МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

INVESTITOR:

MILOŠ RASTOVIĆ
Pančevo,
Jabučki put 101 B

OBJEKAT:

Višeporodični stambeni objekat, spratnosti P+2+Ps

MESTO GRADNJE:

Pančevo, Mihajla Pupina 1, kat.parc.top.br. 1289/2
K.O.Pančevo

NAZIV
ELABORATA:

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA
URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKU RAZRADU
LOKACIJE NA KAT.PARC.TOP.BR. 1289/2 K.O.
PANČEVO, ZA POTREBE IZGRADNJE
SAMOUSLUŽNE AUTOPERIONICE SA
PORTIRNICOM, SPRATNOSTI P+0, U PANČEVU,
MIHAJLA PUPINA 1

BROJ ELABORATA:

UP – 10-02-2021

MESTO I DATUM:

Pančevo, februar 2021. godine

NOSILAC IZRADE
PROJEKTA:

„Master Projekt 2015“, Pančevo

DIREKTOR:

Jasmina Jovanov

ODGOVORNI
URBANISTA:

Tamara Tasić, dipl.inž.arh.
broj licence 200 1242 10

SADRŽAJ
SVESKA A:
1. OPŠTA DOKUMENTACIJA
- Rešenje o registraciji
- Rešenje o imenovanju odgovornog urbaniste
- Izjava odgovornog urbaniste
- Kopija Licence odgovornog urbaniste
2. PODLOGE I USLOVI ZA PROJEKTOVANJE - DOKUMENTACIJA
1. Zahtev za izradu urbanističkog projekta – Projektni zadatak
2. Overen katastarsko topografski plan - za kat.parc.top.br. 1289/2 K.O.Pančevo, od 2021. god,
overen od strane “Geovizija”, preduzeće za izvođenje geodetskih radova ,Pančevo
3. Situacioni plan sa elementima za obeležavanje objekta - za kat.parc.top.br. 1289/2 K.O.Pančevo,
od 2021. god,, overen od strane “Geovizija”, preduzeće za izvođenje geodetskih radova, Pančevo
4. Kopija katastarskog plana br.953-1/2020-265 od 29.10.2020.god, Republički geodetski zavod Služba za Katastar nepokretnosti Pančevo
5. Kopija katastarskog plana vodova br.956-01-303-13239/2020 od 14.09.2020.god, Republički
geodetski zavod - Sektor za Katastar nepokretnosti – Odeljenje za katastar vodova Pančevo
6. Prepis lista nepokretnosti broj: 12466 K.O.Pančevo od 02.10.2020.god.), RS, Ministarstvo
pravde, pravosudni informacioni sistem
7. Uslovi imaoca javnih ovlašćenja:
- Tehnički uslovi za projektovanje i priključenje broj: 5004/2 od 25.12.2020.godine, JKP
„Higijena“ Pančevo
- Uslove Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu broj 73 od 21.01.2021.godine
- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije broj: 8C.1.1.0.-D.07.15-387123-20 od 19.01.2021.
godine – „EPS Distribucija“ doo Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo
- Tehnički uslovi broj: D – 11482/1 od 02.02.2021.godine, JKP „Vodovod i kanalizacija“, Pančevo
- Obaveštenje MUP-a, Sektor za vanredne situacije, broj: 217-18664/20-1 od 29.12.2020.godine
- Rešenje o uslovima za projektovanje i izgradnju saobraćajnog priključka na javni put broj: 03735/2020 od 08.01.2021.godine, JP„Urbanizam“ Pančevo
- Tehnički uslovi JP „Srbijagas“ Novi Sad, RJ „Distribucija“ Pančevo, broj: 05-02-4/1784-1 od
04.01.2021.godine
3. TEKSTUALNI DEO URBANISTIČKOG PROJEKTA
1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV
2. OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA
3. USLOVI IZGRADNJE ( Planirana namena i dispozicija objekta; Regulaciono i nivelaciono rešenje;
Pristup lokaciji i rešenje parkiranja; Drugi specifični uslovi)
4. NUMERIČKI POKAZATELJI (površine, Indeks zauzetosti, Indeks izgrađenosti, spratnost, visina, broj
parking mesta, procenat zelenih površina i drugi specifični uslovi)
5. NAČIN UREĐENJA SLOBODNIH I ZELENIH POVRŠINA
6. NAČIN PRIKLJUČENJA NA INFRASTRUKTURNU MREŽU
7. INŽENJERSKO GEOLOŠKI USLOVI
8. MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
________________________________________________________________________2

9. MERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I PRIRODNIH DOBARA
10.TEHNIČKI OPIS OBJEKTA (IZ IDEJNOG REŠENJA)
4. GRAFIČKI DEO URBANISTIČKOG PROJEKTA
1. Dispozicija prostora u odnosu na šire okruženje i Grad Pančevo
2. Dispozicija prostora u odnosu na okruženje
3. Prikaz postojeće situacije sa granicama parcele
4.1. REGULACIONO NIVELACIONO REŠENJE LOKACIJE
4. Regulaciono nivelaciono rešenje sa planom namene površina (kompozicioni plan i parterno,
odnosno pejzažno rešenje) i obuhvatom UP-a
5. Regulaciono nivelaciono rešenje - prikaz horizontalne projekcije nadzemnog gabarita objekta,
saobraćajnih i zelenih površina
4.2. PRIKAZ SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SA PRIKLJUČCIMA NA SPOLJNU
MREŽU
6. Prikaz saobraćajnog priključka i komunalne infrastrukture sa predlogom priključka na spoljnu
mrežu
5. IDEJNO ARHITEKTONSKO REŠENJE OBJEKTA ( po posebnom sadržaju)
Idejno rešenje (IDR) za izgradnju samouslužne autoperionice sa portirnicom, spratnosti P+0, na
kat.parc.top br. 1289/2 K.O.Pančevo, ul. Mihajla Pupina 1 u Pančevu, izrađenog od strane biro
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1. OPŠTA DOKUMENTACIJA
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Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020) i u skladu sa članom 85. Pravilnika o
sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (Sl. Glasnik RS
br. 32/2019), „Master Projekt 2015“, Pančevo, izdaje sledeće

REŠENJE
o određivanju odgovornog urbaniste za izradu urbanističko-tehničke dokumentacije

PROJEKAT: URBANISTIČKI PROJEKAT ZA URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE NA
KAT.PARC.TOP.BR. 1289/2 K.O. PANČEVO, ZA POTREBE IZGRADNJE SAMOUSLUŽNE AUTOPERIONICE
SA PORTIRNICOM, SPRATNOSTI P+0, U PANČEVU, MIHAJLA PUPINA 1
INVESTITOR: Miloš Rastović
Pančevo, Jabučki put 101 B

Za izradu Urbanističkog projekta imenuje se:

Tamara Tasić, dipl.inž.arh., broj licence 200 1242 10

Za „Master Projekt 2015“:

__________________________
Jasmina Jovanov, direktor

Mesto i datum: Pančevo, februar 2021.god.
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Na osnovu odredaba Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020), kao i na osnovu člana 77.
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja
(Službeni glasnik RS, broj 32/19), daje se :

IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

U skladu sa PRAVILNIKOM O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I
URBANISTIČKOG PLANIRANJA , izjavljujem da je urbanistički projekat urađen u skladu sa Zakonom i
propisima donetim na osnovu Zakona, kao i da je izrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom
- Plan generalne regulacije Celina 1 širi centar (krug obilaznice) u Pančevu (Sl.list grada Pančevo br.
19/2012, 27/12-ispravka,1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 20/14 i 19/18-izmena i dopuna, 25/18ispravka tehničke greške i 6/19- ispravka tehničke greške), u daljem tekstu “Plan”, i na overenom
katastarsko- topografskom planu u digitalnom formatu, izrađenom od strane “Geovizija”, preduzeće
za izvođenje geodetskih radova, Pančevo, na katastarskoj parceli top.br.1289/2 K.O.Pančevo, u
Pančevu.
PROJEKAT: URBANISTIČKI PROJEKAT ZA URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE NA
KAT.PARC.TOP.BR. 1289/2 K.O. PANČEVO, ZA POTREBE IZGRADNJE SAMOUSLUŽNE AUTOPERIONICE
SA PORTIRNICOM, SPRATNOSTI P+0, U PANČEVU, MIHAJLA PUPINA 1
INVESTITOR: Miloš Rastović
Pančevo, Jabučki put 101 B

Za urbanistički projekat:

Tamara Tasić, dipl.inž.arh., broj licence 200 1242 10

ODGOVORNI URBANISTA

Tamara Tasić dipl.inž.arh.
Mesto i datum: Pančevo, februar 2021.god.
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2. PODLOGE I USLOVI ZA PROJEKTOVANJE - DOKUMENTACIJA
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1. ZAHTEV INVESTITORA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA – Projektni zadatak

PROJEKAT: URBANISTIČKI PROJEKAT ZA URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE NA
KAT.PARC.TOP.BR. 1289/2 K.O. PANČEVO, ZA POTREBE IZGRADNJE SAMOUSLUŽNE AUTOPERIONICE
SA PORTIRNICOM, SPRATNOSTI P+0, U PANČEVU, MIHAJLA PUPINA 1
INVESTITOR: Miloš Rastović, Pančevo, Jabučki put 101B
Urbanističkim projektom obuhvatiti urbanističko- arhitektonsku razradu lokacije, katastarske parcele
top. broj 1289/2 K.O.Pančevo, za planiranu izgradnju samouslužne autoperionice sa portirnicom
spratnosti P+0, u Pančevu, ul. Mihajla Pupina 1
Urbanistički projekat uraditi u svemu prema Planu generalne regulacije Celina 1 širi centar (krug
obilaznice) u Pančevu (“Sl.list grada Pančevo” br. 19/2012, 27/12-ispravka,1/13-ispravka, 24/13ispravka, 20/14, 19/18-izmena i dopuna, 25/18-ispravka tehničke greške i 6/19- ispravka tehničke
greške ) u daljem tekstu „Planu“ i uslova, rešenja i potvrda imaoca javnih ovlašćenja.
Navedena lokacija je obuhvaćena planom generalne regulacije Celina 1 širi centar (krug obilaznice) u
Pančevu (“Sl.list grada Pančevo” br. 19/2012, 27/12-ispravka,1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 20/14,
19/18-izmena i dopuna, 25/18-ispravka tehničke greške i 6/19- ispravka tehničke greške). Predmetna
katastarska parcela se nalazi u zoni šireg centra, u gradskom bloku broj 013 u zoni stanovanje sa
kompatibilnim namenama (mali blok) – građevinsko zemljište ostale namene. Projekat raditi u skladu
sa važećim propisima i pravilima struke.
Gabaritne dimenzije samouslužne autoperionice sa portirnicom uklopiti sa kapacitetom parcele.
Predviđena spratnost je P+0. .
U okviru parcele obezbediti dovoljan broj parking mesta, u skladu sa uslovom iz Plana.
Projekat izraditi u skladu sa zakonom, važećim propisima i pravilima struke.
Uz zahtev prilažem:

1. Overen katastarsko topografski plan - za kat.parc.top.br. 1289/2 K.O.Pančevo, od 2021. god,
overen od strane “Geovizija”, preduzeće za izvođenje geodetskih radova ,Pančevo
2. Situacioni plan sa elementima za obeležavanje objekta - za kat.parc.top.br. 1289/2 K.O.Pančevo,
od 2021. god,, overen od strane “Geovizija”, preduzeće za izvođenje geodetskih radova, Pančevo
3. Kopija katastarskog plana br.953-1/2020-265 od 29.10.2020.god, Republički geodetski zavod Služba za Katastar nepokretnosti Pančevo
4. Kopija katastarskog plana vodova br.956-01-303-13239/2020 od 14.09.2020.god, Republički
geodetski zavod - Sektor za Katastar nepokretnosti – Odeljenje za katastar vodova Pančevo
5. Prepis lista nepokretnosti broj: 12466 K.O.Pančevo od 02.10.2020.god.), RS, Ministarstvo
pravde, pravosudni informacioni sistem6. Uslovi imaoca javnih ovlašćenja:
- Tehnički uslovi za projektovanje i priključenje broj: 5004/2 od 25.12.2020.godine, JKP
„Higijena“ Pančevo
- Uslove Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu broj 73 od 21.01.2021.godine
- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije broj: 8C.1.1.0.-D.07.15-387123-20 od 19.01.2021.
godine – „EPS Distribucija“ doo Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo
- Tehnički uslovi broj: D – 11482/1 od 02.02.2021.godine, JKP „Vodovod i kanalizacija“, Pančevo
- Obaveštenje MUP-a, Sektor za vanredne situacije, broj: 217-18664/20-1 od 29.12.2020.godine
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-

Rešenje o uslovima za projektovanje i izgradnju saobraćajnog priključka na javni put broj: 03735/2020 od 08.01.2021.godine, JP„Urbanizam“ Pančevo
Tehnički uslovi JP „Srbijagas“ Novi Sad, RJ „Distribucija“ Pančevo, broj: 05-02-4/1784-1 od
04.01.2021.godine

Pančevo, februar 2021.god.

Podnosilac zahteva:
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3. TEKSTUALNI DEO URBANISTIČKOG PROJEKTA
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URBANISTIČKI PROJEKAT
ZA URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE NA
KAT.PARC.TOP.BR. 1289/2 K.O. PANČEVO,
ZA POTREBE IZGRADNJE SAMOUSLUŽNE
AUTOPERIONICE SA PORTIRNICOM, SPRATNOSTI P+0, U PANČEVU, MIHAJLA PUPINA 1
INVESTITOR
Miloš Rastović
MESTO I ADRESA
Pančevo, Jabučki put 101B
MESTO IZGRADNJE
Pančevo, Mihajla Pupina 1
BROJ PARCELE
1289/2 K.O.Pančevo
Povod za izradu ovog projekta je zahtev investitora da se obezbede uslovi za izgradnju samouslužne
autoperionice sa portirnicom spratnosti P+0, na ostalom građevinskom zemljištu, u okviru zone
stanovanja sa kompatibilnim namenama u granicama građevinskog područja naselja.
Prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020), „urbanistički projekat se izrađuje kada je to
predviđeno planskim dokumentom ili na zahtev investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog
oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija.“.
Cilj izrade urbanističkog projekta je da se:
• Izvrši urbanističko-arhitektonska razrada lokacije,
• Utvrde urbanistički parametri (uslovi i kapaciteti izgradnje) na predmetnoj parceli za potrebe
izgradnje višeporodičnog stambenog objekta.

1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV
1.1.Pravni osnov za izradu Urbanističkog projekta
• Članovi 60, 61 i 62. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“ br.72/09 i 81/09- ispravka,
64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 i 9/2020)
• Članovi 76. i 77. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanističkog planiranja (Sl. Glasnik RS br. 32/2019).
• Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Sl.Glasnik RS“ br.22/15), u
daljem tekstu Pravilnik.
Ovaj urbanistički projekat stupa na snagu danom potvrđivanja od strane nadležnog organa Grada
Pančeva.
1.2. Planski osnov za izradu Urbanističkog projekta
Planski osnov za izradu urbanističkog projekta je PGR –Celina 1 širi centar (krug obilaznice) u Pančevu
(“Sl.list grada Pančevo” br. 19/2012, 27/12-ispravka,1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 20/14, 19/18izmena i dopuna , 25/18-ispravka tehničke greške i 6/19- ispravka tehničke greške) u daljem tekstu
„Plan“:
Zemljište obuhvaćeno katastarskom parcelom top.br. 1289/2 K.O.Pančevo, prema PGR – Celina 1 širi
centar (krug obilaznice) u Pančevu (“Sl.list grada Pančevo” br. 19/2012, 27/12-ispravka,1/13-ispravka,
24/13-ispravka, 20/14, 19/18-izmena i dopuna, 25/18-ispravka tehničke greške i 6/19- ispravka
tehničke greške) u daljem tekstu Plan, je u okviru granica zone - stanovanje sa kompatibilnim
________________________________________________________________________14

namenama (zona šireg centra), u gradskom bloku 013 – građevinsko zemljište ostale namene,
namene stanovanje sa kompatibilnim namenama (mali blok).
Urbanistički projekat kao detaljna razrada delova prostora obuhvaćenih ovim Planom predviđeno je
da se izrađuje u sledećim slučajevima:
- Objekti koji zahtevaju posebne uslove projektovanja
- Poslovni kompleksi sa dva i više objekata na parceli
- Izgradnja višeporodičnih objekata i stambeno poslovnih objekata (tri ili više funkcionalnih
jedinica u objektu)

2.OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA
Predmet urbanističkog projekta je katastarska parcela top.br. 1289/21 K.O. Pančevo, sa prikazom
saobraćajnog priključka i priključaka na uličnu infrastrukturnu mrežu.
Parcela se nalazi u gradskom bloku br. 013 u zoni stanovanje sa kompatibilnim namenama (zona šireg
centra) - građevinsko zemljište ostale namene.
Kat. parcela top. br. 1289/2 K.O. Pančevo se sa svoje severne strane graniči sa kat.parc.top. br. 1288
K.O. Pančevo; sa istočne – sa kat.parc.top. br. 1289/1 K.O. Pančevo; sa južne strane se graniči sa
javnom saobraćajnicom, ulicom Mihajla Pupina (kat.parc.top br. 1290 K.O.Pančevo); sa zapadne
strane se graniči sa javnom saobraćajnicom, ulicom Dimitrija Tucovića (kat.parc.top br. 8023/1
K.O.Pančevo);
Na osnovu važeće planske dokumentacije, predmetna parcela - kat. parcela br. 1289/2 K.O. Pančevo,
definisana je tačkama, čije su koordinate date u Gaus-Krigerovoj projekciji meridijanskih zona u
metričkom sistemu:

Površina kat.parc.top.br.1289/2 K.O.Pančevo iznosi 5a 17m2.
Deo javne saobraćajnice, ulice Mihajla Pupina (kat.parc.top.br. 1290 K.O.Pančevo), kao i deo javne
saobraćajnice, ulice Dimitrije Tucovića (kat.parc.top.br. 8023/1 K.O.Pančevo), koji naležu na
predmetnu parcelu, zajedno sa predmetnom parcelom čine obuhvat urbanističkog projekta.
Granica obuhvata urbanističkog projekta data je u grafičkom prilogu br.4 i definisana je tačkama 112 parcele i tačkama I – IV čije su koordinate date u Gaus-Krigerovoj projekciji meridijanskih zona u
metričkom sistemu.
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Koordinate obuhvata:
X
Y
I 7471294.57 4970653.99
II 7471296.92 4970633.73
III 7471336.23 4970622.16
IV 7471354.21 4970630.60
Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu Plana generalne regulacija - Celina 1 širi centar (krug
obilaznice) u Pančevu (“Sl.list grada Pančevo” br. 19/2012, 27/12-ispravka,1/13-ispravka, 24/13ispravka, 20/14, 19/18-izmena i dopuna, 25/18-ispravka tehničke greške i 6/19- ispravka tehničke
greške ).
Površina predmetne katastarske parcele – kat.parc.top.br.1289/2 K.O.Pančevo iznosi 5a 17m2.
(517 m2).
Na kat.parc.top.br.1289/2 K.O.Pančevo planirana je izgradnja samouslužne autoperionice sa
portirnicom, spratnosti P+0.

3.USLOVI IZGRADNJE
( Planirana namena i dispozicija objekta; Regulaciono i nivelaciono rešenje; Pristup lokaciji i rešenje
parkiranja; Drugi specifični uslovi)
Urbanistički projekat parcele urađen je na osnovu sledećih uslova izgradnje:
- Plana generalne regulacije celina 1 širi centar (krug obilaznice) u Pančevu
- uslova i rešenja pribavljenih od nadležnih organizacija i organa
- podloga i podataka nadležnih preduzeća i organa
- projektnog zadatka investitora
Cilj izrade Urbanističkog projekta je da se u skladu sa planskom dokumentacijom, određenim
urbanističkim pokazateljima i karakteristikama, propisima i urbanističkim normativima usklade
programski zahtevi investitora sa mogućnostima lokacije – građevinske parcele i u skladu sa tim izvrši
organizacija prostora na građevinskoj parceli.
Uslovi izgradnje namena, regulacija i nivelacija, pristup lokaciji, način rešenja parkiranja i drugi
specifični uslovi, definisani su „Planom“.
Podaci o parceli:
Br.kat.
parc.
KO
Pančevo
1289/2

Katastarska
opština

Pančevo

Br. Lista
nepokret
nosti
12466

Vrsta i način
korišćenja
zemljišta
Gradsko
građevinsko
zemljište

Površina
ha a m2

Status objekta

Vlasnik
Način korišćenja
Rastović Danijela,
Rastović Miloš,
Jabučki put 101B,
PANČEVO
(1/1)
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1. Zemljište pod
zgradom i drugim
objektom

273m²

2.Zemljište pod
zgradom i drugim
objektom

47m²

Zemljište uz
zgradu - objekat

197m²

Obj. Preuzet iz
zemljišne knjige

1 Porodična
stambena zgrada

Obj. Izgrađen
bez odobrenja
za gradnju

2 Pomoćna
zgrada

Gradsko
građevinsko
zemljište

5а 17m²

Na osnovu Prepisa lista nepokretnosti br. 12466 K.O. Pančevo, na parceli su upisani: jedna porodična
stambena zgrada preuzeta iz zemljišne knjige i jedan pomoćni objekat izgrađen bez odobrenja za
gradnju.
Predviđeno je rušenje svih objekata na parceli.
3.1. Planirana namena i dispozicija objekta
Na katastarskoj parceli top.br.1289/2 K.O.Pančevo, planirana je izgradnja jedne samouslužne
autoperionice sa portirnicom, spratnosti P+0.
Predmetna parcela ispunjava uslove za građevinsku parcelu, oblika je trapeza, orijentisana ka
regulacionim linijama.
Površina građevinske parcele prema prepisu lista nepokretnosti iznosi 517,00 m2.
Širina građevinske parcele prema regulaciji ka ulici Mihajla Pupina iznosi 7,6m+2,1m+19,9m, prema
regulaciji ka ulici Dimitrija Tucovića iznosi 19,7m, ka međi sa kat.parc.top.br. 1288 K.O.Pančevo iznosi
24,3m, a ka međi sa kat.parc.top.br. 1289/1 K.O.Pančevo iznosi 17,3m.
Objekat samouslužne autoperionice je postavljen na parceli tako da je građevinska linija na severu od
međe sa kat.parc.top.br. 1288 K.O.Pančevo udaljena 5,4m, građevinska linija na jugu je od
regulacione linije sa ulicom Mihajla Pupina udaljena 7,5m-10,4m, građevinska linija na zapadu je od
regulacione linije sa ulicom Dimitrija Tucovića udaljena 0,0m-1.4m, a istočna građevinska linija je od
međe sa kat.parc.top.br.1289/1 K.O.Pančevo na istoku, udaljena 3,9m.
Objekat portirnice postavljen je u okviru parcele, u delu ulaza iz ulice Mihajla Pupina. Gabaritne
dimenzije su 1,2mx1,2m. Udaljen je 0,5m od ulice Mihajla Pupina i 1,5m od susedne kat.parc.top.br.
1289/1 K.O.Pančevo.
Saobraćajni prilazi parceli se ostvaruju preko parcele 1290 K.O.Pančevo, ul.Mihajla Pupina (ulaz u
autoperionicu) i 8023/1 K.O.Pančevo, ul.Dimitrija Tucovića (izlaz), a preko novoprojektovanih
saobraćajnih priključaka širine 3,5m. Koordinate osovinskih tačaka saobraćajnih prilaza su date u
grafičkoj dokumentaciji.
Na parcelu samouslužne autoperionice se ulazi sa ulične strane (ulica Mihajla Pupina)sa juga, a izlazi
na ulicu Dimitrija Tucovića, na zapadu.
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Na parceli su predviđena 4 boxa za samouslužnu autoperionicu, portirnica kod ulaza u parcelu,
manipulativne površine i dvorišni deo - predviđen kao zelena površina sa prostorom za parkiranje
(dva parking mesta, od kojih je jedno dimenzionisano za invalide).
Prema Idejnom rešenju, osnova objekta autoperionice je pravougaona, a maksimalne dimenzije
objekta u osnovi, u kontaktu sa tlom – 5,0m x 21,5m. Objekat ima četiri boxa autoperionice i jednu
tehničku prostoriju. Bruto površina autoperionice je 107,50m2. Neto površina autoperionice je
97,06m2.
Prema Idejnom rešenju, osnova pomoćnog objekta portirnice je kvadratna, dimenzija 1,2mx1,2m.
Bruto površina portirnice je 1,44m2. Neto površina portirnice je 1,00m2.
BRUTO izgradjena površina je 108,94m² (107,50m² autoperionica + 1,44m² portirnica)
BRGP nadzemno iznosi 108,94m² (107,50m² autoperionica + 1,44m² portirnica)
Ukupna NETO površina objekata je 98,06m² (97,06m² autoperionica + 1,00m² portirnica)
Indeks zauzetosti pod objektima je 21,07%.
Parkinzi zauzimaju, pod raster pločama 29,54m²x90%=26,59m², odnosno 5,14%
Popločane površine zauzimaju 276,88m², odnosno 53,55%
Predviđen je indeks zauzetosti parcele 79,77%, a koeficijenat izgradjenosti je 0,21.
Zelene površine zauzimaju 101,64m²+29,54m²x10% (zelenilo pod raster pločama parkinga)=104,59
m² odnosno 20,23% parcele.
Projektna dokumentacija je urađena na osnovu zahteva i projektnog zadatka investitora, u skladu sa
Pravilnikom. Objekat samouslužne autoperionice i pomoćni objekat-poprtirnica su spratnosti P+0.
U okviru parcele se nalaze parking mesta sa manipulativnim prostorom i zelene površine.
Konstruktivni stubovi objekta autoperionice, postavljeni u rasteru prema grafičkom prilogu, su profili
od INOX-a koji nose jednovodnu krovnu konstrukciju. Između stubova, tj. boksova planira se
postavljanje pregradnih panela od pleksiglasa u aluminijumskom ramu na visini 30cm od kote
±0.00m. Zaštita od atmosferskih uticaja obezbeđena je krovnim pokrivačem (leksan). Oluci
nadstrešnice su vođeni spolja. Sve kišne horizontale i vertikale su od pocinkovanog lima d=0,55mm.
Svaki boks samouslužne autoperionice je opremljen žetonjerom postavljenom sa leve strane na
ulasku u boks i držačem vodenog pištolja sa iste strane.
Na objektu samouslužne aqutoperionice je predviđen krov na jednu vodu sa padom krovne ravni ka
sopstvenoj parceli. Odvođenje vode sa jednovodnog krova autoperionice predviđeno je padom na
krovnoj ravni (10%) prema horizontalnom oluku, te dalje preko olučnih vertikala na popločanu
površinu u okviru parcele.
Portirnica je predviđena kao montažni kontejner izrađen od sendvič panela sa ispunom od kamene
vune.
3.2. Regulaciono i nivelaciono rešenje
Objekat samouslužne autoperionice je postavljen na parceli tako da je građevinska linija na severu od
međe sa kat.parc.top.br. 1288 K.O.Pančevo udaljena 5,4m, građevinska linija na jugu je od
regulacione linije sa ulicom Mihajla Pupina udaljena 7,5m-10,4m, građevinska linija na zapadu je od
regulacione linije sa ulicom Dimitrija Tucovića udaljena 0,0m-1.4m, a istočna građevinska linija je od
međe sa kat.parc.top.br.1289/1 K.O.Pančevo na istoku, udaljena 3,9m.
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Objekat portirnice postavljen je u okviru parcele, u delu ulaza iz ulice Mihajla Pupina. Gabaritne
dimenzije su 1,2mx1,2m. Udaljen je 0,5m od ulice Mihajla Pupina i 1,5m od susedne kat.parc.top.br.
1289/1 K.O.Pančevo.
Objekat samouslužne autoperionice je spratnosti P+0, visina venca je 3,95m, a slemena 4,45m.
Predviđena kota poda prizemlja (±0,00m) je 76,25 m.n.v., što je i kota okolne popločane površine
(kota terena).
Pomoćni objekat portirnice je spratnosti P+0, visina venca je 2,85m, a slemena 2,85m. Predviđena
kota poda prizemlja (±0,00m) je 76,40 m.n.v., a kota okolne popločane površine (kota terena) je
(-0,15m), odnosno 76,25 m.n.v.
Saobraćajni prilazi parceli se ostvaruju preko parcele 1290 K.O.Pančevo, ul.Mihajla Pupina (ulaz u
autoperionicu) i 8023/1 K.O.Pančevo, ul.Dimitrija Tucovića (izlaz), a preko novoprojektovanih
saobraćajnih priključaka širine 3,5m. Koordinate osovinskih tačaka saobraćajnih prilaza su date u
grafičkoj dokumentaciji.
Sve podzemne i nadzemne etaže nalaze se unutar vertikalnih ravni definisanih regulacionim i
građevinskim linijama.
3.3. Pristup lokaciji i rešenje parkiranja
Saobraćajni prilaz parceli se ostvaruje preko parcele 8023/1 K.O.Pančevo, ul.Dimitrija Tucovića (izlaz
iz predmetne parcele) i preko parcele 1290 K.O.Pančevo, ul. Mihajla Pupina (ulaz u predmetnu
parcelu). Koordinate osovinskih tačaka saobraćajnih prilaza su date u grafičkoj dokumentaciji. Širine
saobraćajnih priključaka su 3.50m sa lepezom 2,50m..
Na predmetnoj parceli predviđena su dva parking mesta. Jedno parking mesto dimenzija 2.30x4.80m
i jedno parking mesto za invalide dimenzija 3.70x5.00m.
Dimenzionisanje nosivosti kolovozne konstrukcije saobraćajnog priključka izvršiti prema nameni i
planiranom saobraćajnom opterećenju, uz usklađivanje nivelete saob.priključka sa postojećim
saobraćajnim površinama (javna saobraćajnica, staze za pešake i bicikliste) i sa rešenjem odvođenja
atmosferske vode.
Trasu saobraćajnih priključaka definisati osovinski, putem koordinata osovinskih tačaka. Dispozicija
priključaka definisana je, koordinatama osovinskih tačaka 1-2 i 3-4, čije su koordinate definisane na
grafičkom prilogu br 4.
Saobraćajni priključci se izvodi upravno na postojeće kolovoze na kat.parceli top.br. 8023/1 i 1290
K.O. Pančevo.
Određene su osovinske tačke saobraćajnih priključaka:
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U okviru parcele planirano je dva (2) mesta za parkiranje, od kojih je jedno mesto dimenzionisano za
potrebe invalida. Parking je dimenzionisan u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima
pristupačnosti ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015).
Broj mesta za parkiranje (prema uslovu 1PM/70m2 neto površine poslovnog prostora) je zadovoljen i
predviđeno je 2 mesta za parkiranje (1 mesto + 1 mesto za invalide).
Saobraćajni priključci na javni put su predviđeni širine 3,50m, sa lepezom 2,50m. Dužina
saobraćajnog priključka na kat.parc.top.br. 1290 K.O.Pančevo (ul. Mihajla Pupina) iznosi 5,20m, a na
kat.parc.top.br. 8023/1 K.O.Pančevo (ul. Dimitrija Tucovića) iznosi 8,30m.
3.4. Drugi uslovi
Prilikom projektovanja i izvođenja radova pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz oblasti
građevinarstva.
Zaštita o elementarnih nepogoda
Radi zaštite od elementarnih nepogoda prouzrokovanih dejstvom olujnih vetrova, kiše i snega, kao i
zaštite od poplava objekti moraju biti projektovani i realizovani u skladu sa Zakonom o vanrednim
situacijama („Sl.Glasnik RS“ br. 111/09, 92/11 i 93/12), Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i
upravljanju vanrednim situacijama („Sl.Glasnik RS“ br. 87/18) i drugim propisima i standardima koji
se odnose na ovu oblast.
Tehnički standardi pristupačnosti
Prilikom izrade tehničke dokumentacije rukovoditi se i posebnim uslovima projektovanja za kretanje
lica sa posebnim potrebama – Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje
objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim
osobama („Sl. Glasnik RS“, br. 22/2015), i drugim propisima.

4.NUMERIČKI POKAZATELJI
(površine,indeks izgrađenosti ili indeks zauzetosti, spratnost ili visina, broj parking mesta, procenat
zelenih površina i drugi specifični uslovi)
Za kat.parc.top.br. 1289/2 K.O.Pančevo, koja se nalazi u gradskom bloku br.013 u zoni Stanovanje sa
kompatibilnim namenama (zona šireg centra) namene stanovanje sa kompatibilnim namenama (mali
blok), građevinsko zemljište ostale namene:

Visina venca (m)

USLOVI DEFINISANI PLANOM
min 250 m2
min 9,0 m
Orijentacioni broj etaža:
P+3+Pk/Ps/M
max. 14,50 m

Visina slemena (m)

max. 18,50 m

Indeks zauzetosti (%)
min.pod zelenim površinama
(%)
Indeks izgrađenosti
Broj parking mesta

max. 80%
min. 20%

P parcele (m²)
Širina parcele prema regulaciji
Spratnost

1PM/70m2 neto površine
poslovnog prostora

OSTVARENO
517.00 m²
19,9 m; 29,6m;
P+0

Napomena

3,95 m (autoperionica)
2,85m (portirnica)
4,45 m (autoperionica)
2,85m (portirnica)
79,77%
20,23%

Ugaona parcela

0,21
2 (1 + 1 za invalide)

Ugaona parcela

Ugaona parcela

Parking mesta: 2
98,06:70=1,4
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PREGLED NOVOPROJEKTOVANIH POVRŠINA:
Ukupna površina parcele/parcela:
Ukupna BRGP nadzemno:
Ukupna BRUTO izgrađena površina:
Ukupna NETO površina:
Površina zemljišta pod objektima:
Površina zemljišta pod objektima (objekat,
manipulativne površine)/zauzetost:
Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

517.00m²
108.94m²
108.94m²
98.06m²
108.94m²
412.41m²

1372.73m²

P+0

U Klasifikaciji i kategorizaciji objekata, objekat samouslužne autoperionice je Б – 123001 - Trgovački
centri, zgrade sa prodavnicama, robne kuće, izdvojene prodavnice, apoteke i butici, sajamske
hale,prostori za aukcije i izložbe, zatvorene pijace, servisne stanice za motorna vozila itd ; Do 400 m2
i P+1.
U Klasifikaciji i kategorizaciji objekata, pomoćni objekat – portirnica je A – 124220 – Pomoćni objekat
- portirnica
Pregled novoprojektovanih površina po etažama dat je u poglavlju 3. Tačka 10. TEHNIČKI OPIS
OBJEKTA (IZ IDEJNOG REŠENJA) i u poglavlju 5. IDEJNO ARHITEKTONSKO REŠENJE OBJEKTA

5. NAČIN UREĐENJA SLOBODNIH I ZELENIH POVRŠINA
Zelene površine na parceli realizovati od odgovarajućih, pre svega autohtonih vrsta drveća i žbunja,
koje su najviše prilagođene lokalnim pedološkim i klimatskim uslovima, odnosno koje imaju
minimalne zahteve za održavanjem i visok procenat preživljavanja.
Izbegavati korišćenje invazivnih (agresivnih autohtonih) vrsta: cigansko perje, jasenolisni javor, kiselo
drvo, bagremac, zapadni koprivić, pensilvanski dlakavi jasen, trnovac, dafine, živa ograda, petolisni
bršljan, kasna sremza, japanska falopa, sibirski brest.
Uređenje slobodnih i zelenih površina izvršeno je prema smernicama iz Plana i prostornim
mogućnostima parcele. Sve neangažovane površine se zatravnjuju. Na predviđenoj zelenoj površini
planiran je travnjak sa niskom vegetacijom. Planira se i sadnja visoke vegetacije na preko 10% zelene
površine. Odnos lišćara i četinara treba da bude 5:1. Sadnice treba da budu prve klase, min 4-5 god.
starosti. Ozelenjavanje uskladiti sa podzemnom i nadzemnom infrastrukturom, kao i udaljenost od
istih, prema tehničkim normativima za projektovanje zelenih površina.

6. NAČIN PRIKLJUČENJA NA INFRASTRUKTURNU MREŽU
Tehničke uslove, tačno mesto i način priključivanja objekata na postojeću ili planiranu komunalnu i
ostalu infrastrukturu određuje nadležno preduzeće u skladu sa važećim zakonima i propisima iz te
oblasti. Za predmetni obuhvat pribavljeni su uslovi imaoca javnih ovlašćenja koji će se koristiti u
postupku izdavanja lokacijskih uslova u okviru objedinjene procedure, osim protivpožarnih uslova
koje je potrebno pribaviti u okviru objedinjene procedure. Može se odstupiti od rešenja datih ovim
urbanističkim projektom ukoliko to bude zahtevano naknadnim uslovima nadležnih preduzeća za
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projektovanje i priključenje. Detaljna razrada planiranih priključaka biće definisana tehničkom
dokumentacijom.
6.1. Priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
Prema uslovima nadležnog javno komunalnog distributera – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo, za
predmetnu lokaciju, u ulicama Mihajla Pupina i Dimitrija Tucovića, postoje instalacije vodovoda,
fekalne i atmosferske kanalizacije.
Raspoloživi pritisak u uličnoj vodovodnoj mreži u standardnim uslovima rada je do 2,5 bara,
maksimalno dozvoljena količina vode koju garantuje JKP „Vodovod i kanalizacija“ je 5l/s.
Povezivanje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu izvršiće se prema Uslovima za projektovanje
i priključenje na uličnu mrežu vode i kanalizacije, izdatim od strane nadležnog „JKP” a kompletne
radove uključujući i polaganje glavnog voda vode i kanalizacije, kao i ugradnju vodomera, zajedno sa
mernim jedinicama izvešće nadležno javno komunalno preduzeće. Nakon izgradnje priključaka
investitor je dužan da izvrši geodetsko snimanje.
Za potrebe priključenja novoplaniranog objekta na uličnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu planirani
su novi priključci. Za potrebe sanitarne vode potreban priključak je 32mm,dok je za fekalnu i
atmosfersku kanalizaciju potreban priključak 160mm. Predviđeno je da se glavni vodomer postavi u
vodomernoj šahti koja će se nalaziti u neposrednoj blizini regulacione linije. U glavnom vodomernom
šahtu predviđen je vodomer Ø20 za merenje sanitarne mreže.
Kapacitet sanitarnog vodovoda je 1,00 l/s.
Priključak fekalne kanalizacije i sanitarnog vodovoda je na uličnu mrežu Ul.Mihajla Pupina, sa
glavnom revizijom odnosno glavnim vodomerom u šahti koja je u neposrednoj blizini regulacione
linije.
Kapacitet fekalne kanalizacije je 2,00 l/s, a atmosferske 1,6 l/s. Atmosferska kanalizacija će se
priključiti na ulični šaht na raskrsnici Ul. Mihajla Pupina i Dimitrija Tucovića čija je tačna lokacija data
u situaciji koja je sastavni deo IDR-a.
Investitor je dužan da se obrati JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo zahtevom za ukidanje svih
postojećih priključaka na parceli. Radovi na ukidanju postojećih priključaka izvode se isključivo uz
nadzor nadležnih iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo i o trošku investitora.
„Sve priključne cevi (na vodovod, fekalnu i atmosfersku) moraju biti zaštićene zbog izgradnje
saobraćajnog priključka i smanjene propisane visine nadsloja. Isto važi i ako su postojeći priključni
„plitko“ postavljeni. Priključke na navedene instalacije postaviti u zaštitne cevi, dimenzije zaštitne cevi
odrediti na osnovu statičkog proračuna nosivosti cevovoda koji se ugrađuje, uzimajući u obzir sve
neophodne parametre (visinu nadsloja, očekivano saobraćajno opterećenje i dr.). Statički proračun
mora biti sastavni deo Projekta za izvođenje.“
6.2. Priključenje na Elektroenergetsku mrežu
Prema uslovima „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo, za predmetni
višeporodični stambeni objekat: Napon na koji se priključuje objekat je 0,4 kV; Faktor snage je iznad
0,95;
Investitor priključka sa ormanom mernog mesta je Ogranak Elektrodistribucija Pančevo, u skladu sa
važećim propisima.
Uslove za položaj i opis mernog mesta, opis i mesto priključenja objekta kao i mesto vezivanja
priključka na sistem, uslove postavljanja instalacije u objektu iza priključka i druge uslove definisane
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Uslovima „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo (broj: 8C.1.1.0.D.07.15-387123-20 od 19.01.2021.god.), u potpunosti primeniti prilikom projektovanja.
Navedeni, dati uslovi nisu dovoljni za izradu tehničke dokumentacije, te je obaveza investitora da
u daljem postupku pribavi uslove za projektovanje i priključenje, u skladu sa Zakonom o planiranju
i izgradnji.
Opis priključka na elektro mrežu:
Elektroenergetske instalacije će se projektovati prema uslovima za projektovanje i priključenje koji će
se dobiti od nadležne Elektrodistribucije Pančevo.
Na adresi Mihajla Pupina br.1, u Pančevu , na kat.parceli br. 1289/2 KO Pančevo , postoje dva aktivna
brojila br.5642801
(ED broj 46790839) poslovni, 5933714
(Ed broj 4671008303) za domaćinstvo i jedno brojilo br.4533996 (ED broj 4671008311) u privremenoj
obustavi. Aktivna brojila sa odobrenim snagama po 17,25kW i brojilo u privremenoj obustavi od
5.75kW. Za objekat samouslužne perionice potrebna je jednovremena snaga 34 kW. Kako se svi
postojeći objekti koje napajaju postojeća brojila ruše, ukunuti postojeća brojila i dodeliti novi
priključak (poslovni) za samouslužnu perionicu, koji bi zadovoljavao potrebe u snazi od 34 kW.
6.3. Termoenergetska infrastruktura
Predviđeno je da se zagrevanje vode vrši na gas. Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa
tehničkim uslovima JP „Srbijagas“ Novi Sad, RJ „Distribucija“ Pančevo br. 05-02-4/1784-1 od
04.01.2021.godine.
Za potrebe priključenja objekta na gasovodnu mrežu koristiće se postojeći kućni gasni priključak iz
ulice Mihajla Pupina uz rekonstrukciju (delimično izmeštanje) i ugradnju novog MRS tipa G-6 za
potrošač gasni kotao kapaciteta 55 KW. Maksimalna potrošnja gasa je 10 Nm3/h.
Investitor je u obavezi da se, ukoliko prilikom izvođenja radova naiđe na linijske sisteme
komunalne infrastrukture, obrati svakom pojedinačnom nosiocu javnih ovlašćenja, pre nastavka
radova.

7. INŽENJERSKO GEOLOŠKI USLOVI
Kao podloga za fundiranje objekta potrebno je uraditi Geomehanički elaborat za lokaciju ili koristiti
postojeće podatke za predmetnu lokaciju. Geomehaničkim elaboratom utvrdiće se parametri za
fundiranje objekta. Istražno bušenje – sondiranje terena, dubine i broj geotehničke istražnih
bušotina, radi se u svemu prema važećim propisima. Na osnovu rezultata terenskih ispitivanja,
analizom rezultata laboratorijskih ispitivanja, procenom vrednosti graničnog naprezanja i sleganja tla,
dobija se dozvoljena nosivost tla u zoni objekta . U elaboratu se iskazuje i dubina podzemne vode od
kote terena.
Prema grafičkim prilozima IDR-a, na tampon sloju nosivog drobljenog kamena d=10cm formira se
temelj nadstrešnice d=80cm. Između temelja podna konstrukcija je sledećeg sastava: na podlozi od
nosivog sloja drobljenog kamena d=30cm formirati nabijenu betonsku ploču MB 15=10cm, zatim
postaviti termoizolaciju (stirodur) d=8cm i preko nje armirano-betonsku vodonepropusnu ploču
d=20cm. Završni sloj AB ploče uraditi u ferobetonu 4mm. U svakom boksu predvideti korito
zatvoreno metalnom rešetkom za sakupljanje vode i odvodnjavanje.
Podna konstrukcija zidanog dela poslovnog objekta:
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-cementna košuljica d=5cm, stirodur d=3cm, hidroizolacija (kondor d=4mm), nabijeni beton d=10cm,
šljunak d=15cm, nabijena zemlja
Konstruktivni stubovi postavljeni u rasteru prema grafičkom prilogu su profili od INOX-a koji nose
jednovodnu krovnu konstrukciju. Između stubova, tj. boksova planira se postavljanje pregradnih
panela od pleksiglasa u aluminijumskom ramu na visini 30cm od kote ±0.00m. Zaštita od
atmosferskih uticaja obezbeđena je krovnim pokrivačem (leksan). Oluci nadstrešnice su vođeni
spolja. Sve kišne horizontale i vertikale su od pocinkovanog lima d=0,55mm.
Seizmički proračun se radi za sedmu zonu seizmičnosti, odnosno prema važećim propisima.

8. MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Za samouslužnu autoperionicu sa 4 boksa, kontejnerom za smeštaj opreme i portirnicom, proističe
obaveza investitora da nabavi 2 (dve) kante zapremine V=120l za privremeno odlaganje komunalnog
otpada do odvoženja.
Uređenje slobodnih i zelenih površina izvršeno je prema smernicama iz Plana i prostornim
mogućnostima parcele. Sve neangažovane površine se zatravnjuju. Slobodne travnate površine treba
dopuniti sa dekorativnom parternom vegetacijom listopadnih i četinarskih vrsta. Visoko listopadno
drveće potrebno je ukomponovati po smernicama iz Plana. Ozelenjavanje uskladiti sa podzemnom i
nadzemnom infrastrukturom, kao i udaljenost od istih, prema tehničkim normativima za
projektovanje zelenih površina.

9. MERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I PRIRODNIH DOBARA
Mere zaštite kulturnih dobara
Investitor je dužan da obezbedi sredstva za vršenje stalnog arheološkog nadzora Zavoda za zaštitu
spomenika kulture u Pančevu tokom izvođenja svih zemljanih radova, kao i da obavesti Zavod o
početku zemljanih radova radi regulisanja obaveza Investitora..
Ukoliko u toku izvođenja građevinskih i drugih radova, naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke
predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja, prekine radove i o tome obavesti Zavod
za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, kao i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da
se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven.
Mere zaštite prirodnih dobara
Ukoliko u toku izvođenja građevinskih i drugih radova, naiđe na geološke ili paleontološke ostatke,
koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrednost, izvođač radova je dužan da ih sačuva od
razaranja ili oštećenja i da ih odmah prijavi Ministarstvu zaštite životne sredine.

10. TEHNIČKI OPIS OBJEKTA (IZ IDEJNOG REŠENJA)
LOKACIJA, NAMENA OBJEKTA, POLOŽAJ OBJEKTA I STANJE NA PARCELI
Predmetna parcela br. 1289/2 K.O.Pančevo se nalazi na uglu ulica Mihajla Pupina i Dimitrija Tucovića
u Pančevu. Nalazi se u širem centru grada Pančeva.
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OBLIKOVANjE
Projektom je predviđena izgradnja samouslužne autoperionice sa portirnicom, spratnosti P. Osnova
objekta je pravougaonog oblika, gabaritnih dimenzija prema grafičkoj dokumentaciji.
Građevinske linije objekata su na različitim udaljenjima od regulacione linije, u svemu prema grafičkoj
dokumentaciji.
Saobraćajni prilaz parceli se ostvaruje preko parcele 8023/1 K.O.Pančevo (izlaz iz predmetne parcele)
ul.Dimitrija Tucovića i preko parcele 1290 K.O.Pančevo (ulaz u predmetnu parcelu). Koordinate
osovinskih tačaka saobraćajnog prilaza su date u grafičkoj dokumentaciji (situaciji). Širine
saobraćajnih priključaka je 3.50m.
Na predmetnoj parceli predviđena su dva parking mesta. Jedno parking mesto dimenzija 2.30x4.80m
i jedno parking mesto za invalide dimenzija 3.70x5.00m.
KONSTRUKCIJA, MATERIJALIZACIJA I OBRADA
Prema grafičkim prilozima na tampon sloju nosivog drobljenog kamena d=10cm formira se temelj
nadstrešnice d=80cm. Između temelja podna konstrukcija je sledećeg sastava: na podlozi od nosivog
sloja drobljenog kamena d=30cm formirati nabijenu betonsku ploču MB 15=10cm, zatim postaviti
termoizolaciju (stirodur) d=8cm i preko nje armirano-betonsku vodonepropusnu ploču d=20cm.
Završni sloj AB ploče uraditi u ferobetonu 4mm. U svakom boksu predvideti korito zatvoreno
metalnom rešetkom za sakupljanje vode i odvodnjavanje.
Podna konstrukcija zidanog dela poslovnog objekta
-cementna košuljica d=5cm, stirodur d=3cm, hidroizolacija (kondor d=4mm), nabijeni beton d=10cm,
šljunak d=15cm, nabijena zemlja
Konstruktivni stubovi postavljeni u rasteru prema grafičkom prilogu su profili od INOX-a koji nose
jednovodnu krovnu konstrukciju. Između stubova, tj. boksova planira se postavljanje pregradnih
panela od pleksiglasa u aluminijumskom ramu na visini 30cm od kote ±0.00m. Zaštita od
atmosferskih uticaja obezbeđena je krovnim pokrivačem (leksan). Oluci nadstrešnice su vođeni
spolja. Sve kišne horizontale i vertikale su od pocinkovanog lima d=0,55mm. Svaki boks samouslužne
autoperionice je opremljen žetonjerom postavljenom sa leve strane na ulasku u boks i držačem
vodenog pištolja sa iste strane.
Portirnica je predviđena kao montažni kontejner izrađen od sendvič panela sa ispunom od kamene
vune d=10cm.
INSTALACIJE
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
Instalacije vodovoda i kanalizacije su novoprojektovane. Za potrebe priključenja novoplaniranog
objekta na uličnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu planirani su novi priključci. Predviđeno je da se
glavni vodomer postavi u vodomernoj šahti.
Fekalna kanalizacija će se priključiti na uličnu mrežu preko taložnika i separatora naftnih derivata, a
zatim preko glavne revizije koja se nalazi u šahti na uličnu mrežu Mihajla Pupina.
Atmosferska kanalizacije će se olučnim vertikalama koje se nastavljaju PVC cevima sprovesti do
revizije koja se nalazi u neposrednoj blizini regulacione linije a zatim se iste upuštaju u gratsku
atmosfersku kanalizaciju.
Projektom Hidrotehničkih instalacija se predviđa priključenje auto-perionice na javnu vodovodnu i
kanalizacionu mrežu. Auto perionica je projektovana u Pančevu, u Ul.Mihajla Pupina br.1, na k.p.
1289/2 K.O.Pančevo.
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Hidro-mašinska oprema auto-perionice je prefabrikovana i sastoji se od tehničke prostorije (
prostorija u koji je smešten uređaj za tretman vode do potrebnog kvaliteta, pumpni agregati), i
razvoda instalacija od tehničke prostorije do „puški“ za pranje automobila sa pretećom opremom
ispod nadstrešnice (prefabrikovana tipska oprema). Hidro-mašinska oprema auto-perionice nije
predmet ovoga projekta jer se isporučuje u kompletu od strane proizvođača opreme ili ovlašćenog
distributera.
Priključak auto-perionice na javni vodovod se izvodi PE cevima. Na priključku je projektovan vodomer
Ø20 mm. Vodomer se ugrađuje u projektovani armiranobetonski vodomerni šaht unutrašnjih
dimenzija 1.20x1.20x1.20 m. Dimenzije vodomera su usvojene na osnovu potrošnje vode po mestu za
pranje (15 l/min) u konačnoj fazi izgradnje Q=60 l/min odnosno Q=3,6 m3/h. Voda koja se zahvata iz
javne vodovodne mreže u tehničkoj prostoriji se tretira i odakle se pumpama distribuira do mesta za
pranje automobila ispod nadstrešnice.
Za potrebe odvodnje vode od pranja automobila, a pre upuštanja u javnu kanalizacionu mrežu,
projektovan je separator ulja i masti jer postoji mogućnost onečišćenja voda naftom i naftnim
derivatima (zauljene voda) u procesu pranja automobila. Upotrebljene vode u procesu pranja se
prikupljaju betonskim kanalima sa gornjom rešetkom i odvode na tretman separatorom.
Usvojen je separator kapaciteta Q=6 l/s, sa koalescentnim filterom. Usvojeni separator je 1. klase sa
koalescentnim filterima i po atestnoj dokumentaciji proizvođača zadovaljava zakonom propisane
vrednosti u pogledu stepena prečišćavanja otpadnih voda koje mogu eventualno da sadrže naftu i
naftne derivate. Na izlasku onečišćene vode tretirane separatorom (prčišćene vode) iz sepatarora
ističe prečišćena voda u kojoj je maksimalna koncentracija masti i ulja (ugljo-vodonika) < 5mg/l.
Na separator se ugrađuje poklopac za saobraćajno opterećenje D400.
Tehničke karakteristike separatora su u skladu sa Zakonom o vodama (Službeni glasnik RS br. 30/10,
93/12 i 101/16), Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujučih materija u vode i rokovima
za njeno dostizanje (Službeni glasnik RS br. 67/11 i 48/12), Uredbom o graničnim vrednostima
zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentima i rokovima za njihovo
dostizanje (Službeni glasnik RS br. 50/12), Pravilnikom o opsanim materijama u vodama (Službeni
glasnik SRS br. 31/82), Uredbom o kategorizaciji vodotoka i Uredbom o klasifikaciji voda (Službeni
glasnik SRS br. 5/68) (kvalitet efluenta, vode tretirane separatorom, obezbeđuje održavanje IIb klase
vode u recipijentu).
Čišćenje taloga iz separatora i taložnik je neophodno vršiti redovno i procesuirati ga u skladu sa
Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/200, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) i
Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. Glasnik RS", br. 56/2010).
Kompletan razvod tehnološke kanalizacije predviđa se kanalizacionim cevima od PVC-a za uličnu
kanalizaciju S-16 (SDR-34) SN 8 KN/m2. Montažu cevi vršiti na način i postupkom kako je predvideo
proizvođač cevi. Pri polaganju cevi i montaži kontrolisati da cevi budu položene u projektovanom
padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada vršiti geodetskim instrumentom uz
prisustvo nadzornog organa.
Svi predviđeni šahtovi (revizioni silazi) projektovani su kao montažni armiranobetonski. Elementi
šahtova su završni element ekscentričan konus i prstenovi dužine 50 i 100 cm. Šahtovi se izvode
prema projektnoj dokumentaciji sa svim potrebnim priključcima. Svi šahtovi se opremaju livenogvozdenim šaht poklopcima odgovarajuće nosivosti u zavisnosti od mesta ugradnje. Na mestima
prodora cevi u šaht predviđa se ugradnja KGF uloška odgovarajućeg prečnika.
U taložnoj šahti projektovan je taložnik. Uloga taložnika je primarno teloženje suspendovanih čestica
(prašina, pesak, blato) koje se spiraju sa platoa ispod nadstrešnice pre upuštanja eventualno
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zauljenih voda u separator. Taložnik je potrebno periodično čistiti (uklanjanje taloga i odvoženje istog
na deponiju).
Sve potrebne ateste vezane za projektovane elemente instalacija vodovoda i kanalizacije dostavlja
isporučilac opreme odnosno Izvođač radova.
Atmosferska voda koja dolazi sa krova predmetne perionice se upušta u gratsku javni mrežu preko
olučnih vertikala koje se zatim cevima određenog prečnika i kvaliteta vode do revizione šahte koja je
na oko 150cm od regulacione linije.
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
Potrebne angažovane snage:
Za objekat samouslužne perionice potrebno je napojiti električnom energijom paketni sistem za
samouslužno pranje i usisavanje automobila sa četiri mesta. Paketni sistem se sastoji od 4 pumpe za
vodu i dva usisivača ukupne jednovremene snage od 34 kW.
Na adresi Mihajla Pupina br.1, u Pančevu , na kat.parceli br. 1289/2 KO Pančevo , postoje dva aktivna
brojila br.5642801 (ED broj 46790839) poslovni, 5933714 (Ed broj 4671008303) za domaćinstvo i
jedno brojilo br.4533996 (ED broj 4671008311) u privremenoj obustavi. Aktivna brojila sa odobrenim
snagama po 17,25kW i brojilo u privremenoj obustavi od 5.75kW.
Za objekat samouslužne perionice potrebna je jednovremena snaga 34 kW. Kako se svi postojeći
objekti koje napajaju postojeća brojila ruše, ukunuti postojeća brojila i dodeliti novi priključak
(poslovni) za samouslužnu perionicu, koji bi zadovoljavao potrebe u snazi od 34 kW. Na taj način bi na
parceli postojalo samo jedno brojilo električne energije, koje bi snabdevalo poslovni objekat
perionice.
Napajanje objekta:
Snabdevanje objekta električnom energijom predviđa se iz gradske niskonaponske distributivne
mreže, a konačno prema budućim uslovima nadležne Elektrodistribucije.
Uvod napojnih kablova u objekat samouslužne perionice se predviđa u razvodni orman koji se nalazi
u kontejneru sa opremom, a koji je deo paketne isporuke proizvođača ove vrste opreme.
Merenje i razvod:
Napajanje i merenje utrošene električne energije objekata biće konačno prema budućim uslovima
nadležne Elektrodistribucije.
Razvodni orman:
Razvodni orman za napajanje samouslužne perionice je deo paketne isporuke izabranog proizvođača
opreme .
Instalacija osvetljenja:
Osvetljenje kontejnera sa opremom i spoljašnja rasveta samouslužne perionice je takođe obaveza
isporučioca opreme.
Zaštita od indirektnog napona dodira:
Zaštita od indirektnog napona dodira se izvodi sistemom TT sa temeljnim uzemljivačem uz dopunu
zaštitom zaštitnim uređajem diferencijalne struje , u svemu prema budućim uslovima nadležne
Elektrodistribucije.
Kako svi napojni vodovi imaju zaštitni provodnik, moguće je bez posebnih mera preći na sistem TN
zaštite, što se uslovljava elektroenergetskom saglasnošću.
Temeljni uzemljivač:
Temeljni uzemljivač će biti izveden postavljanjem toplopocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm u
temeljne stope iznad armature na visini 5sm , pri čemu je traka spojena sa armaturom varenjem na
svakih 1m.
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U skladu sa zahtevom Investitora i rezultatom proračuna predviđena je gromobranska instalacija sa
štapnom hvataljkom i uređajem za rano startovanje .
MAŠINSKE INSTALACIJE
Na parceli postoji kućni gasni priključak i MRS G-4. Planira se rekonstrukcija kućnog gasnog priključka
u smislu njegovog skraćivanja do nove lokacije slobodnostojećeg MRS tipa G-6 (10 Nm3/h), u zelenoj
površini blizu regulacione linije ka ulici Hajduk Veljkova. Postojeća MRS G-4 se demontira, a odsečeni
deo kućnog gasnog priključka se stavlja van upotrebe.
Instalacija grejanja vode za pranje automobila je novoprojektovana. Predviđeno je da se za
zagrevanje vode za pranje automobila koristi gasni kotao kapaciteta 55 KW, a kao energent prirodni
gas. Maksimalno dozvoljena potrošnja gasa je 10 Nm3/h. Predviđena je delimična rekonstrukcija
postojećeg kućnog gasnog priključka i ugradnja nove MRS tipa G-6.
Od MRS se planira izgradnja podzemnog dela unutrašnje gasne instalacije od PE 40 cevi sve do
tehničke prostorije (kontejnera) u kojoj se smešta gasni kotao kapaciteta 55 KW. Nadzemni deo
unutrašnje gasne instalacije će biti izveden od čeličnih bešavnih cevi DN32. Odvod dimnih gasova je
planiran na krov kontejnera. Predviđena je prorodna ventilacija kontejnera prostrujavanjem vazduha,
a u skladu sa Pravilnikom o gasnim kotlarnicama.
Izrada projekta i priključenje će se izvesti u skladu sa Rešenjem o odobrenju priključenja koje će izdati
Distributer – JP „Srbijagas“.
PARKIRANjE
Prema planu je predviđeno da se obezbedi po jedno parking mesto/70m2 poslovnog prostora.
Na parceli je projektovano ukupno 2 parking mesta (1PM - 2.30m x 4,80m + 1PM za osobe sa
invaliditetom – 3.70mx5.00m).
POSTOJEĆI OBJEKTI NA PARCELI
Na predmetnoj parceli 1289/2 su evidentirani sledeći objekti:
1.Porodična stambena zgrada koja je u katastru nepokretnosti upisan kao objekat br.1, preuzet iz
zemljišne knjige, bruto površine 273m2
2.Pomoćni objekat koji je u katastru nepokretnosti upisan kao objekat br.2, objekat izgrađen bez
odobrenja za izgradnju
Predviđeno je uklanjanje svih objekta sa predmetne parcele. Projekat rušenja će biti sastavni deo
Projekta za građevinsku dozvolu.
BRUTO izgradjena površina je 108,94m² (107,50m² autoperionica + 1,44m² portirnica)
BRGP nadzemno iznosi 108,94m² (107,50m² autoperionica + 1,44m² portirnica)
Ukupna NETO površina objekata je 98,06m² (97,06m² autoperionica + 1,00m² portirnica)
Indeks zauzetosti pod objektima je 21,07%.
Parkinzi zauzimaju, pod raster pločama 29,54m²x90%=26,59m², odnosno 5,14%
Popločane površine zauzimaju 276,88m², odnosno 53,55%
Predviđen je indeks zauzetosti parcele 79,77%, a koeficijenat izgradjenosti je 0,21.
Zelene površine zauzimaju 101,64m²+29,54m²x10% (zelenilo pod raster pločama parkinga)=104,59
m² odnosno 20,23% parcele.
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KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA OBJEKATA
U Klasifikaciji i kategorizaciji objekata, objekat samouslužne autoperionice je Б – 123001 - Trgovački
centri, zgrade sa prodavnicama, robne kuće, izdvojene prodavnice, apoteke i butici, sajamske
hale,prostori za aukcije i izložbe, zatvorene pijace, servisne stanice za motorna vozila itd ; Do 400 m2
i P+1.
U Klasifikaciji i kategorizaciji objekata, pomoćni objekat – portirnica je A – 124220 – Pomoćni objekat
- portirnica
TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA OBJEKATA:
PREGLED NOVOPROJEKTOVANIH POVRŠINA:
Ukupna površina parcele/parcela:
Ukupna BRGP nadzemno:
Ukupna BRUTO izgrađena površina:
Ukupna NETO površina:
Površina zemljišta pod objektima:
Površina zemljišta pod objektima (objekat,
manipulativne površine)/zauzetost:
Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

517.00m²
108.94m²
108.94m²
98.06m²
108.94m²
412.41m²

1372.73m²

P+0

ПРИКАЗ ПОВРШИНА СА НАМЕНОМ

Број функционалних јединица:

1 – самоуслужна аутоперионица
1 - портирница

________________________________________________________________________29

ZAVRŠNE ODREDBE
Na osnovu zahteva za izradu Urbanističkog projekta i Idejnog rešenja “Master Projekt 2015”, Biro za
projektovanje, nadzor i izvođenje iz Pančeva, broj teh. dok. IDR-11-11-2020, a u skladu sa zakonskim
propisima, Planom generalne regulacije Celina 1 širi centar (krug obilaznice) u Pančevu (Sl.list grada
Pančevo br. 19/2012, 27/12-ispravka,1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 20/14 i 19/18-izmena i dopuna
25/18-ispravka tehničke greške greške i 6/19- ispravka tehničke greške), uslovima nadležnih
institucija i mogućnostima date lokacije, urbanističkim projektom je prikazana urbanističkoarhitektonska razrada lokacije za izgradnju objekta samouslužne autoperionice sa 4 boksa i
pomoćnog objekta – portirnice, spratnosti P+0, na kat.parc.top.br. 1289/2 K.O.Pančevo, koja
predstavlja jedinstvenu funkcionalnu i tehnološku celinu, i za koju će se izdati Lokacijski uslovi. Ovim
dokumentom definišu se pravila i uslovi izgradnje objekata, kao i uređenje parcele.
Urbanističkim projektom definisane su maksimalne dimenzije planiranih objekata, a konačne će se
odrediti Projektom za građevinsku dozvolu.
Položaj objekata na parceli dat je metričkom metodom na grafičkom prilogu broj 3, dok se za prenos
položaja objekata na teren predlaže korišćenje georeferencirane podloge sa položajem objekata koji
će se dostaviti geometru.
NAPOMENA:
Nosilac projekta је u obavezi da, u okviru lokacijskih uslova, ishoduje:
- uslove za projektovanje i priključenje „EPS Distribucija“d.o.o. Beograd, Ogranak
Elektrodistribucija Pančevo
- uslove MUP, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje u Pančevu
Lokacijski uslovi se izdaju na osnovu važećeg plana i potvrđenog urbanističkog projekta.

Odgovorni urbanista:

________________________
Tamara Tasić, dipl.inž.arh.
licenca br. 200 1242 10
________________________________________________________________________30

4. GRAFIČKI DEO URBANISTIČKOG PROJEKTA
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МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

Објекат:

Место градње:

Инвеститор:

ИЗГРАДЊА
САМОУСЛУЖНЕ АУТО
ПЕРИОНИЦЕ СА
ПОРТИРНИЦОМ
Панчево,
ул.Михајла Пупина бр.1
кат. парц. топ.бр.1289/2
К.О.Панчево
РАСТОВИЋ МИЛОШ,
Панчево,
ул.Јабучки пут бр.101б

Врста техничке
документације:

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР

Број техничког
дневника:

ИДР-11-11-2020

Назив и ознака
пројекта:

“1” – архитектура

Одговорни
пројектант и
број лиценце:

Драгана Шамара,
дипл.инж.арх.
Лиценца бр. 300 I345 10

Место и датум
израде:

Примерак:
Панчево,
Новембар 2020
1
За Биро:

Јасмина Јованов, дипл.инж.грађ.

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

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

РАСТОВИЋ МИЛОШ,
Панчево, ул.Јабучки пут бр.101б

Објекат:

Изградња самоуслужне аутоперионице са
портирницом
Панчево, ул. Михајла Пупина бр.1
кат. парц. топ.бр.1289/2 К.О.Панчево

Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење
За грађење / извођење радова:Изградња
Пројектант:

Биро за пројектовање, надзор и извођење
МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015,
Панчево, ул.Његошева бр.1, локал 1

Одговорно лице пројектанта:
Потпис:

Јасмина Јованов, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:

Јасмина Јованов, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:

310 R133 18

Потпис:

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020

2

МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ
0.1.

Насловна страна главне свеске

0.2.

Садржај главне свеске

0.5.

Садржај техничке документације

0.6.

Подаци о пројектантима

0.7.

Општи подаци о објекту

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
0

ГЛАВНА СВЕСКА

1

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

бр:
ИДР-11-11-2020
бр:
ИДР-11-11-2020

ПРИЛОГ 11

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

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

Биро за пројектовање, надзор и извођење
МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015,
Панчево, ул.Његошева бр.1, локал 1

Главни пројектант:

Јасмина Јованов, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:

310 R133 18

Потпис:

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
Пројектант:

Биро за пројектовање, надзор и извођење
МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015,
Панчево, ул.Његошева бр.1, локал 1

Одговорни пројектант:

Драгана Шамара, дипл.инж.арх.

Број лиценце:

300 I345 10

Потпис:

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
Тип објекта:
Врста радова:
Категорија објекта:
Класификација
појединих делова
објекта:

Слободностојећи објекти
Изградња
Б – самоуслужна аутоперионица
А – помоћни објекат - портирница
Учешће у
укупној
површини
објекта (%):
Самоуслужна
ауто
перионица:
100%

100%

Назив просторног
односно
урбанистичког
плана:

Место:
Број катастарске
парцеле/списак
катастарских
парцела и
катастарска
општина:
Број катастарске
парцеле/списак
катастарских
парцела и
катастарска
општина преко
којих прелазе
прикључци за
инфраструктуру:
Број катастарске
парцеле/списак
катастарских
парцела и
катастарска
општина на којој се
налази прикључак

Класификациона ознака:

123001 - Трговачки центри, зграде са
продавницама, робне куће, издвојене
продавнице, апотеке и бутици, сајамске
хале,простори за аукције и изложбе,
затворене пијаце, сервисне станице за
моторна возила итд ; До 400 м2 и П+1
124220 – помоћни објекат - портирница

План генералне регулације-Целина 1-шири центар
(круг обилазнице) у насељеном месту Панчеву
(,,Сл.лист Града Панчева,, бр.19/2012, 27/12-исправка
и 01/13-исправка, 20/2014-измена и допуне 25/18исправка ) и План детаљне регулације подручја ,,Мали
Рит,, (,,Сл.лист општине Панчева,, бр.15/2012 и
31/2012)
Панчево
кат. парц. топ.бр.1289/2 К.О.Панчево

Кат.парц.топ.бр. 8023/1 и 1290 К.О.Панчево

Кат.парц.топ.бр. 8023/1 и 1290 К.О.Панчево

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67
на јавну
саобраћајницу:
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:
Електроенергетска дистрибутивна мрежа
Укупан капацитет
Pjm = 34 kW
Врста прикључка
Трајни
Врста мерног уређаја
Трофазно бројило - ново
Начин грејања
Загревање воде - гас
Потребни енергетски капацитети
за различите намене (разврстано
по улазима)

На адреси Михајла Пупина бр.1, у Панчеву ,
на кат.парцели бр. 1289/2 КО Панчево ,
постоје два активна бројила бр.5642801
(ЕД број 46790839) пословни, 5933714
(Ед број 4671008303) за домаћинство и
једно бројило бр.4533996 (ЕД број
4671008311) у привременој обустави.
Активна бројила са одобреним снагама по
17,25kW и бројило у привременој обустави
од 5.75kW. За објекат самоуслужне
перионице потребнa је једновременa снагa
34 kW. Како се сви постојећи објекти које
напајају постојећа бројила руше, укунути
постојећа бројила и доделити нови
прикључак (пословни) за самоуслужну
перионицу, који би задовољавао потребе у
снази од 34 kW.

Потребни енергетски капацитети
за заједничку потрошњу
(разврстано по улазима)
Подаци о прикључцима
постојећих објеката на
парцели/парцелама (уколико
постоје)

нема

Нетипични потрошачи
Потреба за већом поузданошћу и
сигурности у испоруци
електричне енергије

постоје два активна бројила бр.5642801
(ЕД број 46790839) пословни, 5933714
(Ед број 4671008303) за домаћинство и
једно бројило бр.4533996 (ЕД број
4671008311) у привременој обустави
Активна бројила са одобреним снагама по
17,25kW и бројило у привременој обустави
од 5.75kW.
Сва постојећа бројила се укидају.
-нема
-нема

Прикључак на инсталацију водовода
и канализације:

За потребе прикључења новопланираног
објекта на уличну водоводну и

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

Прикључак на гасну инсталацију

Прикључак на јавну саобраћајницу:

канализациону мрежу планирани су
нови прикључци. За потребе санитарне
воде потребан прикључак је 32мм,док је
за фекалну и атмосферску канализацију
потребан прикључак 160мм. Предвиђено
је да се главни водомер постави у
водомерној шахти која ће се налазити у
непосредној близини регулационе
линије. У главном водомерном шахту
предвиђен је водомер Ø20 за мерење
санитарне мреже.
Капацитет санитарног водовода је 1,00
л/с.
Прикључак фекалне канализације и
санитарног водовода је на уличну мрежу
Ул.Михајла Пупина, са главном
ревизијом односно главним водомером у
шахти која је у непосредној близини
регулационе линије.
Капацитет фекалне канализације је 2,00
л/с, а атмосферске 1,6 л/с. Атмосферска
канализација ће се прикључити на
улични шахт на раскрсници Ул. Михајла
Пупина и Димитрија Туцовића чија је
тачна локација дата у ситуацији која је
саставни део овог пројекта.
За потребе прикључења објекта на
гасоводну мрежу користиће се постојећи
кућни гасни прикључак из улице
Михајла Пупина уз реконструкцију
(делимично измештање) и уградњу
новог МРС типа Г-6 за потрошач гасни
котао капацитета 55 KW. Максимална
потрошња гаса је 10 Nm3/h.
За потребе прикључења парцеле на
јавну саобраћајницу, планирана су два
нова саобраћајна прикључка ширина
3.50м у свему према графичкој
документацији. Један прикључак (излаз
из предметне парцеле) се остварују на
постојећу саобраћајницу на кат.парцели
8023/1 К.О.Панчево (улица Димитрија
Туцовића) и један саобраћајни
прикључак (улаз у предметну парцелу)
на кат.парцелу 1290 К.О.Панчево (улица
Михајла Пупина)

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
Димензије
објекта:

Укупна површина парцеле/парцела:
Укупна БРГП надземно:

Укупна БРУТО изграђена површина
предметног објекта:
Укупна НЕТО површина предметног
објекта:
Површина приземља предметног
објекта:
Површина земљишта под
објектима/заузетост:
Спратност предметног објекта
(надземних и подземних етажа):
Висина објекта (венац, слеме,
повучени спрат и др.):

Апсолутна висинска кота (венац,
слеме, повучени спрат и др.):

Број функционалних јединица/број
станова:
Материјализација
објекта:

Број паркинг места:
Материјализација фасаде:
Оријентација слемена:

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020

517м2
Самоуслужна
перионица: 107.50м2
Портирница: 1.44м2
Укупно: 108.94м2
Самоуслужна
перионица: 107.50м2
Портирница: 1.44м2
Укупно: 108.94м2
Самоуслужна
аутоперионица: 97.06м2
Портирница: 1.00м2
Самоуслужна
перионица: 107.50м2
Портирница: 1.44м2
Укупно: 108.94м2
Самоуслужна
перионица: 107.50м2
Портирница: 1.44м2
Укупно: 108.94м2
П
Самоуслужна
аутоперионица:
Венац: 3.95m
Слеме: 4.45m
Портирница:
Венац: 2.85m
Слеме: 2.85m
Самоуслужна
аутоперионица:
Венац: 80.20м
Слеме: 80.70м
Портирница:
Венац: 79.10m
Слеме: 79.10m
1 самоуслужна
аутоперионица са
портирницом
2 (1+1)
Сендвич панел
Самоуслужна
аутоперионица: И-З
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Биро за пројектовање, надзор и извођење
ПАНЧЕВО, Његошева 1, локал 1, тел:064-613-77-67

Нагиб крова:
Проценат
зелених
површина:

Индекс
заузетости:

Материјализација крова:
Према ПГР: мин 20%

Према ПГР: мах 80%

Индекс
изграђености:

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020

Перионица: раван
кров
10º
Сендвич панел
Остварено:
Зеленило: 101.64м2
Паркинг под растером:
29.54м2 (10%) – 2.95м2
Укупно:
104.59м2 – 20.23%
Остварено:
Под објектима:
21.07%
Паркинг:
29.54м2 (90%) –
26.59м2 – 5.14%
Поплочане површине:
276.88 – 53.55%
Укупно: 79.77%
Остварено: 0.21
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 28 ПРАВИЛНИКА
1.1. НАСЛОВНА СТРАНА
1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
Инвеститор:

РАСТОВИЋ МИЛОШ,
Панчево, ул.Јабучки пут бр.101б

Објекат:

Изградња самоуслужне аутоперионице са
портирницом
Панчево, ул. Михајла Пупина бр.1
кат. парц. топ.бр.1289/2 К.О.Панчево

Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење
Назив и ознака дела пројекта: 1 – пројекат архитектуре
За грађење / извођење радова:Изградња
Пројектант:

Одговорно лице пројектанта:

Биро за пројектовање, надзор и извођење
МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015,
Панчево, ул.Његошева бр.1, локал 1
Јасмина Јованов, дипл.инж.грађ.

Потпис:

Одговорни пројектант:

Драгана Шамара, дипл.инж.арх.

Број лиценце:

300 I345 10

Потпис:

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
1.1.

Насловна страна пројекта архитектуре

1.2.

Садржај пројекта архитектуре

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта архитектуре

1.4.

Изјава одговорног пројектанта архитектуре

1.5.

Текстуална документација
1.5.1

1.6.

Нумеричка документација
1.6.1

1.7.

Технички опис

Приказ површина објекта са наменом

Графичка документација
1

Ситуациони план

1:500

2

Основа темеља

1:100

3

Основа приземља

1:100

4

Основа крова

1:100

5

Пресек 1-1

1:100

6

Пресек 2-2 и Пресек 3-3

1:100

7

Западна и Источна фасада

1:100

8

Северна и Јужна фасада

1:100

9

Основа, Пресеци, Изгледи портирнице

1:50

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,
бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 и
9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као:

ОДГОВОРНИ

ПРОЈЕКТАНТ

За израду пројекта архитектуре који је део Идејног решења за изградњу
самоуслужне аутоперионице са портирницом, Панчево, ул.Михајла Пупина бр.1,
на кат.пар. 1289/2 К.О.Панчево, одређује се:
Драгана Шамара, дипл.инж.арх.

Пројектант:

300 I345 10

Биро за пројектовање, надзор и извођење
МАСТЕР ПРОЈЕКТ 2015,
Панчево, ул.Његошева бр.1, локал 1

Одговорно лице пројектанта: Јасмина Јованов, дипл.инж.грађ.
Потпис:

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА АРХИТЕКТУРЕ
Одговорни пројектант пројекта архитектуре који је део Идејног решења за
изградњу самоуслужне аутоперионице са портирницом, Панчево, ул. Михајла
Пупина бр.1, на кат.парц 1289/1 К.О.Панчево,
Драгана Шамара, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Да је Идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и
изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње
објеката и правилима струке;
2. Да су при изради Идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере
и препоруке за испуњавање основних захтева за објекат и да је пројекат
израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност
основних захтева.
Одговорни пројектант
Идејног решења - ИДР:

Драгана Шамара, дипл.инж.арх.

Број лиценце:

300 I345 10

Потпис:

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС
ОБЛИКОВАЊЕ КОМПЛЕКСА
Пројектом је предвиђена изградња самоуслужне аутоперионице са портирницом,
спратности П. Основа објекта је правоугаоног облика, габаритних димензија према
графичкој документацији.
Грађевинске линије објеката су на различитим удаљењима од регулационе
линије, у свему према графичкој документацији.
Саобраћајни прилаз парцели се остварује преко парцеле 8023/1 К.О.Панчево
(излаз из предметне парцеле) ул.Димитрија Туцовића и преко парцеле 1290
К.О.Панчево (улаз у предметну парцелу). Координате осовинских тачака саобраћајног
прилаза су дате у графичкој документацији (ситуацији). Ширине саобраћајних
прикључака је 3.50м.
На предметној парцели предвиђена су два паркинг места. Једно паркинг место
димензија 2.30х4.80м и једно паркинг место за инвалиде димензија 3.70х5.00м.
КЛИМАТСКИ УСЛОВИ И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ
Објекти се налази у II климатској зони и VII зони сеизмичности.
ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Према графичким прилозима на тампон слоју носивог дробљеног камена д=10цм
формира се темељ надстрешнице д=80цм. Између темеља подна конструкција је
следећег састава: на подлози од носивог слоја дробљеног камена д=30цм формирати
набијену бетонску плочу МБ 15=10цм, затим поставити термоизолацију (стиродур)
д=8цм и преко ње армирано-бетонску водонепропусну плочу д=20цм. Завршни слој АБ
плоче урадити у феробетону 4мм. У сваком боксу предвидети корито затворено
металном решетком за сакупљање воде и одводњавање.
Подна конструкција зиданог дела пословног објекта
-цементна кошуљица д=5цм, стиродур д=3цм, хидроизолација (кондор д=4мм),
набијени бетон д=10цм, шљунак д=15цм, набијена земља
Конструктивни стубови постављени у растеру према графичком прилогу су
профили од INOX-a који носе једноводну кровну конструкцију. Између стубова, тј.
боксова планира се постављање преградних панела од плексигласа у алуминијумском
раму на висини 30цм од коте ±0.00м. Заштита од атмосферских утицаја обезбеђена је
кровним покривачем (лексан). Олуци надстрешнице су вођени споља. Све кишне
хоризонтале и вертикале су од поцинкованог лима д=0,55мм. Сваки бокс самоуслужне
аутоперионице је опремљен жетоњером постављеном са леве стране на уласку у бокс
и држачем воденог пиштоља са исте стране.
Портирница је предвиђена као монтажни контејнер израђен од сендвич панела са
испуном од камене вуне д=10цм.
Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
3.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Пројектом Хидротехничких инсталација се предвиђа прикључење ауто-перионице на
јавну водоводну и канализациону мрежу. Ауто перионица је пројектована у Панчеву, у
Ул.Михајла Пупина бр.1, на к.п. 1289/2 К.О.Панчево.
Хидро-машинска опрема ауто-перионице је префабрикована и састоји се од техничке
просторије ( просторија у који је смештен уређај за третман воде до потребног
квалитета, пумпни агрегати), и развода инсталација од техничке просторије до „пушки“
за прање аутомобила са претећом опремом испод надстрешнице (префабрикована
типска опрема). Хидро-машинска опрема ауто-перионице није предмет овога пројекта
јер се испоручује у комплету од стране произвођача опреме или овлашћеног
дистрибутера.
Прикључак ауто-перионице на јавни водовод се изводи ПЕ цевима. На прикључку је
пројектован водомер Ø20 мм. Водомер се уграђује у пројектовани армиранобетонски
водомерни шахт унутрашњих димензија 1.20x1.20x1.20 м. Димензије водомера су
усвојене на основу потрошње воде по месту за прање (15 л/мин) у коначној фази
изградње Q=60 л/мин односно Q=3,6 м3/х. Вода која се захвата из јавне водоводне
мреже у техничкој просторији се третира и одакле се пумпама дистрибуира до места за
прање аутомобила испод надстрешнице.
За потребе одводње воде од прања аутомобила, а пре упуштања у јавну канализациону
мрежу, пројектован је сепаратор уља и масти јер постоји могућност онечишћења вода
нафтом и нафтним дериватима (зауљене вода) у процесу прања аутомобила.
Употребљене воде у процесу прања се прикупљају бетонским каналима са горњом
решетком и одводе на третман сепаратором.
Усвојен је сепаратор капацитета Q=6 л/с, са коалесцентним филтером. Усвојени
сепаратор је 1. класе са коалесцентним филтерима и по атестној документацији
произвођача задоваљава законом прописане вредности у погледу степена
пречишћавања отпадних вода које могу евентуално да садрже нафту и нафтне
деривате. На изласку онечишћене воде третиране сепаратором (прчишћене воде) из
сепатарора истиче пречишћена вода у којој је максимална концентрација масти и уља
(угљо-водоника) < 5мг/л.
На сепаратор се уграђује поклопац за саобраћајно оптерећење Д400.
Техничке карактеристике сепаратора су у складу са Законом о водама (Службени
гласник РС бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујучих материја у воде и роковима за њено достизање (Службени гласник РС бр.
67/11 и 48/12), Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским
и подземним водама и седиментима и роковима за њихово достизање (Службени
гласник РС бр. 50/12), Правилником о опсаним материјама у водама (Службени гласник
Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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СРС бр. 31/82), Уредбом о категоризацији водотока и Уредбом о класификацији вода
(Службени гласник СРС бр. 5/68) (квалитет ефлуента, воде третиране сепаратором,
обезбеђује одржавање ИИб класе воде у реципијенту).
Чишћење талога из сепаратора и таложник је неопходно вршити редовно и
процесуирати га у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр.
36/200, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) и Правилником о категоријама,
испитивању и класификацији отпада ("Сл. Гласник РС", бр. 56/2010).
Комплетан развод технолошке канализације предвиђа се канализационим цевима од
ПВЦ-а за уличну канализацију С-16 (СДР-34) СН 8 КН/м2. Монтажу цеви вршити на
начин и поступком како је предвидео произвођач цеви. При полагању цеви и монтажи
контролисати да цеви буду положене у пројектованом паду без хоризонталних и
вертикалних ломова. Контролу пада вршити геодетским инструментом уз присуство
надзорног органа.
Сви предвиђени шахтови
(ревизиони силази) пројектовани су као монтажни
армиранобетонски. Елементи шахтова су завршни елемент ексцентричан конус и
прстенови дужине 50 и 100 цм. Шахтови се изводе према пројектној документацији са
свим потребним прикључцима. Сви шахтови се опремају ливено-гвозденим шахт
поклопцима одговарајуће носивости у зависности од места уградње. На местима
продора цеви у шахт предвиђа се уградња КГФ улошка одговарајућег пречника.
У таложној шахти пројектован је таложник. Улога таложника је примарно теложење
суспендованих честица (прашина, песак, блато) које се спирају са платоа испод
надстрешнице пре упуштања евентуално зауљених вода у сепаратор. Таложник је
потребно периодично чистити (уклањање талога и одвожење истог на депонију).
Све потребне атесте везане за пројектоване елементе инсталација водовода и
канализације доставља испоручилац опреме односно Извођач радова.
Атмосферска вода која долази са крова предметне перионице се упушта у гратску јавни
мрежу преко олучних вертикала које се затим цевима одређеног пречника и квалитета
воде до ревизионе шахте која је на око 150цм од регулационе линије.

Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
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ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН

Прорачун водовода урађен је за Самоуслужну ауто перионицу у Панчеву, који ће
се налазити у Ул.Михајла Пупина бр. 1 на катастарској парцели бр. 1289/2 К.О.Панчево.
Потребна количина воде за једно место за прање је 15 л/мин (0,25л/с) , са
обзиром да на предметној перионици постоји 4 места за прање → укупна количина воде
је 60 л/мин(3,6м3/х) односно 1,00 л/с , прикључак који је потребан за нормално
функционисање мреже је 5/4".
Хидрауличким пропрачуном, доказано је да постојећи притисак у уличној мрежи
задовољава потребе предметног објекта.
У оквиру објекта биће испројектована фекална и атмосферска канализација,
сепаратно. Фекална канализација ће се преко таложника и сепаратора прикључити на
ревизиони шахт а након тога и на уличну мрежу. Максимална потрошња воде ће
износити око Q=2.00л/с, па је пречник прикључка који нам је потребан 160мм.
Потребан прикључак како за фекалну тако и за атмосферску канализацију је
пречника 160мм.
Атмосферска канализација се хоризонталним разводом спроводи до ревизионе
шахте а потом на уличну мрежу.
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ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА
Притисак у јавној водоводној мрежи на месту прикључка инсталација аутоперионице се креће у опсегу од 2 до 2.5 бара што је довољно за третман воде у мобилном
контејнеру након чега се вода за прање аутомобила транспортује пумпама.
Губитак на прикључку, водомеру и трењу од места прикључка до мобилног
контејнера износи 1.63 бара.
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ САНИТАРНОГ
ВОДОВОДА

деоница
од
МК
сахт

до
пр
рег

дужина
деонице Л
м
13.00
1.50

количина
воде
лит/сец
1.00
1.00

пречник Ду
мм
Ø
32
32

губитак
бар
0.16
0.16

2.32
4.00
10.00
16.32

м
м
м
м

губитак у мрежи
губитак на геод.висини
губитак на прикључку

губитак
бар
2.08
0.24
2.320

Потребан притисак код прикљуцка је 1,63 бара
Са притиском од 2,5 бара из градског водовода, су задовољене потребе
предметног објекта
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ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Олучне вертикале

сливна
површин
а (м2)

коефицијен
т Ц (-)

кол.падавин
а (л/сец/ха)

Q (л/с)

таблица
н проток

Вода са крова

113.000

1.000

140.000

1.582

4.30 л/с
(0,5Д)

Усвојен
прецник
прикљуцк
а
ДН160

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ
Општи подаци и биланс снага објекта
Објекат, који ће се градити у улици Михајла Пупина бр.1, у Панчеву, на кат.парцели
бр.1289/2 К.О.Панчево самоуслужна перионица, Инвеститор Растовић Милош.
Објекат самоуслужне перионице је типски са 4 места за самостално прање аутомобила
и контејнером за смештај опреме која се користи у систему прања. ( пумпе,усисивачи,
осветљење).
Потребне ангажоване снаге:
За објекат самоуслужне перионице потребно је напојити електричном енергијом
пакетни систем за самоуслужно прање и усисавање аутомобила са четири места.
Пакетни систем се састоји од 4 пумпе за воду и два усисивача укупне једновремене
снаге од 34 kW.
На адреси Михајла Пупина бр.1, у Панчеву , на кат.парцели бр. 1289/2 КО Панчево ,
постоје два активна бројила бр.5642801 (ЕД број 46790839) пословни, 5933714 (Ед број
4671008303) за домаћинство и једно бројило бр.4533996 (ЕД број 4671008311) у
привременој обустави. Активна бројила са одобреним снагама по 17,25kW и бројило у
привременој обустави од 5.75kW.
За објекат самоуслужне перионице потребнa је једновременa снагa 34 kW. Како се сви
постојећи објекти које напајају постојећа бројила руше, укунути постојећа бројила и
доделити нови прикључак (пословни) за самоуслужну перионицу, који би задовољавао
потребе у снази од 34 kW. На тај начин би на парцели постојало само једно бројило
електричне енергије, које би снабдевало пословни објекат перионице.
Напајање објекта
Снабдевање објекта електричном енергијом предвиђа се из градске нисконапонске
дистрибутивне
мреже,
а
коначно
према
будућим
условима
надлежне
Електродистрибуције.
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Увод напојних каблова у објекат самоуслужне перионице се предвиђа у разводни орман
који се налази у контејнеру са опремом, а који је део пакетне испоруке произвођача
ове врсте опреме.
Мерење и развод
Напајање и мерење утрошене електричне енергије објеката биће коначно према
будућим условима надлежне Електродистрибуције.
Разводни орман
Разводни орман за напајање самоуслужне перионице је део пакетне испоруке изабраног
произвођача опреме .

Инсталација осветљења
Осветлјење контејнера са опремом и сполјашнја расвета самоуслужне перионице је
такође обавеза испоручиоца опреме.
Заштита од индиректног напона додира
Заштита од индиректног напона додира се изводи системом ТТ са темељним
уземљивачем уз допуну заштитом заштитним уређајем диференцијалне струје , у свему
према будућим условима надлежне Електродистрибуције
Како сви напојни водови имају заштитни проводник, могуће је без посебних мера прећи
на систем ТN заштите, што се условљава електроенергетском сагласношћу.
Темељни уземљивач
Темељни уземљивач ће бити изведен постављањем топлопоцинковане челичне траке
FeZn 25x4 mm у темељне стопе изнад арматуре на висини 5см , при чему је трака
спојена са арматуром варењем на сваких 1м.
У складу са захтевом Инвеститора и резултатом прорачуна предвиђена је
громобранска инсталација са штапном хватаљком и уређајем за рано стартовање .
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
На парцели постоји кућни гасни прикључак и МРС Г-4. Планира се реконструкција
кућног гасног прикључка у смислу његовог скраћивања до нове локације
слободностојећег МРС типа Г-6 (10 Nm3/h), у зеленој површини близу регулационе
линије ка улици Хајдук Вељкова. Постојећа МРС Г-4 се демонтира, а одсечени део
кућног гасног прикључка се ставља ван употребе.
Број техничке документације: ИДР – 11 - 11 – 2020
Место и датум:
Панчево, новембар 2020
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Од МРС се планира изградња подземног дела унутрашње гасне инсталације од ПЕ 40
цеви све до техничке просторије (контејнера) у којој се смешта гасни котао капацитета
55 KW. Надземни део унутрашње гасне инсталације ће бити изведен од челичних
бешавних цеви ДН32. Одвод димних гасова је планиран на кров контејнера. Предвиђена
је прородна вентилација контејнера прострујавањем ваздуха, а у складу са
Правилником о гасним котларницама.
Израда пројекта и прикључење ће се извести у складу са Решењем о одобрењу
прикључења које ће издати Дистрибутер – ЈП „Србијагас“.
ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ НА ПАРЦЕЛИ
На предметној парцели 1289/2 су евидентирани следећи објекти:
1. Породична стамбена зграда која је у катастру непокретности уписан као
објекат бр.1, преузет из земљишне књиге, бруто површине 273м2
2. Помоћни објекат који је у катастру непокретности уписан као објекат бр.2,
објекат изграђен без одобрења за изградњу
Предвиђено је уклањање свих објекта са предметне парцеле. Пројекат рушења
ће бити саставни део Пројекта за грађевинску дозволу.

ПРОЈЕКТАНТ
Драгана Шамара, дипл.инж.арх.
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1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРИКАЗ ПОВРШИНА СА НАМЕНОМ

Број функционалних јединица:

1 – самоуслужна аутоперионица
1 - портирница

Инсталације водовода и канализације су новопројектоване. За потребе
прикључења новопланираног објекта на уличну водоводну и канализациону мрежу
планирани су нови прикључци. Предвиђено је да се главни водомер постави у
водомерној шахти.
Фекална канализација ће се прикључити на уличну мрежу преко таложника и
сепаратора нафтних деривата, а затим преко главне ревизије која се налази у шахти на
уличну мрежу Михајла Пупина.
Атмосферска канализације ће се олучним вертикалама које се настављају ПВЦ цевима
спровести до ревизије која се налази у непосредној близини регулационе линије а затим
се исте упуштају у гратску атмосферску канализацију.
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Електроинсталација је новопројектована. На адреси Михајла Пупина бр.1, у Панчеву,
на кат.парцели бр. 1289/2 КО Панчево , постоје два активна бројила бр.5642801 (ЕД
број 46790839) пословни, 5933714 (Ед број 4671008303) за домаћинство и једно
бројило бр.4533996 (ЕД број 4671008311) у привременој обустави. Активна бројила са
одобреним снагама по 17,25kW и бројило у привременој обустави од 5.75kW. За објекат
самоуслужне перионице потребнa је једновременa снагa 34 kW. Како се сви постојећи
објекти које напајају постојећа бројила руше, укунути постојећа бројила и доделити
нови прикључак (пословни) за самоуслужну перионицу, који би задовољавао потребе у
снази од 34 kW.
Инсталација грејања воде за прање аутомобила је новопројектована. Предвиђено је
да се за загревање воде за прање аутомобила користи гасни котао капацитета 55 KW,
а као енергент природни гас. Максимално дозвољена потрошња гаса је 10 Nm3/h.
Предвиђена је делимична реконструкција постојећег кућног гасног прикључка и
уградња нове МРС типа Г-6.

ПРОЈЕКТАНТ

Драгана Шамара, дипл.инж.арх.
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НАПОМЕНА: паркирање ће се вршити на сопственој парцели
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Биро за пројектовање, надзор и извођење
Панчево, Његошева 1, локал 1
тел: 064-613-77-67

Ознака и назив дела пројекта:

"1" - архитектура
Број тех. дневника:

ИДР-11-11-2020

Ознака врсте тех.
документације:

ИДР
Датум израде:

Новембар 2020

Објекат и место градње:

Самоуслужна аутоперионица са портирницом, Панчево, ул.Михајла Пупина бр.1,
катастарска парцела 1289/2 K.O.Панчево
Инвеститор:

Растовић Милош, Панчево, ул.Јабучки пут бр.101б
Razmera:

Назив цртежа:

Ситуација
Одговорни пројектант и број лиценце:

1:500
Потпис и печат:

Драгана Шамара, дипл.инж.арх.
лиценца бр.300 I345 10
Пројектант сарадник:

Јасмина Јованов, дипл.инж.грађ.

Потпис:

Број цртежа:
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Мастер Пројект 2015

Биро за пројектовање, надзор и извођење
Панчево, Његошева 1, локал 1
тел: 064-613-77-67

Ознака и назив дела пројекта: Ознака врсте тех.

"1" - архитектура
Број тех. дневника:

ИДР-11-11-2020

документације:

ИДР

Датум израде:

новембар 2020

Објекат и место градње:

Самоуслужна аутоперионице, Панчево, ул.Михајла Пупина бр.1,
катастарска парцела 1289/2 K.O.Панчево
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Br. tehn.
dnev.

Oznaka: IDR
Broj objekta

855
Rastović Miloš
Jabučki put 101b
Pančevo

Naziv objekta

Samouslužna
autoperionica

Naziv i oznaka
dela projekta

6/1 – Projekat mašinskih
instalacija

Vrsta tehničke
dokumentacije

Idejno rešenje izmeštanja
MRS i unutrašnje gasne
instalacije
Prilog 11

Vrsta gradnje/
spratnost

Nova gradnja
P

Odgovorni
projektant

Milan Mitrić, dipl.ing.maš.
licenca br. 330 5203 03

Pančevo
Mesto gradnje

Mihajla Pupina 1
kat.parcela br. 1289/2
K.O. Pančevo

Primerak broj
Pančevo,
Februar, 2021.god

DIREKTOR
Milan Mitrić,dipl.ing.maš.

IDEJNO REŠENJE IZMEŠTANJA MRS I
UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE

Investitor:

Rastović Miloš, Jabučki put 101b, Pančevo

Objekat:

Samouslužna autoperionica, Muhajla Pupina 1, kat.parcela
br. 1289/2 Pančevo

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR – Idejno rešenje izmeštanja MRS i unutrašnje gasne
instalacije (Prilog 11)

Naziv i oznaka dela projekta:

6/1 – Projekat mašinskih instalacija

Za građenje/izvođenje radova:

Nova gradnja

Pečat i potpis:

Projektant:
Biro za projektovanje, inženjering i marketing
“SOLAR” iz Pančeva, ul. Savska 1

Pečat i potpis:

Odgovorni projektant:
Milan Mitrić, dipl. inž. maš.

lic.br. 330 5203 03

Broj tehničke dokumentacije:

Broj objekta:

855

Mesto i datum:

Pančevo, Februar 2021. godine

6.2. SADRŽAJ PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA

6.1.

Naslovna strana Projekta

6.2.

Sadržaj Projekta

6.3.

Fotokopija Rešenja o upis u Registar privrednih subjekata kod Agencije za
privredne subjekte

6.4.

Rešenje o određivanju odgovornog projektanta mašinskih instalacija

6.5.

Licenca odgovornog projektanta

6.6.

Izjava odgovornog projektanta mašinskih instalacija

6.7.

Tekstualna dokumentacija
6.7.1. Projektni zadatak
6.7.2. Tehnički opis

6.8.

Numerička dokumentacija
6.8.1. Proračuni
6.8.2. Predmer i predračun opreme i radova

6.9.

Grafička dokumentacija
1.
2.
3.
4.
5.

Situacija – postojeće stanje KGP i MRS
Situacija – novoprojektovano stanje izmeštanja MRS i UGI
Situacija – sinhronizovani prikaz postojećeg i novoprojektovanog stanja
Aksonometrijski prikaz izmeštanja MRS i UGI
Osnova tehničke prostorije – dispozicija UGI i opreme

BIRO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING
I MARKETING

Pančevo, Savska 1

tel: 013/341-025

6.4. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS”, br. 24/2011, 132/2014,
145/14, 23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i odredbi Pravilnika o
sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i
nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao:
ODGOVORNI PROJEKTANT

Idejnog rešenja izmeštanja MRS i unutrašnje gasne instalacije za Samouslužnu autoperionicu
u Pančevu, Mihajla Pupina 1, kat.parcela br. 1289/2 KO Pančevo, određuje se:

Milan Mitrić, dipl. ing.maš.

lic.br. 330 5203 03

Projektant:

Biro za projektovanje, inženjering i marketing
“SOLAR” iz Pančeva, ul. Savska 1

Odgovorno lice projektanta:

Milan Mitrić, dipl. ing.maš.
Pečat:

Broj tehničke dokumentacije:

Potpis:

Broj objekta:

855

BIRO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING
I MARKETING

Pančevo, Savska 1

tel: 013/341-025

6.6. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA MAŠINSKIH INSTALACIJA
Odgovorni projektant Idejnog rešenja izmeštanja MRS i unutrašnje gasne instalacije za
Samouslužnu autoperionicu u Pančevu, Mihajla Pupina 1, kat.parcela br. 1289/2 KO Pančevo
MILAN MITRIĆ, diplomirani inženjer mašinstva
I Z J A V LJ U J E M

1.
2.
3.

da je Projekat urađen u skladu sa izdatim Tehničkim uslovima JP »Srbijagas« za dobijanje
lokacijskih uslova br. 05-02-4/1784-1, Projektnim zadatkom i zatečenim stanjem
da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
Da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za
objekat propisanih elaboratima i studijama

Odgovorni projektant :

Milan Mitrić, dipl.inž.maš.

Broj licence:

330 5203 03
Pečat:

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:

Broj objekta:

855

Mesto i datum:

Pančevo, Februar 2021. godine

6.7. Tekstualna dokumentacija

6.7.1. PROJEKTNI ZADATAK
za izradu Projekta mašinskih instalacija

A. Opšti podaci
Investitor:
Objekat:
Mesto:
Projekat:

Rastović Miloš, Pančevo, Jabučki put 101b
Samouslužna autoperionica
Pančevo, Mihajla Pupina 1, kat.parcela br.1289/2 KO Pančevo
PGD – Projekat za građevinsku dozvolu izmeštanja MRS i unutrašnje gasne
instalacije

B. Tehnički podaci
Za objekat Samouslužne autoperionice, koja se nalazi u Pančevu, Mihajla Pupina 1, uraditi
projekat unutrašnje gasne instalacije i izmeštanja merno regulacione stanice.
Na parceli postoji kućni gasni priključak i MRS, ali lokacija MRS ne odgovara
novoprojektovanom stanju. Zato je potrebno izmestiti MRS na lokaciju bliže ulici Mihajla Pupuna
gde će biti izvedena kao slobodnostojeća u zelenoj površini. Zadržati postojeći kućni gasni
priključak stim što se on skraćuje i prilagođava novoj lokaciji MRS.
Za pripremu tople vode za pranje automobila predviđen je gasni kotao sa gorionikom,
kapaciteta 55 KW, smešten u tehničkoj prostoriji izrađene od požarnootpornih sendvič panela.
Od MRS do tehničke prostorije predvideti podzemnu unutrašnju gasnu instalaciju izrađenu
od PE cevi, a vidni deo instalacije predvideti od čeličnih cevi.
Prilikom izrade projekta pridržavati se svih propisa vezanih za predmetne instalacije.

Investitor:

6.7.2. TEHNIČKI OPIS
unutrašnje gasne instalacije i izmeštanja merno regulacione stanice

6.7.2.1. ОBЈЕKТI SА ZАPАLjIVIМ I GОRIVIМ ТЕČNОSТIМА, ZАPАLjIVIМ GАSОVIМА I
ЕKSPLОZIVNIМ МАТЕRIЈАМА ZА KОЈЕ ЈЕ PRОPISАNА ОBАVЕZА IZDАVАNјА
ОDОBRЕNјА ZА BЕZBЕDNО PОSТАVLjАNјЕ U SKLАDU SА ZАKОNОМ KОЈIМ SЕ
URЕĐUЈЕ ZАŠТIТА ОD PОŽАRА I ЕKSPLОZIЈА
6.7.2.2. PОPIS VRSТЕ I KОLIČINЕ ZАPАLjIVIH I GОRIVIH ТЕČNОSТI, ZАPАLjIVIH GАSОVА
I ЕKSPLОZIVNIH МАТЕRIЈА
Zаpаlјivi gаs kојi ćе sе kоristiti u оbјеktu је prirоdni zеmni gаs slеdеćih kаrаktеristikа:
-

hеmiјski sаstаv:

-

dоnjа kаlоričnа mоć:
Hd = 33 340 kJ/Sm3
gustinа gаsа nа stаndаrdnim uslоvimа
( t = 15 o C; p = 1,01325 bar ):
ρ0 = 0,802 kg / m3
rеlаtivnа gustinа:
d = 0,611
prоsеčnа vrеdnоst
grаnicе zаpаlјivоsti u vаzduhu:
4 – 16 %
tеmpеrаturа pаlеnjа u vаzduhu:
T = 943 K (670 °C)
tеmpеrаturе sаgоrеvаnjа
kоd fаktоrа viškа vаzduhа λ = 1:
T = 2273 K
ulаzni pritisаk gаsа:
pul = 1-3 bar
izlаzni pritisаk gаsа:
piz = 25 mbar
ulаznа tеmpеrаturа:
t = 10 oC

-

CH4
87,82 %
C2 H6
7,96 %
C3 H8
0,58 %
Cn Hm
0,03 %
N
2,36 %
CO2
1,25 %
________________
Σ
100,00 %

6.7.2.3. ТЕHNIČKI ОPIS ТЕRЕNА PRIKАZАNОG NА SIТUАCIОNОМ PLАNU
Objekat Samouslužne auto perionice u ulici Mihajla Pupina 1 u Pančevu nalazi se na
kat.parc.br. 1289/2 K.O. Pančevo. Parcela se nalazi na uglu ulica Dimitrija Tucovića i Muhajla
Pupina.
Kаtаstаrskа pаrcеlа 1289/2 K.О. Pančevo је prаvilnоg оblika, pоvršinе 517 m². Na njoj se nalaze
građevinski objekti čije se uklanjanje planira. Zеmlјištе pоd planiranim predmetnim оbјеktоm је
pоvršinе 107.5 m².
Теrеn, nа kоmе sе nаlаzi оbјеkаt је rаvаn, bеz prirоdnih i vеštаčkih prеprеkа. Теrеn sе prirоdnо i
dobro prоvеtrаvа

Kоnfigurаciја tеrеnа nа kојеm je smеštеn оbјеkat оmоgućаvа prilаz оbјеktu sa dve strane, iz dve
susedne ulice, Mihajla Pupina i Dimitrija Tucovića. Pristup vozila radi intеrvеnciје u slučајu pоžаrа
je omogućen iz obe ulice.
Postojeća MRS sa nalazi na dvorišnoj fasadi postojećeg stambenog objekta i ona je maksimalnog
kapaciteta 6 Nm3/h (G-4). Kućni gasni priključak je izveden iz ulice Mihajla Pupina i on je dužine
cca 15 m.
6.7.2.4. ТЕHNIČKI ОPIS PLАNIRАNIH I PОSТОЈЕĆIH ОBЈЕKАТА I PОSТRОЈЕNјА
Nа prеdmеtnој pаrcеli 1289/2 su еvidеntirаni slеdеći оbјеkti:
1. Pоrоdičnа stаmbеnа zgrаdа kоја је u kаtаstru nеpоkrеtnоsti upisаn kао оbјеkаt br.1,
prеuzеt iz zеmlјišnе knjigе, brutо pоvršinе 273m2
2. Pоmоćni оbјеkаt kојi је u kаtаstru nеpоkrеtnоsti upisаn kао оbјеkаt br.2, оbјеkаt
izgrаđеn bеz оdоbrеnjа zа izgrаdnju
Prеdviđеnо је uklаnjаnjе svih оbјеktа sа prеdmеtnе pаrcеlе i raščišćavanje terena.
Postojeća MRS sa nalazi na dvorišnoj fasadi postojećeg stambenog objekta i ona je
maksimalnog kapaciteta 6 Nm3/h (G-4). Kućni gasni priključak je izveden iz ulice Mihajla Pupina i
on je dužine cca 15 m. Gasna instalacija se koristila za grejanje i kuvanje. Ulazni pritisak u MRS je
1-3 bara, a izlazni 25 mbara.
Plаnirа sе adaptacija kućnоg gаsnоg priklјučkа u smislu njеgоvоg skrаćivаnjа dо nоvе
lоkаciје slоbоdnоstојеćеg МRS u zеlеnој pоvršini blizu rеgulаciоnе liniје kа ulici Мihајlа Pupinа.
Pоstојеćа МRS je tipа G-4 (6 Nm3/h) koja će se demontirati i ugraditi nova MRS tipa G-6 (10
Nm3/h), а оdsеčеni dvorišni dео kućnоg gаsnоg priklјučkа sе stаvlја vаn upоtrеbе.
Оd МRS sе plаnirа izgrаdnjа pоdzеmnоg dеlа unutrаšnjе gаsnе instаlаciје po istoj trasi sadašnjeg
kućnog gasnog priključka koji se demntira, оd PЕ 32 cеvi svе dо tеhničkе prоstоriје (kоntејnеrа), u
kојој sе smеštа gаsni kоtао kаpаcitеtа 55 KW. Nаdzеmni dео unutrаšnjе gаsnе instаlаciје ćе biti
izvеdеn оd čеličnih bеšаvnih cеvi DN25. Оdvоd dimnih gаsоvа је plаnirаn nа krоv kоntејnеrа.
Prеdviđеnа је prоrоdnа vеntilаciја kоntејnеrа prоstruјаvаnjеm vаzduhа, а u sklаdu sа Prаvilnikоm о
gаsnim kоtlаrnicаmа.
Izrаdа prојеktа i priklјučеnjе ćе sе izvеsti u sklаdu sа Rеšеnjеm о оdоbrеnju priklјučеnjа kоје ćе
izdаti Distributеr – ЈP „Srbiјаgаs“.
6.7.2.5. ОPIS ТЕHNОLОŠKОG PRОCЕSА
Kućni priključak gasa se adaptira tako što se postojeći odseca i skraćuje i izvodi do novog
slobodnostojećeg MRS, blizu regulacione linije parcele. Postojeći kućni gasni priključak se vodi od
uličnog voda distributivne gasovodne mreže do MRS polietilenskim cevima Ø25x3, ukupne dužine
oko 15 m.
Merno regulaciona stanica tipa G-6 (10 Nm3/h) se izvodi kao samostojeća u zelenoj površini
blizu rеgulаciоnе liniје kа ulici Мihајlа Pupinа, na visini 1.2-1.5 m od tla (prikazano u grafičkoj
dokumentaciji). U merno regulacionu stanicu ugrađuje se sledeća oprema: izolaciona prirubnica,
slavina za gas, filter za gas, regulator pritiska gasa sa ventilom sigurnosti ili blok ventilom i merač
protoka gasa. Oprema je smeštena u metalni orman koji ima ventilacione otvore i mogućnost
zaključavanja.
Оd МRS sе vodi pоdzеmni dеo unutrаšnjе gаsnе instаlаciје оd PЕ 32 cеvi, na prosečnoj
dubini ukopavanja 135 cm svе dо tеhničkе prоstоriје (kоntејnеrа) u kојој sе smеštа gаsni kоtао
kаpаcitеtа 55 KW za zagrevanje sanitarne vode. Tehnička prostorija je površine 13.5 m2, ima četiri

spoljašnja zida, spoljašnja vrata koja se otvaraju u polje i koja imaju oprugu za samostalno
zatvaranje i mogućnost fiksiranja u otvorenom položaju, na vratima sa spoljne strane je predviđen
natpis „KOTLARNICA-NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN“. Ventilacija tehničke
prostorije je rešenja ugradnjom donjeg dovodnog i gornjeg odvodnog otvora koji se ne mogu
zatvarati. Raspored otvora je takav da omogućava strujanje i izmenu vazduha po čitavom preseku
dela gde se nalazi gasna oprema. Dimenzijama otvora je obezbeđena ventilacija tehničke prostorije
sa 5 izmena vazduha na čas čime se prostorija čini bezbednom zonom i po kriterijumu Pravilnika o
gasnim kotlarnicama te elektro instalacije u njoj mogu biti obične izvedbe.
Za odvođenje dimnih gasova predviđen je čelični dimnjak, prečnika Ø200 mm i visine 3 m. Elektro
orman je smešten u samoj prostoriji i iz njega se napaja gasni gorionik. Predviđena je i utičnica
napona 24V za prenosnu lampu, taster za nužno isključenje električne energije kao i premošćenje
prirubničkih spojeva.
U tehničkoj prostoriji je predviđen i hidrantski orman sa mlaznicom prečnika 12 mm i vatrogasnim
crevom dužine 15 m i prečnika 52 mm. Od mobilne opreme za gašenje požara predviđen je jedan
aparat za gašenje suvim prahom tipa S-9, koji se postavlja na zid, na visini najviše 1.5 m od poda.
Pregradni zidovi tehničke prostorije moraju biti najmanje vatrootpornosti od 30 minuta.
Nаdzеmni dео unutrаšnjе gаsnе instаlаciје je izvеdеn оd čеličnih bеšаvnih cеvi DN25.
Ispred potrošača postavlja se slavina za gas. Potrošači su vezani na razvodnu instalaciju savitljivim
armiranim metalnim sigurnosnim crevom (gasni aparati vrste B i C) ili čvrstom vezom od bakarnih
cevi. Po izlasku gasovoda iz MRS i iz zemlje, kod kontejnera, predviđena je ugradnja kuglaste
gasne slavine DN25 sa holenderom koja je ujedno brzozatvarajuća PP slavina.
Čelična podzemna instalacija se izoluje odgovarajućom trakom za izolaciju, a nadzemna temeljnim
premazom i žutom bojom.
Čelični podzemni deo gasovoda odvojiti izolacionom prirubnicom od nadzemnog dela gasovoda.
Uticaj na vodni režim
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije, nova MRS većeg kapaciteta od prethodne i
postavljanje gasnog kotla u požarnootpornu tehničku prostoriju nemaju uticaja na vodni režim.
Uticaj na zaštitu od požara
Postavljanjem Gasnog kotla u požarnootpornu tehničku prostoriju, izgradnjom unutrašnje
gasne instalacije i postavljanjem nove MRS kao slobodnostojeće, minimalno se povećava
mogućnost javljanja požara. Gasni kotao i gorionik su opremljeni svom regulacionom i zaštitnom
opremom potrebnom za automatski i bezbedan rad. On je smešten u metalni kontejner, zajedno sa
ventilacionim rešetkama za provetravanje, potrebnom elektro-instalacijom, panik tasterom za
havarijsko isključivanje. Zidovi su izrađeni od pocinkovano - plastificiranih sendvič panela, od
negorivog materijala.
Predviđena protivpožarna zaštita (hidranti, PP aparati) zadovoljavaju novoprojektovano
stanje.
Korisnik je obavezan da gasna trošila koristi i održava savesno u skladu sa propisima iz
oblasti gasne tehnike i prema preporukama proizvođača kako bi se opasnost od požara svela na
minimum.
Sve ostalo nepomenuto u ovom tehničkom opisu vidno je u priloženoj tekstualnoj i grafičkoj
dokumentaciji.Projekat je u svemu urađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonima i
propisima iz oblasti gasne tehnike i uobičajenim pravilima struke.
Februar 2021 god.

Odgovorni projektant:

6.8. Numerička dokumentacija

6.8.1. PRORAČUN
Podaci o prirodnom gasu
-

hemijski sastav:

-

donja kalorična moć:
Hd = 33 340 kJ/Sm3
gustina gasa na standardnim uslovima
( t = 15 o C; p = 1,01325 bar ):
ρ0 = 0,802 kg / m3
relativna gustina: d = 0,611
prosečna vrednost
granice zapaljivosti u vazduhu:
4 – 16 %
temperatura palenja u vazduhu:
T = 943 K (670 °C)
temperature sagorevanja
kod faktora viška vazduha λ = 1:
T = 2273 K
ulazni pritisak gasa:
pul = 1 ÷ 3 bar
izlazni pritisak gasa:
piz = 25 mbar
ulazna temperatura:
t = 10 oC

-

CH4
87,82 %
C2 H6
7,96 %
C3 H8
0,58 %
Cn Hm
0,03 %
N
2,36 %
CO2
1,25 %
________________
Σ
100,00 %

Podaci o potrošačima
U objektu je predviđen 1 gasni kotao sa gorionikom sa nazivnom snagom od 55 KW. Kotao
je smešten u termoizolovani, protivpožarno otporni kontejner. Za rad ovog trošila potrebno je
obezbediti sledeću količinu prirodnog gasa:
Q
-

Pkotla  3600
pri čemu je:
H dpr . gasa 

Ptrošila = 55 kW
Hd pr. gasa = 33340 kJ/Nm3
η = 0,9

Q=

55  3600
= 6.6 Nm3/h
33340  0,9

nazivna snaga instalisanih trošila
donja kalorična vrednost prirodnog gas
stepen korisnog dejstva instalisanog
trošila pri radu sa prirodnim gasom

Provera prečnika kućnog gasnog priključka
Gustina gasa na stvarnim uslovima (pri pul = 1.2 bar) je :
p T
2,21325 273
 =  0   0 = 0,802 

 1,69 kg/m3
p0 T
1,01325 283
p = pul + pa = 1.2 + 1,01325 = 2,21325 bar
T = 273 + t = 273 + 10 = 283 K

Prečnik kućnog gasnog priključka je:
354  Qk   0
354  6.6  0,802
=
= 10.5 mm pri čemu je:
 w
1,69  10
w = 10 m / s – preporučena brzina u gasovodu.
Za kućni gasni priključak usvajam postojeću PE cev Ø 25 × 3,0 mm sa du = 19 mm
Stvarna brzina u gasovodu će biti:
4Q
wst =
3600  d 2  

0,802
Q = Q0  0 = 6.6 
= 3.13 m3/h
1,69

4  3.13
wst =
= 3 m/s što je u dozvoljenim granicama
3600  0,019 2  

du =

Proračun prečnika cevi ulaznog gasovoda:
Prečnik cevovoda na ulasku u RS određuje se iz obrasca:
354  Qk   0
354  6.6  0,802
=
= 10.5 mm pri čemu je:
 w
1,69  10
wdoz = 10 m / s – preporučena brzina na ulasku u RS
Za ulazni gasovod usvajam crnu čeličnu bešavnu cev Ø 26.9×2.6 mm sa du = 21.7 mm
Stvarna brzina u ulaznom gasovodu će biti:
4Q
wst =
3600  d 2  

0,802
Q = Q0  0 = 6.6 
= 3.13 m3/h
1,69

4  3.13
wst =
= 2.35 m/s što je manje od wdoz
3600  0,0217 2  

du =

Proračun prečnika cevi izlaznog gasovoda
Prečnik cevovoda na uzlasku iz RS određuje se iz obrasca:
354  Qk   iz
mm pri čemu je:
w
w = 4.0 m / s – maksimalna preporučena brzina na izlasku iz RS
p T
1,03825 273
ρiz =  0  iz  0 = 0,802 

 0,79 kg/m3 pa je:
1,01325 283
p 0 Tiz

di =

354  6.6  0,802
= 24.3 mm
0.79  4.00
Za izlazni gasovod usvajam crnu čeličnu bešavnu cev Ø 33.7×2.6 mm sa du= 28.5 mm, a u
podzemnom delu PE cev Ø 32 × 3.0 mm sa du = 26 mm
Stvarna brzina u izlaznom gasovodu će biti:
di =

wst =

4Q
3600  d 2  

Q = Q0 

0
0,802
= 6.6 
= 6.7 m3/h
0,79


4  6.7
= 2.9 m/s za čeličnu cev što je manje od wdoz = 4.0 m/s odnosno
3600  0,0285 2  
4  6.7
wst =
= 3.5 m/s za PE cev što je manje od wdoz = 4.0 m/s
3600  0,026 2  

wst =

Izbor regulacione stanice
Usvaja se standardna regulaciona stanica G-6T sa maksimalnim protokom gasa do 10
Nm3/h i sa temperaturnim kompenzatorom i sa meračem protoka gasa sa mehom.
Proračun unutrašnje gasne instalacije
Unutrašnja gasna instalacija se dimenzioniše na osnovu protoka pogonske količine gasa,
maksimalne brzine strujanja gasa i dozvoljenog pada pritiska u mreži.
Pogonska količina prirodnog gasa pri pritisku od 25 mbar je:

V  Vn

p n Tr
,
p r Tn

gde su:
pr = 1,03825 bar
pn= 1,01325 bar
Tr = 284 K
Tn = 273 K

– apsolutni pritisak gasa u radnim uslovima,
– apsolutni pritisak gasa u normalnim uslovima ,
– temperatura gasa u radnim uslovima,
– temperatura gasa u normalnim uslovima.

Unutrašnji prečnik cevi se određuje iz obrasca:

du 

v max

4 V
,
 3.14  3600

pri čemu je:
vmax= 4 m/s – maksimalna brzina gasa pri pritisku od 25 mbar
Tabela 2: Iz napred navedenog obrasca dobijaju se sledeći podaci o maksimalnim protocima kroz
različite cevi
Bešavne cevi Č 1212
po JUS C.B5.255
Ø 21,3 x 2,6 mm (1/2”)
Ø 26,9 x 2,6 mm (3/4”)
Ø 33,7 x 3,2 mm (1”)
Ø 42,4 x 3,2 mm (5/4”)
Ø 48,3 x 3,2 mm (6/4”)

Protok
m3/h
2,9
5,3
8,4
14,7
19,9

Bakarne cevi po SRPS C.D5.502
Ø 15 x 1 mm
Ø 18 x 1 mm
Ø 22 x 1 mm
Ø 28 x 1,5 mm
Ø 35 x 1,5 mm

Protok
m3/h
1,9
2,9
4,5
7,0
11,6

Za kućne instalacije (područje do 100 mbar), pad pritiska se određuje preko jednačina za strujanje
nestišljivog fluida. Za ovakve instalacije, ukupno dozvoljeni pad pritiska u strujnom kolu je 2,6
mbar.

Pad pritiska u deonicama zavisi od prečnika cevi, dužine deonice, materijala i od vršnog
zapreminskog protoka. Na vršni zapreminski protok utiču vrsta i broj gasnih aparata, faktor
jednovremenosti korišćenja tih gasnih aparata i zapreminski protok gasa potreban za napajanje
datog gasnog aparata pri nazivnom toplotnom opterećenju qv,n.
Ukupan pad pritiska je:
Δp = ΔpR + ΔpZ ± Δph

p R  

2
l gv

 10  2 ,
du
2

gde je:

p Z  

gv2
2

 10  2 ,

p h  gh(  v   g )  10 2

Proračun padova pritiska, po deonicama, je dat u Tabeli 3 u kojoj se nalaze sledeće veličine :
qv,v
l
du
v
Re
λ
ΔpR,
ζ
ΔpZ
h
Δph

– vršni zapreminski protok,
– dužina deonice,
– unutrašnji prečnik cevovoda,
– brzina strujanja gasa kroz cevovod,
– Rejnoldsov broj,
– koeficijent trenja,
– pad pritiska usled trenja,
– koeficijent lokalnog otpora,
– pad pritiska usled lokalnih otpora,
– visinska razlika
– pad/porast pritiska u usponskom/silaznom vodu.

Zbog razlike gustine vazduha i gasa u usponskim i silaznim vodovima nastaje razlika pritisaka. Za
gasove sa relativnom gustinom d<1,0:
-

u usponskim vodovima dolazi do porasta pritiska (ΔpH je negativno),
u silaznim vodovima dolazi do pada pritiska (ΔpH je pozitivno).

Proračun ventilacije tehničke prostorije (kotlarnice)
a) Proračun dozračnih i odrzačnih otvora
Da bi se obezbedio pravilan rad kotla potrebno mu je dovesti dovoljnu količinu vazduha za
sagorevanje. To će se obezbediti ugradnjom ventilacionih otvora u donjoj i gornjoj zoni za dovod
vazduha za sagorevanje i ventilaciju prostora kotlarnice.
Površina dozračnih otvora
Računa se na osnovu obrasca:

Adn 

Lz  L v
0,36  C  Wd

C = 0,6 ÷ 0,8 - koeficjent isticanja
Wd = 1 m/s – brzina strujanja vazduha na dozračnom otvoru
Lz = Vz x Q x 3600/Hd x  = 1.5 x Q
- količina vazduha za sagorevanje
Lv = n x F x V = 5 x 0.8 x V = 4 x V
- količina vazduha za ventilaciju prostorije
82.5  172.5
Adn 
 1012 cm 2
0.36  0.7  1

Bruto površina dozračnog otvora uzimajući u obzir uticaj žičane mreže iznosi:
Adb  1.2  Adn  1.2  1012  1214 cm 2

Za dovod vazduha se usvaja spoljna fiksna žaluzina dimenzija A x B = 425x285 mm sa žičanom
mrežom na ulaznom otvoru postavljena u donjem delu do 30 cm od poda.
Površina odzračnih otvora
Računa se na osnovu obrasca:

Aon 

Lv
0,04  H  dt

H = 2.5 m – visinska razlika odzračnog i dozračnog otvora
dt = 5ºC – temperaturna razlika vazduha na dozračnom i odzračnom otvoru
Aon 

172.5
0,04  2.5  5

 1220 cm 2

Bruto površina odzračnog otvora uzimajući u obzir uticaj žičane mreže iznosi:
Aob  1.2  Aon  1.2  1220  1464 cm 2

Usvaja se spoljna fiksna žaluzina dimenzija A x B = 425x345 mm sa žičanom mrežom postavljena
na naspramnom zidu pod plafonom.
b) Kontrola efikasnosti
Broj izmena vazduha proveravamo prema obrascu:

i

3600  Ao  Wo
f  Vk

Ao, = 0.122 m2 – neto površina odzračnih otvora
f = 0,8 – faktor popunjenosti prostorije
Izlazna brzina na odzračnom otvoru Wo računa se prema formuli Hausena:

gH 
Wo 

dt
Td

A
1   o
 Ad





2

pri čemu je:
g = 9,81 m/s – ubrzanje Zemljine teže,
H = 2.5 m – visinska razlika odzračnog i dozračnog otvora,
dt = 5 ºC – temperaturna razlika između dozračnog i odzračnog otvora za najnepovoljnije uslove,
Td = 273 K – temperatura na dozračnom otvoru,
Ao/Ad - odnos odzračnog i dozračnog otvora

Wo 

5
273  0.47 m / s
2
 1220 
1 

 1214 

9.81  2.5 

Broj izmena vazduha:
i

3600  1220  0.47  10 4
 6 izmena / h
0.8  43.1

Obzirom da je postignut broj izmena vazduha u kotlarnici minimalno potreban imin = 5 izm./h to se
u kotlarnici ne može uspostaviti eskplozivna smeša, te električne instalacije mogu biti obične
izvedbe.
c) Provera ventilacije kotlarnice prema Pravilniku za pogon, građenje i projektovanje gasnih
kotlarnica
Ad  5.8  Qk  5.8  55  319 cm 2
Ao  1 / 3  Ad  1 / 3  319  106 cm 2

Iz čega zaključujemo da računski dobijene površine otvora u potpunosti zadovoljavaju propisane
standarde iz ove oblasti.

Pančevo, Februar 2021 god.

Odgovorni projektant
______________________
Milan Mitrić, dipl. ing. maš.

Sabiranje koeficijenata lokalnih otpora ζ
Red.

Vrsta lokalnog otpora

br.

Grafički
simbol

Koeficijent
otpora
ζD = 0,4

1

Redukcioni komad

2

Etažni luk

ζ = 0,5

Promena smera
(luk; koleno)
T-komad 90°,
prolaz
T-komad 90°,
odvod
T-komad 90°,
za čišćenje
T-komad 90°,
(odvod se završava tim
komadom)

ζ = 0,7

3
4
5
6
7
8

T-luk, prolaz

9

T-luk, odvod

Krstasta račva 90°,
odvod
Krstasta račva 90°,
14
prolaz
Krstasta račva 90°,
15
za čišćenje
13

19
20

3

1

3

ζD = 0,3
ζA = 1,3
ζA = 1,3
ζG = 1,5

ζA = 0,9

12 Krstasta račva, prolaz

18

3
1

ζA = 0,9

Dvostruki T-luk
11 prolazni (odvod se završava
tim komadom)

17

2
1

ζD = 0,3

10 T-luk, za čišćenje

16

Deonica
1
1

Priključak jednos. < DN25
priklj. merila
> DN25
Konusna zaporna
slavina
Konusna ugaona
slavina
Kuglasta zaporna
slavina
Kuglasta ugaona
slavina

ζG = 1,3

ζD = 1,3
ζA = 2,0
ζD = 0,5
ζA = 1,3
ζ = 2,0
ζ = 4,0
ζ = 2,0

1

ζ = 5,0
ζ = 0,5

1

2

ζ = 1,3
ζ = 0,5

21 Zasuni
Σζ na deonicama

5,0

1,1

3,5

Dimenzionisanje i proračun pada pritiska gasovodne instalacije
prema JUS M.E3.510
Δpdoz
Δpdoz
Δpdoz
Δpdoz
Δpdoz

Razvodni vod:
Potrošni vod:
Usponski vod:
Ogranak i priključni vod:
Merač protoka gasa:

≤ 0,3 mbar
≤ 0,8 mbar
≤ 0,0 mbar
≤ 0,5 mbar
≤ 1 mbar

Ukupno doz. pad pritiska u strujnom kolu je 2,6 mbar
* -usponski vod h sa predznakom ''+'', a silazni sa predznakom ''-''

Rešo
Šporet
Peć
Kotao
Rešo
Šporet
2
Peć
Kotao
Rešo
Šporet
3
Peć
Kotao

Komada

Trošila

Deonica

Tabela 1: Proračun padova pritiska po deonicama - RAZVODNI VOD

∑qv,n

fi

∑qv,n · fi

m³/h

-

m³/h

1

6,60

1,000

6,60

1

6,60

1,000

6,60

1

6,60

1,000

6,60

1

qv,v

l

DN

Rl

∑ζ

Z

H*

ΔpH

∑Δp

mbar/
m/s
m

mbar

-

mbar

m

mbar

mbar

-2,5

0,119

0,469

v

R

m³/h

m

-

6,60

3,0

25

2,87

0,062

0,187

5

0,164

6,60

10,0

32

3,45

0,102

1,021

1,1

0,052

6,60

10,0

25

2,87

0,062

0,622

3,5

0,115

1,073

2,5

-0,119

0,617

Merilo zapremine gasa: Δp=0,5 mbar < 1,0 mbar
Ukupan pad pritiska za objekat iznosi:
Δpmax = 2.159+0,5 = 2.659 mbar što zadovoljava jer je jednako dozvoljenom 2.6 mbara

Odgovorni projektant:
Milan Mitrić,dipl.ing.

∑Δp ≤
Δpdoz

12. PREDMER I PREDRAČUN OPREME I RADOVA

za unutrašnju gasnu instalaciju i izmeštanje MRS za samouslužnu autoperionicu
u Pančevu, Mihajla Pupina 1, kat.parc.br. 1289/2 KO Pančevo
Cenama su obuhvaćeni isporuka i montaža sledeće opreme i materijala bez obračunatog PDV:
A. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA
1.

Isporuka i ugradnja crne čelične, bešavne cevi po
SRPS EN ISO 3182
m'

12

1.000,00

12.000,00

kom.

6

250,00

1.500,00

0,5

13.500,00

6.750,00

m'

12

30,00

360,00

m2
m2
m2
lit.

1
1
1
1

1.200,00
800,00
800,00
200,00

1.200,00
800,00
800,00
200,00

m'

7

150,00

1.050,00

m'

12

200,00

2.400,00

Isporuka i ugradnja PE spojnice za gas izrađene u
skladu sa SRPS EN 1555 i ISO 4437 od materijala
klase PE80
PE32 - Ø32x3.0 mm

kom.

2

800,00

1.600,00

Isporuka i ugradnja prelaznog komada PE/Č
izrađenog u skladu sa SRPS EN 1555 i ISO 4437
od materijala klase PE80
PE32/Č25

kom.

2

4.500,00

9.000,00

DN 25 - Ø33,7x2,6
2.

3.

4.

5.

Isporuka i ugradnja crnog čeličnog kolena. Koleno
je izrađeno od Č 1212 u skladu sa SRPS EN ISO
3182
DN 25 - Ø33,7x2,6
Pomoćni materijal za izradu cevne mreže, gas, žice
za varenje elektroda, redukcije, lukovi i oslonci do
DN50, hilzne, kučina i sl. 50% od prethodnih
pozicija.
Čišćenje cevne mreže od korozije do "metalnog"
sjaja.
Isporuka materijala i antikorozivna zaštita
podzemnog dela čeličnog gasovoda i zaštita:
prajmer
poliken
traka za mehaničku zaštitu
razređivač

6.

7.

Bojenje cevne mreže osnovnom bojom i pokrivnom
žutom bojom u dva svoja
Isporuka i ugradnja PE cevi za gas izrađene u
skladu sa SRPS EN 1555 i ISO 4437 od materijala
klase PE80
PE32 - Ø32x3.0 mm

8.

9.

10.

Isporuka i ugradnja tvrdih bakarnih cevi za vezu
gasnog gorionika sa gasnom slavinom, izrađene po
SRPS EN 1057, komplet sa potrebnim fitinzima,
spojnim, redukcionim i zaptivnim materijalom
m'

2

1.700,00

3.400,00

kom.

3

1.300,00

3.900,00

m'

1

1.500,00

1.500,00

Isporuka i montaža aluminijumske fiksne žaluzine
sa zaštitnom mrežicom za ugradnju u zid
AxB=425x345
AxB=425x285

kom.
kom.

1
1

5.000,00
4.500,00

5.000,00
4.500,00

Isporuka i montaža gasnog kotla za zagrevanje
tehnološke vode, kapaciteta 55 KW, komplet sa
gasnim gorionikom, priborom za čišćenje i čeličnim
dimovodom prečnika Ø200 mm i visine 3 m,
proizvod "ACV" Belgija:
tip Delta Pro S 55

kom.

1
480.000,00
SVEGA A:

480.000,00
535.960,00

DN 25 - Ø28 x 1,5
11.

Isporuka i montaža kuglastih gasnih slavina sa
navojnim spojem i polugom izrađenih prema SRPS
EN 331, sa i bez holendera
DN 25 NP16

12.

13.

14.

Isporuka i ugradnja zaštitnih čeličnih cevi u
zidovima
DN 32 - Ø42 x 1,0

B. GRAĐEVINSKI RADOVI ZA UGI
1.

2.
3.

4.

5.

Ručni iskop rova u zemlji treće kategorije. Širina
iskopa je 0.4 m a dubina 1.4 m
m3

5,6

850,00

4.760,00

m'

10

80,00

800,00

m3

1,60

2.800,00

4.480,00

m3

4,00

550,00

2.200,00

m'

10

35,00

350,00

Ručno grubo i fino planiranje dna rova
Nabavka, prevoz i razastiranje peska u rovu ispod i
iznad PE cevi u sloju od po 20 cm

Ručno zatrpavanje rova zemljom od iskopa u
slojevima 20-30 cm sa nabijanjem

Nabavka i ugradnja u rov plastične žute trake
upozorenja sa natpisom "Gasovod"

6.

7.

8.

Nabavka i ugradnja tipskih oznaka gasovoda sa
betonskim stubićima
kom.

1

2.500,00

2.500,00

m3

1,60

800,00

1.280,00

m'

10
450,00
SVEGA B:

4.500,00
20.870,00

Odvoz viška iskopanog materijala kamionom, sa
utovarom, istovarom i grubim planiranjem, na
deponiju do 5 km daljine

Geodetsko snimanje izvedenog stanja podzemnog
dela unutrašnje gasne instalacije sa izradom
protokola o snimanju

C. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1.

2.

3.

4.

5.

Pripremni radovi obuhvataju: radove u cilju
obezbeđenja gradilišta, uzimanje potrebnih mera,
donošenje alata i materijala do mesta montaže i sl.,
upoznavanje sa postojećim stanjem na objektu,
upoznavanje sa projektnom i ostalom
dokumentacijom, upoređivanje projekta sa stvarnim
stanjem na gradilištu, potrebna razmeravanja i
usaglašavanja. U slučaju neslaganja u projektu,
predmeru ili teškoća u realizaciji projekta, izvođač
je obavezan da ukaže na te probleme nadzornom
organu. U protivnom izmene idu na njegov račun.
paušalno

2.000,00

paušalno

1.000,00

paušalno

2.000,00

paušalno

6.000,00

paušalno

1.000,00
12.000,00

Produvavanje unutrašnje gasne instalacije
komprimovanim vazduhom pritiska 1 bar
Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije na čvrstoću i
nepropusnost. Ispitivanje izvršiti komprimovanim
vazduhom u skladu sa Pravilnikom

Puštanje u pogon opreme i instalacije. Puštanje u
pogon opreme vrši ovlašćeno lice.

Pribavljanje atesta o ugrađenoj opremi i materijalu
SVEGA B:

REKAPITULACIJA UGI

535.960,00
20.870,00
12.000,00
568.830,00

A. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA
B. GRAĐEVINSKI RADOVI ZA UGI
C. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
SVEGA :
C. IZMEŠTANJE MRS
1. MATERIJAL I OPREMA
1.

Isporuka i ugradnja crnih čeličnih, bešavne cevi po
SRPS EN ISO 3182
DN 20 - Ø26,9 X 2,3

2.

3.

Isporuka i ugradnja crnog čeličnog kolena. Koleno
je izrađeno od Č 1212 u skladu sa SRPS EN ISO
3182
DN 20 - Ø26,9 X 2,3

m'

3

750,00

2.250,00

kom.

1

160,00

160,00

2.410,00

1.205,00

Pomoćni materijal za izradu cevne mreže, gas, žice
za varenje elektroda, redukcije, lukovi i oslonci do
DN50, hilzne, kučina i sl. 50% od prethodnih
pozicija.
0,5

4.

5.

Čišćenje cevne mreže od korozije do "metalnog"
sjaja.
Isporuka materijala i antikorozivna zaštita
podzemnog dela čeličnog gasovoda i zaštita:
prajmer
poliken
traka za mehaničku zaštitu
razređivač

6.

7.

m'

3

30,00

90,00

m2

1

1.200,00

1.200,00

2

1

800,00

800,00

2

m
lit.

1
1

800,00
200,00

800,00
200,00

komplet

1

2.000,00

2.000,00

m'

3

1.000,00

3.000,00

m

Ispitivanje izolacije čeličnog dela kućnog gasnog
priključka na elektroprobojnost. Ispitivanje izvršiti
visokonaponskim detektorom sa naponom ne većim
od 20 kV
Radiografsko snimanje varova čeličnog dela kućnog
gasnog priključka DN20 u skladu sa SRPS EN ISO
17636

8.

9.

10.

Isporuka i ugradnja prelaznog komada PE/Č
izrađenog u skladu sa SRPS EN 1555 i ISO 4437
od materijala klase PE80
PE25/Č20

kom.

1

3.500,00

3.500,00

Isporuka i ugradnja PE spojnice za gas izrađene u
skladu sa SRPS EN 1555 i ISO 4437 od materijala
klase PE80
PE25 - Ø25x3.0 mm

kom.

1

800,00

800,00

1
42.000,00
SVEGA 1:

42.000,00
58.005,00

Isporuka i montaža MRS u metalnom ormaru za
smeštaj regulatora i merača protoka gasa, dimenzija
500x500x280 mm, sa vratancima, otvorima za
ventilaciju, bravicom za zaključavanje i
zastakljenim otvorima za očitavanje. Ormar
montirati na čelične nosače kao slobodnostojeći. U
ormaru su smešteni: kuglasta slavina DN20,
izolirajući komad DN20, "Y" filter DN20, regulator
pritiska gasa sa 1-3 bara na 25 mbara maksimalnog
protoka 10 Nm3/h, merač protoka gasa sa mehom
tipa G-6T osovinskog razmaka 25 cm. Ormar i
gasnu cev povezati na najbliži uzemljivač. Obračun
se vrši za komplet.
komplet

2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Ručni iskop rova u zemlji treće kategorije. Širina
iskopa je 0.4 m a dubina 1.05 m
m3

1,5

850,00

1.275,00

m'

3

80,00

240,00

m3

0,25

2.800,00

700,00

m3

1,25

550,00

687,50

m'

2

35,00

70,00

kom.

1

2.500,00

2.500,00

Ručno grubo i fino planiranje dna rova
Nabavka, prevoz i razastiranje peska u rovu ispod i
iznad PE cevi u sloju od po 20 cm

Ručno zatrpavanje rova zemljom od iskopa u
slojevima 20-30 cm sa nabijanjem

Nabavka i ugradnja u rov plastične žute trake
upozorenja sa natpisom "Gasovod"

Nabavka i ugradnja tipskih oznaka gasovoda sa
betonskim stubićima

7.

8.

9.

Odvoz viška iskopanog materijala kamionom, sa
utovarom, istovarom i grubim planiranjem, na
deponiju do 5 km daljine
m3

0,25

800,00

200,00

m'

4

450,00

1.800,00

Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnog
gasnog priključka sa izradom protokola o snimanju
Isključenje protoka gasa, odsecanje dela postojećeg
KGP od PE cevi i spajanje sa čeličnim delom KGP
na izmeštenoj lokaciji
paušalno
SVEGA 2:

6.000,00
13.472,50

3. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1.

2.

3.

4.

Pripremni radovi obuhvataju:
radove u cilju
obezbeđenja gradilišta, uzimanje potrebnih mera,
donošenje alata i materijala do mesta montaže i sl.,
upoznavanje sa postojećim stanjem na objektu,
upoznavanje sa projektnom i ostalom
dokumentacijom, upoređivanje projekta sa stvarnim
stanjem na gradilištu, potrebna razmeravanja i
usaglašavanja. U slučaju neslaganja u projektu,
predmeru ili teškoća u realizaciji projekta, izvođač
je obavezan da ukaže na te probleme nadzornom
organu. U protivnom izmene idu na njegov račun.
paušalno

2.000,00

paušalno

1.000,00

paušalno

4.000,00

paušalno

1.000,00
8.000,00

Produvavanje kućnog gasnog priključka
komprimovanim vazduhom pritiska 1 bar

Ispitivanje izgrađenog kućnog gasnog priključka na
čvrstoću i nepropusnost. Ispitivanje izvršiti
istovremeno komprimovanim vazduhom pritiska 6
bara.
Pribavljanje atesta o ugrađenoj opremi i materijalu
SVEGA 3:

REKAPITULACIJA IZMEŠTANJA MRS
1. MATERIJAL I OPREMA
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
3. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
SVEGA C:

58.005,00
13.472,50
8.000,00
79.477,50

ZBIRNA REKAPITULACIJA
1. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA
2. IZMEŠTANJE KUĆNOG GASNOG PRIKLJUČKA
Ukupno:

Odgovorni projektant:
Milan Mitrić,dipl.ing.

568.830,00
79.477,50
648.307,50
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