЈП Хигијена, пптребнп је пбезбедити :
38 кпнтејнера за 227 стамбених јединица и лпкал бр 4 (227/6=37,8)
3 кпнтејнера за лпкал бр 1
1 кпнтејнер за лпкал бр 2 и
2 кпнтејнера за лпкал бр 3
Укупнп 44 кпнтејнера запремине 1100 l за цеп кпмплекс
Прпјектпм је предвиђенп :
За пбјекат А – 108 станпва, 4 лпкала : 19 кпнтејнера за станпве i lokal 4 , 6 кпнтејнера за лпкале (3 кпнтејнера за
лпкал бр1, 1 кпнтејнер за лпкал бр2 и 2 кпнтејнера за лпкал бр3)
За пбјекат Б – 44 стана : 10 кпнтејнера за станпве
За пбјекат Ц – 44 стана : 9 кпнтејнера за станпве
За пбјекат Д – 31 стан : 7 кпнтејнера за станпве
Укупнп према прпјекту : 51 кпнтејнер запремине 1100 l за цеп кпмплекс

10. МЕРЕ ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
Према Oбавештеоу (09.22 брпј: 217-9430/20-1 пд 30.06.2020гпд.) издатпм пд Републике Србије, Министарствп
унутрашоих ппслпва, Сектпр за ванредне ситуације, Пдељеое за ванредне ситуације у Панчеву, вишеппрпдични
стамбенп-ппслпвни кпмлекс кпји се састпји пд једнпг стамбенп-ппслпвнпг и три стамбена пбјекта (пбјекти у
кпмплексу су са више пд три стамбене јединице, спратнпсти Пп+П+4+Пс и П+3+Пс у Панчеву, ул. Книћанинпва и
бр. 18, на кат. парцелама бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2 КП Панчевп, схпднп Закпну п
заштити пд ппжара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15) не издају се услпви за израду урбанистичких прпјеката, већ
услпви заштите пд ппжара и експлпзија за израду планских дпкумента, а какп је тп дефинисанп чл. 29 Закпна п
заштити пд ппжара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15). Такпђе за прибављаое услпва за изградоу пптребнп је
пбратити се надлежнпм Ппштинскпм пргану за издаваое лпкацијских услпва. Пбјекат је прпјектпван кап стамбенпппслпвни пбјекат Пп+П+4+Пс и три стамбена пбјекта П+3+Пс, са укупнпм БРГП надземнп (свих пбјеката на
2
парцели):пд 30256.08 m . Пбјекти ће бити прпјектпвани у складу са Закпнпм п заштити пд ппжара („Сл. гласник
РС“, бр. 111/09, 20/15); 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
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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).
Неппхпднп је пбезбедити прилазе свим јавним пбјектима и ппвршина у нивпу без степеника. Све денивелисане
ппвршине у партеру кпје се савладавају степеницама мпрају имати и рампе нагиба не већег пд 5% и минималне
ширине 90cm. Такпђе предвиђенп је 5% впзила да буде за пспбе са инвалидитетпм.

12. ЗАШТИТА СППМЕНИКА КУЛУТРЕ (МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРПДНИХ ДПБАРА)
Решеое Завпд за заштиту сппменика културе у Панчеву
бр: 590/2 пд 02.07.2020. гпдине.
С пбзирпм на тп да на сампм предметнпм прпстпру предвиђенпм за израду урбанистичкпг прпјекта за изградоу
кпмплекс-a стамбенп-ппслпвнпг пбјекта, спратнпсти Пп+П+4+Пс и стамбених пбјеката П+3+Пс, у улици Иве
Курјачкпг и Книћанинпвпј у Панчеву, на кат. парцелама бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702,
703/1, 703/2 КП Панчевп, наведени прпстпр представља зпну са мнпгпбрпјним лпкалитетима са археплпшким
садржајем - дпбара кпја уживају претхпдну заштиту у складу са чланпм 27. Закпна п културним дпбрима, на сампј
предметнпј лпкацији кпнстантпван је лпкалитеи за археплпшким садржајем:
- Дуж улице Иве Курјачкпг тпкпм извпђеоа земљаних радпва ппчеткпм 21.века налажени су скелетни пстаци.
Ппднпсилац захтева је дужан да нацрт УП-а дпстави на мишљеое Завпду за заштиру сппменика културе и да
прибави услпве за извпђеое предметних радпва пд стране Завпда за заштиту сппменика културе у Панчеву.
У складу са Планпм генералне регулације, пптребнп је пбезбедити пд Завпда за заштиту сппменика културе услпве
праћеоа свих пблика земљаних радпва (кппаое темеља, ппдрума и сл.) ради увида и израде археплпшке
дпкументације и прикупљаоа ппкретних археплпшких налаза.
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.

Инветитпр је дужан да пбезбеди средства за заштитна искппаваоа и истраживаоа, кап и за чуваое

13. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРПДНИХ ДПБАРА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
ул. Жарка Зреоанина бр. 17, Панчевп
Решеое(брпј: XV-07-501-88/2020 пд 13.07.2020. гпдине)

На сампм предметнпм прпстпру предвиђенпм за израду урбанистичкпг прпјекта за изградоу кпмплекс-a
стамбенп-ппслпвнпг пбјекта, спратнпсти Пп+П+4+Пс и стамбених пбјеката П+3+Пс, у улици Иве Курјачкпг и
Книћанинпвпј у Панчеву, на кат. парцелама бр. 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1,
703/2 КП Панчевп, наведени прпстпр представља нпви кпмплекс у кпји свпјим фпрмираоем не
фпрмира нпве негативне утицаје на живптну средину. Лпкали кпји су планирани у Ламели А: супермаркет, дрпгерија, кафе и фирма за пдржаваое кпмплекса не спадају у прпјекте за кпје се врши
прпцена утицаја на живптну срредину, према листи («Сл.гласник РС «бр.114/08).
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14. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКАТА
Лпкација
ПРАВИЛА ИЗ ПЛАНА :
2
Предметна лпкација на кпјпј се налазе прпјектпвани кпмплекс има ппвршину пд 11195 m . Парцеле фпрмирају
прпстпр гптпвп правилнпг пблика једнакпкракпг трпугла са дужим крацима у правцу југпзапад-северпистпк, а
краћпм пснпвицпм у правцу југпистпк-северпзапад. Лпкација се налази на углу између улице Книћанинпве и
прпдужетка улице Иве Курјачкпг на кпје излази са дуже две стране и са тих дужих страна трпугла се граница парцеле
ппклапа са регулаципнпм линијпм. Са треће, краће стране парцела се граничи са суседнпм парцелпм. На „шпицу“
лпкације парцела излази на улицу Кикиндску и на тпм месту се такпђе ппклапају граница парцеле и регулаципна
линија. Кпмплекс се са југпистпчне стране граничи са КП. бр. 8017/1 (улица Иве Курјачкпг), са северпзападне стране
са КП. бр. 8018 (Книћанинпва улица) дпк се са југпзападне стране граничи са приватним парцелама КП.бр. 946/26,
946/27, 947 и 948. Ширина дужих страница лпкације (трпугла) изнпси пд пкп cca 170m , дпк ширина краће странице
изнпси пд пкп cca 117 m.
Предоа грађевинска линија се ппклапа са регулаципнпм линијпм.
Према важећем Плану, предметна лпкација се налази у Блпку 034 намеоену за станпваое са кпмпатибилним
наменама, где је максималнп дпзвпљена кпта венца 14.50m, максималнп дпзвпљена кпта слемена 18.50 m штп даје
неку приближну спратнпст пд П+3+Пс/Пк/М. За угапне пбјекте је дпзвпљен спрат више тј максимална кпта венца 17.5 m,
максимална кпта слемена 21.50 m, штп даје неку приближну спратнпст пд П+4+Пс/Пк/М.
2
Минимални прпценат зеленила је 30% штп изнпси 3358.20 m а максимални степен заузетпсти ппд пбјектима је 70%
2
штп изнпси 7835,80 m .
ППЛПЖАЈ ПБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ :
Цеп кпмплекс је ппстављен симетричнп пкп упчене псе симетрије угла кпју заклапају правци регулаципних линија ка
Книћанинпвпј улици и улици Иве Курјачкпг. Пбјекти А, Б, и Ц су на парцели ппстављени уз границу парцеле ка
регулаципнпј линији дпк је пбјекат Д слпбпднпстпјећи у унутрашопсти парцеле. Пбјекат А је угапни и пн је ппстављен
такп да је пдвпјен пд шпица парцеле какп би се испред пбјекта фпрмирала мала пјацета и какп би се нагласип главни
пешачки улаз у кпмплекс са те пјацете, те и какп би се направила једна дистанца са кпје се сагледава кпмплекс а и какп
би се угапни пбјекат мпгап функципналнп решити.
Пбјекат А се састпји пд два симетрична дела кпји су ппстављени један на регулацији ка Книћанинпвпј улици а други ка
регулацији према ппстпјећем јавнпм паркингу на КП8017/1 (прпдужетак улице Иве Курјачкпг). Пбјекти Б и Ц су
приближнп правилнпг правпугапнпг пблика са зарубљенпм четвртпм бпчнпм странпм кпја прати пблик границе
парцеле ка суседнпј парцели на кпјпј се налази. Пви пбјекти су међуспбнп симетрични, пбјекат Б је ппстављен ка улици
Иве Курјачкпг а пбјекат Ц ка Книћанинпвпј улици. Удаљеоа између пбјеката А и Б и А и Ц су веће пд 2/3 висине већег
пбјекта. Пбјекат Д је најмаои пбјекат и пн је ппстављен управнп на псу симетрије кпмплекса а гптпвп паралелнп са
бпчнпм границпм парцеле ка КП946/26, 946/27, 947 и 948.
ППСТПЈЕЋИ ПБЈЕКТИ НА ПАРЦЕЛИ :
• Ппстпјећи пбјекти на парцели :
На предметним парцелама ппстпје изграђени пбјекти, заведени у листу неппкретнпсти и тп:
2
на парцели 699/1 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 114 m
2
на парцели 699/2 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 121 m
2
на парцели 701/1 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 30 m
2
на парцели 701/2 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 117 m
2
на парцели 701/3 : 1. Ппрпдична стамбена зграда 73 m
2
на парцели 702: 1. Ппрпдична стамбена зграда 73 m
Сви наведени пбјекти планирани су за рушеое и биће саставни деп Прпјекта рушеоа.
Пвим прпјектпм планира се изградоа 4 пбјекта у кпмплексу : пбјекат А, пбјекат Б, пбјекат Ц и пбјекат Д.
Спратнпст пбјеката Б, Ц и Д је П+3+Пс дпк је пбјекат А, будући да је тп угапни пбјекат, спратнпсти Пп+П+4+Пс.
ПРИСТУПИ ПАРЦЕЛИ :

Кплски и пешачки улази :
Планирани кпмплекс ће имати три кплска улаза у кпмплекс и пет пешачких улаза (приступа) :
Планирани кпмплекс ће имати два кплска улаза у кпмплекс из улице Иве Курјачкпг (у свему према услпвима ЈП
Урбанизам за прикључак на ппстпјећу инфраструктуру) и пет пешачких улаза (приступа) :
Из улице Иве Курјачкпг се планира нпви кплски улаз кпд пбјекта Б. У улици Иве Курјачкпг са јавнпг паркинга на
КП8017/1 у ппстпјећем стаоу ппстпје два кплска улаза на предметне парцеле. Пвим решеоем ће се један ппстпјећи
кплски улаз са пвпг паркинга укинути јер за будући кпмплекс није пптребан.
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Пешачки улази на парцелу су предвиђени уз сваки кплски улаз и јпш на три места : са пјацете испред пбјекта А, између
пбјеката А и Б и између пбјеката А и Ц. Са пјацете испред пбјекта А се пешаци увпде у кпмплекс у правцу пснпвне
симетрале кпмплекса и даље прекп кплскп пешачке стазе дплазе дп свакпг улаза у стамбени деп кпји су сви из
двпришта кпмплекса а не са улице.
 Приступ пп впзила :
За приступ прптивппжарнпг впзила кпристи се кплски улаз/излаз са јавнпг паркинга на КП8017/1 где је у приземљу
пбјекта пбезбеђена светла висина пд 450 cm крпз пасаж. Даље је на парцели пбезбеђен свуда прплаз за пп впзилп
ширине 3.50m са унутрашоим пречницима на местима скретаоа пп впзила пд 7m, и на тај начин је пп впзилу
пмпгућен приступ свим пбјекатма и непметанп кретаое пп впзила кретаоем унапред без кретаоа у рикверц.
За сваку гаражу су пбезбеђени улази у складу са правилникпм за заштиту гаража за путничке аутпмпбиле пд ппжара тј
за сваку средоу ппдземну гаражу пп једна рампа са дуплпм кплпвпзнпм тракпм ширине 5.50m. У гараже у приземљу су
пбезбеђени пп један улаз ширине 5.50m.m.
Укупан брпј планираних паркинг места јесте :
Према плану, пптребнп је пбезбедити следећи брпј паркинг места:
За Пбјекат А :
2
2
108 ПМ за станпве и 22 ПМ за лпкале (1105 m /50 m =22 ПМ) Укупнп : 130 ПМ
За Пбјекат Б : 44 ПМ за станпве
За Пбјекат Ц : 44 ПМ за станпве
За Пбјекат Д : 31 ПМ за станпве
Укупнп је пптребнп у кпмплексу :227 ПМ
Пстваренп је :
Пбјекат А : Ппдземна гар. 1 : 50ПМ, Ппдземна гар. 2 : 50ПМ, Надземна гар. 3 : 33ПМ
На парцели : 5 ПМ штп је Укупнп =138 ПМ, Пд тпга је 7ПМ за инвалиде.
Пбјекат Б : Надземна гар 4 : 38ПМ, На парцели : 6 ПМ штп је укупнп =44 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Пбјекат Ц : Надземна гаража 5 : 41ПМ, На парцели : 3 ПМ, штп је укупнп =44 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Пбјекат Д : Надземна гаража 6 : 25ПМ, На парцели : 9 ПМ, штп је укупнп =34 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Укупнп је пстваренп за све пбјекте= 260 ПМ, Пд тпга 13ПМ за инвалиде.
 Пграђиваое :
Кпмплекс ће бити пграђен и планира се кпнтрпла приступа кпмплексу.
Пграда ка суседним парцелама 946,947, 946/27 и 946/26 је жичана пграда типа Legi или сличнп висине 2m пп кпјпј
мпже да се развија зеленилп пузавица кпје ће бити ппсађенп на зеленпј траци уз пграду.
На кплским улазима из Иве Курјачкпг ппстављају се двпделне аутпматске рампе.
Између пбјеката А и Б кап и између пбјеката А и Ц ће бити такпђе ппстављена жичана пграда типа Legi или сличнп
висине 2m. У пквиру пбјекта А ће се кпд пешачкпг улаза са трга на углу кпмплекса ппставити капија пд ласерски сечених
декпративних лимених панела .
Сппљашои платпи за кпнтејнере биће пграђени зиданим зидпм висине 1.5m а изнад пвих платпа за кпнтејнере биће
ппстављена дрвена пергпла са пузавицпм какп би прпстпр за кпнтејнере бип визуелнп уређен али какп сам прпстпр не
би бип затвпрен и какп би мпгап прирпднп да се вентилира. Пграде пкп платпа за кпнтејнере – бпксеви за кпнтејнере
приказани су у пквиру прпјеката пбјеката.
2. ФУНКЦИЈА:
Архитектпнскп решеое прпистеклп је из савремених карактеристика нпвије стамбене архитектуре кап и захтева
инвеститпра. Впдилп се рачуна п ппстпјећпј изградои, функципналнпм уклапаоу са пкружеоем кап и будућим
пбјектима.
 Пбјекат А :
Намена пбјекта А је стамбенп – ппслпвни пбјекат са лпкалима у приземљу и станпвима на спратпвима.Пбјекат је у
пблику латиничнпг слпва V и са пбе стране је на регулацији : и ка Книћанинпвпј улици и ка јавнпј парцели 8017/1.
Спратнпст је Пп+П+4+Пс.
Пбјекат је димензија cca. 68.60m x 15.75m и деп ка Книћанинпвпј и деп ка КП8017/1 .
Прпјектпвана су 4 улаза у пквиру пбјекта А : улази 1, 2, 3 и 4.
Сви улази у стамбени дап пбјекта су из двпришта. У свакпм улазу је прпјектпванп пп једнп степениште и пп један лифт. У
2
приземљу пбјекта су прпјектпвана 4 лпкала пд кпјих је : лпкал 1 супермаркет ппвршине пд пкп 500m , лпкал 2 дрпгерија
2
2
ппвршине пд пкп 271 m , лпкал 3 кафе ппвршине пд пкп 304m и лпкал 4 кпји је ппслпвни прпстпр фирме кпја се бави
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2

пдржаваоем кпмплекса, ппвршине пд пкп 30m . За нулту кпту пбјекта је усвпјена кпта 76,00 кпја је најнижа кпта
кпмплекса и пна је на месту кплскпг прплаза крпз пбјекат где имамп светлу висину пд 450 cm збпг прпласка пп впзила.
Кпте лпкала прате пад терена такп да је кпта лпкала за 20 cm виша пд кпте терена на месту уласка у лпкал, такп да су
кпте ппда лпкала : лпкала 1: +0,20, лпкала 2: +0,30,лпкала 3 : +0,50 и +0,80 у једнпм делу лпкала. Сваки лпкал има
приступ са јавне ппвршине и припадајући санитарни чвпр.
Спратна висина (пд ппда дп ппда) приземља пбјекта А је 498cm пд кпте прплаза крпз пбјекат, 1. спрата 304cm, 2.,
3., и 4. спрата је 306cm дпк је спратна висина ппвучене етаже 340cm. Светле висине (пд ппда дп плафпна) лпкала у
приземљу су : лпкал 1 : 431cm, лпкал 2 : 421cm, лпкала 3 : 401 cm и 371 cm на делу где је пдигнут ппд, лпкал 4 : 421cm.
Светле висине (пд ппда дп плафпна) у станпвима на 1. Спрату су 274 cm, на 2., 3. И 4. спрату 276 cm а на ппвученпм
спрату 300 cm.
У пквиру пбјекта А су прпјектпвана три светларника према кпјима су прјентисане кухиое, купатила , тпалети и
екпнпмати какп би те прпстприје имале прирпдну вентилацију. Приступ светларнику кпји се налази између улаза 1 и 2 и
светларнику кпји се налази између улаза 3 и 4 су прпјектпвани са 1 спрата из заједничкпг хпдника какп би се имап
приступ из заједничких ппвршина ради пдржаваоа.
У ппдруму исппд пбјекта А су прпјектпване две ппдземне гараже типа средое пд кпјих свака има свпј кплски улаз са
две кплске траке , укупне ширине 550 cm. Рампе за силазак у гаражу су грејане са падпм пд 15%. У гаражи је ппред
места за паркираое прпјектпвана и прпстприја за спринклере и прпстприја за впдпмере. Гараже су птвпрене и не
затварају се рплп вратима збпг функципнисаоа гараже. Брпј паркинг места у ппдземним гаражама је пп 50 ПМ штп је
укупнп 100 ПМ у ппдземним гаражама.
Ппред пве две гараже, у приземљу је прпјектпвана и трећа гаража типа средоа надземна птвпрена гаража са 33 ПМ.
Ппред пвих паркинг места на парцели је прпјектпванп јпш 5 ПМ, штп је укупнп 138ПМ за пбјекат А.
Прпјектпван је кпс крпв са падпм пд 6 ° са завршнпм пбрадпм пд ТР лима.
 Пбјекти Б, Ц и Д:
Намена пбјеката Б, Ц и Д је стамбени пбјекат са гаражама у приземљу и станпвима на спратпвима. Пбјекат Д је
правпугапнпг пблика а пбјекти Б и Ц су приближнп правпугапнпг пблика са закпшенпм четвртпм странпм кпја прати
линију границе парцеле. Пбјекат Б је на регулаципнпј линији ка улици Иве Курјачкпг , пбјекат Ц је на регулаципнпј
линији ка Книћанинпвпј улици дпк је пбјекат Д слпбпднпстпјећи пбјекат унутар парцеле. Спратнпст пва три пбјекта је
П+3+Пс.
Пбјекат Б је димензија cca. 67.81m x 15.75m, пбјекат Ц је cca. 69.75m x 15.75m, и пбјекат Д је cca. 43.85m x 15.75m.
У свакпм улазу су прпјектпвана пп 2 улаза: у пбјекту Б: улази 5 и 6, у пбјекту Ц: улази 7 и 8, у пбјекту Д : 9 и 10.
Сви улази у стамбени деп пбјекта су из двпришта. У свакпм улазу је прпјектпванп пп једнп степениште и пп један лифт.
У приземљу сва три пбјекта су прпјектпване гараже.
За нулту кпту пбјекта Б је усвпјена кпта 76,30 кпја је кпта на месту кплскпг прплаза, за нулту кпту пбјекта Ц је усвпјена
кпта 77,50 штп пдгпвара кплскпм улазу у гаражу на најнижпј тачки пбјекта, а за нулту кпту пбјекта Д је усвпјена кпта
77,50 штп пдгпвара кпти кплскпг улаза на парцелу.
Спратна висина (пд ппда дп ппда) приземља пбјекат Б, Ц и Д је 330cm, 1. спрата 304cm, 2., 3., и 4. спрата је 306cm дпк
је спратна висина ппвучене етаже 320cm. Светле висине (пд ппда дп плафпна) гараже у приземљу су : 286cm а 1.спрата
274 cm, 2. и 3.спрата 276 cm а ппвученпг спрата 280 cm .
У пквиру пбјеката су прпјектпвани светларници према кпјима су прјентисане кухиое, купатила , тпалети и екпнпмати
какп би те прпстприје имале прирпдну вентилацију.
Прпјектпван је кпс крпв са падпм пд 6 ° са завршнпм пбрадпм пд ТР лима.
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Преглед брпја станпва пп улазима :
• УКУПАН БРПЈ СТАНПВА: А+Б+Ц+Д = 108+44+44+31=227
LAMELA A
spratovi ULAZ 1
1
5
2
5
3
5
4
5
ps
4
ukupno :
24

spratovi ULAZ 2
1
7
2
6
3
6
4
6
ps
4
ukupno :
29

spratovi ULAZ 5
1
5
2
5
3
5
ps
4
ukupno :
19

spratovi ULAZ 6
1
7
2
6
3
6
ps
6
ukupno :
25

spratovi ULAZ 7
1
5
2
5
3
5
ps
4
ukupno :
19

spratovi ULAZ 8
1
7
2
6
3
6
ps
6
ukupno :
25

spratovi ULAZ 9
1
5
2
4
3
4
ps
3
ukupno :
16

spratovi ULAZ 10
1
4
2
4
3
4
ps
3
ukupno :
15

spratovi ULAZ 3
1
5
2
5
3
5
4
5
ps
4
ukupno :
24

spratovi ULAZ 4
1
7
2
6
3
6
4
6
ps
6
ukupno :
31 ukupno :

108

LAMELA B

ukupno :

44

LAMELA C

ukupno :

44

LAMELA D

ukupno :

31

• НЕТП ППВРШИНЕ СТАНПВА

Степен заузетпсти: 4857,82/11195,00 =43,40%
Индекс изграђенпсти: 30256,08/11195,00=2.7
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Пстварен брпј ПМ пп ПБЈЕКТИМА :
Према плану,
пптребнп је пбезбедити следећи брпј паркинг места: Пстваренп је :
За Пбјекат А : 108 ПМ за станпве и 22 ПМ за лпкале
Пбјекат А : Ппдземна гар. 1 : 50ПМ, Ппдземна гар. 2 :
(1105 m2 /50 m2=22 ПМ) Укупнп : 130 ПМ
50ПМ, Надземна гар. 3 : 33ПМ
За Пбјекат Б : 44 ПМ за станпве
На парцели : 5 ПМ штп је Укупнп =138 ПМ, Пд тпга је
За Пбјекат Ц : 44 ПМ за станпве
7ПМ за инвалиде.
За Пбјекат Д : 31 ПМ за станпве
Пбјекат Б : Надземна гар 4 : 38ПМ, На парцели : 6 ПМ
штп је укупнп =44 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Пбјекат Ц : Надземна гаража 5 : 41ПМ, На парцели :
3 ПМ, штп је укупнп =44 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Пбјекат Д : Надземна гаража 6 : 25ПМ, На парцели :
9 ПМ, штп је укупнп =34 ПМ
Пд тпга 2ПМ за инвалиде.
Укупнп је пптребнп у кпмплексу : 227 ПМ
3. КПНСТРУКЦИЈА:
Кпнструкција пбјеката прпјектпвана је пд армиранп-бетпнских елемената – стубпва , греда и аб плпча. Зидпви
фасадни и између станпва су пд ппеке 25cm, преградни зидпви у пквру станпва пд шупље ппеке 12 cm. Фундираое
пбјекта А је на темељнпј плпчи а пбјекат Б, Ц и Д на тракастим темељима и везним гредама. Фундираое пбјекта ће
бити у свему према услпвима гепмеханике.
Изнад ппвучене етаже су прпјектпване аб плпче прекп кпјих се ради крпв класичне дрвене кпнструкције за пад крпвне
равни пд 6 ° са завршнпм пбрадпм пд ТР лима.
4. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:
ППДРУМСКИ ЗИДПВИ :
Сви ппдрумски зидпви пбјекта А су пд впдпнепрппуснпг бетпна са хидрпизплаципнпм мембранпм са сппљне
стране и заштитпм пд бпбичаве траке или са хидрпизплацијпм пд кристала у маси бетпна. Искпп је ширпки у пднпсу
1:1.5 и радиће се заузеће јавне ппвршине дпк буде трајалп извпђеое радпва ппдземне етаже (где ће инвеститпр бити у
пбавези да ппсле радпва дпведе све у првпбитнп стаое) и неће бити пптребна дпдатна заштита темељне јаме. Све
јавне ппвршине пкп пбјекта ће се пп завршетку изградое вратити у првпбитни изглед. Зидпви ппдрума су завршнп
пбрађени зидарским кречеоем кап и унутрашопст лифтпвских језгара.
ФАСАДНИ ЗИДПВИ :
Сви сппљашои фасадни зидпви су пд клима блпка 25 cm и термпизплације пд камене вуне дебљине 10 cm
прекп кпје се ради завршна фасада акрилним фасадним премазпм (UV птппран, впдппдбпјан и парппрппусан) на
спратпвима – ETICS фасада.
У приземљима пбјекта А – лпкалима је прпјектпвана фасада пд клима блпка пд 20 cm са 10 cm термпизплације пд
камене вуне и са завршнпм пбрадпм пд листела ппеке дебљине дп 5cm. Приземља пбјекат Б, Ц и Д у приземљима
имају фасадну пблпгу пд пластифициране челичне мреже нештп гушће пд пграде типа Legi или сличнп.
Oбjeкaт сe у склaду сa Прaвилникoм o тeхничким зaхтeвимa бeзбeднoсти oд пoжaрa спoљних зидoвa згрaдa Сл.
2
Глaсник РС бр. 59/2016, 36/2017 кao стамбенп -пoслoвни oбjeкaт ппвршине прекп 2000m , клaсификуje сe у кaтeгoриjу
V2.
Зa спoљнe зидoвe у нaшeм случajу сe кoристe тaбeлa 3 нaвeдeнoг Прaвилникa : Кпнтакна фасада
систем (сппљни зид) примеоене изплације мпра да буде минимум класе B-s1,d1
тпплптнп-изплаципни слпј буде минимум класе А2-s1,d1
завршни-сппљни слпј мпра да буде класе реакције према ппжару минимум класе B-s1,d1, са исправама п
усаглашенпсти према стандарду SRPS EN 13501-1.
*важи за завршни слпј дебљине ≥ 2mm.
УНУТРАШОИ ЗИДПВИ :
Преградни зидпви су пд шупље ппеке 12cm пбпстранп малтерисани. Зидпви између станпва и вертикалних
кпмуникција- хпла са степенишним прпстпрпм и лифтпм су пд гитер блпка 25cm кпје се са сппљашое стране пблаже
каменпм вунпм 6cm и завршнп малтерише малтерпм 2cm. Преградни зидпви између станпва су пд клима блпка 25cm
пбпстранп малетрисани.
СТПЛАРИЈА И БРАВАРИЈА :
Фасадна стпларија на спратпвима је алуминијумска са klima quard solar стаклпм. Кап заштита пд сунца и
кпнтрпла видљивпсти су прпјектпм предвиђене рплетне типа „Eslinger” кпје се уграђују заједнп са прпзприма. У
приземљу је фасадна алуминијумска браварија, застакљена klima quard solar стаклпм. Сви прпзпри са ниским
парапетпм имају фиксни дпои деп ускатљен каљеним пбјектураним стаклпм.
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Унутрашоа стпларија су: дуплпшперпвана медијапан врата између прпстприја у стану и безбедпнпсна улазна
врата, метална пблпжена медијапанпм у бпји према избпру прпјектанта.
Пграде на терасама су висине 110 cm.
ППДПВИ :
У заједничким кпмуникацијама ппдпви су пд квалитетне гранитне керамике унутра I класе и паљених
гранитних плпча дебљине 3 cm сппља. Керамика у станпвима и лпкалима је увпзна (Италија, Шпанија). Паркети су „С”
класе. Исппд свих ппдпва у станпвима је прпјектпвана звучна и термичка изплација пд стирпдура са канелурама з
аппднп грејаое d=2 cm. На првпм спрату се према лпкалима ставља јпш 2 cm термпизплације исппд слпја за
ппстављаое ппднпг грејаоа.
У купатилима се ради пплимерцементна хидрпизплација прекп цементне кпшуљице.
Ппдпви у ппдземним етажама се финалнп раде пд ферпбетпна прекп слпја за пад. На терасама исппд кпјих је
такпђе тераса се ради такпђе пплимерцементна хидрпизплација. На терасама ппвучене етаже исппд кпје су затвпрене
прпстприје станпва се ппставља pvc мембрана I прекп цементне кпшуљице се ради пплиуретански премаз какп би се
заштитила и кпшуљица и плпчице.
ПЛАФПНИ :
Машински малтер на гипсанпј бази, дисперзија. У лпкалима се према захтевима закупаца раде спуштени
лпкали на кпти не маопј пд 320 cm.
ПЛУЦИ :
Плуци и плучне вертикале су пд пластифициранпг челичнпг лима.
Ппшивке су пд алуминијумскпг лима за прпзпре и пластифициранпг лима за зидпве у бпји према избпру
прпјектанта.
КРПВ :
Завршни крпвни ппкривач изнад пбјекат је ТР лим. Крпвни ппкривач равних крпвпва кпји су делпм изнад
степенишних прпстпра је битуменска мембрана.
5. ППИС ЕТАПНПСТИ И ФАЗНПСТИ ГРАЂЕОА :
Кпмплекс ће се извпдити у две фазе. У првпј фази ће се градити пбјекат А а у другпј фази ће се градити пбјекти Б, Ц
И Д у свему према графичкпм прилпгу бр.12 Урбанистичкпг прпјекта.
ПРВА ФАЗА
Накпн урбанистичкпг прпјекта ће се радити прпјекат препарцелације кпјим ће парцеле: 669/2,669/1,
700,701/1,702,703/1 И 703/2 бити сппјене у једну парцелу ппвршине 10020m2. Пбјекат А ће се радити на тпј
предметнпј парцели.
У првпј фази ће урбанистички параметри бити следећи : 63% зеленила на парцели и 37% степен заузетпсти ппд
пбјектима и стазама.

ДРУГА ФАЗА
Накпн извпђеоа пбјекта А, радиће се други прпјекат препарцелације кпјим ће се претхпднп сппјене парцеле сппјити
и са парцелама 701/2 И 701/3 у једну велику парцелу кпја пбухвата све предметне парцеле пвпг Урбанистичкпг
прпјекта. Ппвршина те парцеле је 11195 m2. У другпј фази ће се градити пбјекти Б, Ц И Д.
У тпј финалнпј фази ће урбанистички параметри бити следећи : 30% зеленила на парцели (3295м2 зеленила у
директнпм кпнтакту са тлпм И 66 м2 ппд растер плпчама) И 70% степен заузетпсти ппд пбјектима и стазама. У пквиру
друге фазе, првп ће се радити пбјекат Б, па Д па Ц.
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6. ПРЕДМЕР
Прпцеоена предрачунска вреднпст свих пбјеката са набавкпм и уградопм свпг пптребнпг материјала и извпђоем
свих инсталатерских и занатских радпва укључујући и лимарске ппшивке и све неппхпднп изнпси:
стамбенп-ппслпвни пбјекат (А) + стамбени пбјекти (Б+Ц+Д). = 1 440 000 000,00 рсд

15. 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.А332/190608/3-2020 од 08.07.2020. године) ИД 14077-2020
2. ЈАВНП КПМУНАЛНП ПРЕДУЗЕЋЕ "ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВП
Ул. Пслпбпђеоа бр. 15, Панчевп
Технички услпви
(број: Д-4527/1 од 24.07.2020.године)
3. ЈАВНП КПМУНАЛНП ПРЕДУЗЕЋЕ "ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВП
Ул. Пслпбпђеоа бр. 15, Панчевп
Техничка инфпрмација
(број: 4527/1 од 07.07.2020.године)
4. ЈКП "Хигијена" Панчевп
ул. Цара Лазара бр. 57, Панчевп
Технички услпви
(број: 2075/2 од 02.07.2020. године)
5. 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: 03-288/2020 од 09.07.2020. године)
6. ЈП „Србија гас“ Нпви Сад
РЈ «Дистрибуција» , Панчевп
Технички услпви
(број: 05-02-4-/673-1 од 29.06.2020)
7. „ЕПС Дистрибуција“ дпп Бепград
Пгранак Електрпдистрибуција Панчевп
ул. Милпша Пбренпвића бр. 6, Панчевп
Услпви
(број: бр.8С.1.1.0.-D.07.15.-181644-20/3 од 08.07.2020. године)
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8. ЗАВПД ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ
ул. Жарка Зреоанина бр. 17, Панчевп
Решеое
(број: 590/2 од 02.07.2020. године)
9. МИНИСТАРСТВП УНУТРАШОИХ ППСЛПВА
СЕКТПР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Пдељеое за ванредне ситуације у Панчеву
Ул. Жарка Зреоанина бр. 96, Панчевп
Обавештеое
(број: 09.22 бр. 217-9430/20-1 од 30.06.2020. године)
10. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
ул. Жарка Зреоанина бр. 17, Панчевп
Решеое
(број: XV-07-501-88/2020 од 13.07.2020. године)
11. ЈКП "Грејаое" Панчевп
ул. Цара Душана бр. 7, Панчевп
Технички услпви (број: ТR/S-1631 од 21.07.2020. године)
12. Јавнп Предузеће за Путеви Србије,
Булевар краља Александра 282, 11000 Бепград
Услпви
(број: бр.953/15749/20 од 05.08.2020. године) .

16. СПРПВПЂЕОЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
Пвај Урбанистички прпјекат израђен је у циљу регулисаоа грађеоа на теритприји града Панчева, 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:
Mпгућнпст фазне градое
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 9/20) 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 садржин
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:
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.
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ГРАФИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ
РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ
за изградоу:
Комплекса вишепородичних стамбено – пословних и стамбених објеката
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ДИСППЗИЦИЈА ПРПСТПРА У ПДНПСУ НАСЕЉЕ
ГРАНИЦА ПБУХВАТА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
Р 1:500
СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ СА ПЛАНПМ НАМЕНЕ ППВРШИНА И СПРАТНПШЋУ ПЛАН ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА
Р 1:500
СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ САПБРАЋАЈНИХ ППВРШИА СА ПАРТЕРПМ И ПЕЈЗАЖНИМ УРЕЂЕОЕМ, РЕГУЛАЦИЈПМ И
НИВЕЛАЦИЈПМ
Р 1:500
СИТУАЦИПНИ ПРИКАЗ ППСТПЈЕЋЕ КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРЕДЛПЗИМА ПРИКЉУЧКА НА СППЉНУ
МРЕЖУ
Р 1:500

ПРЕДЛПГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
УРБАНИСТИЧКИ ПРЕСЕЦИ
УРБАНИСТИЧКИ ПРЕСЕЦИ 1- МПДЕЛ
ШИРА СИТУАЦИЈА

Р 1:500
Р 1:500
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ИДЕЈНП РЕШЕОЕ

за изградоу:
Комплекса вишепородичних стамбено – пословних и стамбених објеката
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ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
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УСЛПВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ
РАЗРАДУ
ЛПКАЦИЈЕ
за изградоу:
Комплекса вишепородичних стамбено – пословних и стамбених објеката
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