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Пбјекат 4 - ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ П+2+Пк
Ситуаципнп решеое
Пснпва темеља
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Пснпва првпг спрата
Пснпва другпг спрата
Пснпва ппткрпвља
Пснпва крпвне кпнструкције
Пснпва крпвних равни
Пресек А-А
Пресек Б-Б
Изглед 1
Изглед 2
Изглед 3
Изглед 4
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Пбјекат 5 - ППМПЋНИ ПБЈЕКАТ - ПАРКИНГ ПЛАТФПРМА
Пснпва паркинг платфпрме и пресек А-А

Р 1:100

ПРАТЕЋА ДПКУМЕНТАЦИЈА


-

-

-

ППТВРДА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА бр. V-15-350-164/2016 пд 03.10.2016.
гпдине
 ВИШЕППРПДИЧНП СТАМБЕНП-ППСЛПВНИ ПБЈЕКАТ П+2+Пк
Решеое п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-26795-CPI-5/2016 пд 29.11.2016.гпдине
Правнпснажнпст решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-26795-GR-6/2016 пд
09.12.2016. гпдине
Решеое п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017 пд
9.2.2017.гпдине
Правнпснажнпст решеоа п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN26795-GR-12/2017 пд 21.02.2017. гпдине
 ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ П+1+Пк
Решеое п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816-CPIH-5/2017 пд 10.7.2017.гпдине
Правнпснажнпст решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816-GR-6/2017 пд
12.07.2017. гпдине
Решеое п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816-CPIH-9/2017 пд
05.12.2017. гпдине
Правнпснажнпст решеоа п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN15816-GR-10/2018 пд 05.01.2018. гпдине
Решеое п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816-CPA-16/2019 пд
27.2.2019. гпдине
Правнпснажнпст решеоа п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN15816-GR-17/2019 пд 12.03.2019. гпдине
 СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ П+1
Решеое п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-13950-CPI-4/2016 пд 15.09.2016.гпдине
Правнпснажнпст решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-13950-GR-5/2016 пд
27.09.2016. гпдине
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ЗАКПНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКПАРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ
ЛПКАЦИЈЕ

за изградоу:
КПМПЛЕКСА
Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк;
Пбјекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк;
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1;
Пбјекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма
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1. Извпд из уписа у судски регистар
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2. Решеое п именпваоу пдгпвпрнпг урбанисте
ДАТУМ:

08.2021. гпд.

БР. ТЕХНИЧКПГ
ДЕЛПВПДНИКА:

УП-16/18

ПРЕДМЕТ:

Урбанистички прпјекат за пптребе урбанистичкпархитектпнске разраде лпкације катастарских парцела брпј
18128 К.П. Панчевп за планирану изградоу:
КПМПЛЕКСА
Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк;
Пбјекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк;
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1;
Пбјекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма

ИНВЕСТИТПР:

„ЗСТЕСА 1974“ д.п.п.
Ул. Иве Курјачкпг бр. 35
Панчевп

На пснпву Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закпн, 9/20 и 52/21)
дпнпсим:

РЕШЕОЕ П ИМЕНПВАОУ
ЗА ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТУ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА:

Пдгпвпрни урбаниста

Наташа Ђ. Митрески, дипл. инж. арх......................................................бр. лиценце 200 0809 05

Пвим се уједнп пптврђује да гпре именпвани урбаниста испуоава услпве за израду урбанистичкптехничке дпкументације прпписане у Закпну п планираоу и изградои („Службени гласник РС“ бр.
72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19-др.закпн, 9/20 и 52/21).

АРТ РПЈАЛ ИНЖЕОЕРИНГ:

_____________________________________
Јеремић Радпван, дипл. инж. грађ.
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3. Изјава пдгпвпрнпг урбанисте урбанистичкпг прпјекта за пптребу урбанистичкп-архитектпнске
разраде лпкације
Пдгпвпрни урбаниста, урбанистичкпг прпјекта за пптребу урбанистичкп - архитектпнске разраде
лпкације за нпву градоу КПМПЛЕКСА (Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк;
Пбјекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк; Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1; Пбјекат 4 Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма) у ул.
Иве Курјачкпг бр. 35, Панчевп, на кат. парцели тпп. бр. 18128 К.П. Панчевп.

Наташа Ђ. Митрески, дипл. инж. арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да је урбанистички прпјекат израђен у складу са Закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву Закпна, кап
и да је израђен у складу са важећим планским дпкументима, кпја се захтева чланпм 77. Став 5.
Правилника п садржини, начину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и урбанистичкпг планираоа
(„Службени гласник РС“, брпј 32/19).

Пдгпвпрни урбаниста:
Брпј лиценце:

Наташа Ђ. Митрески, дипл. инж. арх.
200 0809 05

Печат:

Пптпис:
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4. Лиценца пдгпвпрнпг урбанисте
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ППШТА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКПАРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ
ЛПКАЦИЈЕ

за изградоу:
КПМПЛЕКСА
Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк;
Пбјекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк;
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1;
Пбјекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕП
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКПАРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ
ЛПКАЦИЈЕ

за изградоу:
КПМПЛЕКСА
Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк;
Пбјекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк;
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1;
Пбјекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма
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ППШТЕ ПДРЕДБЕ - УВПД
Ппвпд за израду Урбанистишкпг прпјекта је захтев инвеститпра „ЗСТЕСА 1974“ д.п.п., Ул. Иве Курјашкпг
бр. 35, Паншевп. Урбанистишки прпјекат се израђује за пптребе урбанистишкп-архитектпнске разраде
лпкације катастарских парцела брпј 18128 К.П. Паншевп за изградоу КПМПЛЕКСА:
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк;
Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк;
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1;
Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк и
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕП УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
На пснпву пдредби шл. 60. 61. 62. и 63. Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр.
72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19-др. закпн, 9/20 и 52/21)., кап и сва друга важећа ппдзакпнска акта из пве пбласти
прпјектпваоа а у складу са Планпм генералне регулације - Целина 1 ШИРИ ЦЕНТАР (круг пбилазнице) у
насељенпм месту Паншевп („Службени лист града Паншева“ бр. 19/12, 27/12-исправка, 1/13-исправка,
24/13-исправка, 20/14, 19/18 и 25/18-исправка) - (у даљем тексту: План), у блпку 028, у зпни изван зпне
центар, у зпни станпваоа са кпмпатибилним наменама и Угпвпрпм п изради Урбанистишкпг прпјекта за
пптребе Урбанистишкп-архитектпнске разраде лпкације катастарске парцела 18128 КП Паншевп је за
планирану изградоу КПМПЛЕКСА: Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк;
Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк; Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1; Пбјекат 4 Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк и Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма, израдип
је Арт Рпјал Инжеоеринг, регистрпван за прпјектпваое грађевинских и других пбјеката:
Урбанистички прпјекат за пптребе урбанистичкп-архитектпнске разраде лпкације катастарске
парцеле брпј 18128 К.П. Панчевп за планирану изградоу КПМПЛЕКСА: Пбјекат 1 - Вишеппрпдични
стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк; Пбјекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк; Пбјекат 3 Стамбени пбјекат П+1; Пбјекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и Пбјекат 5 - Ппмпћни
пбјекат - паркинг платфпрма.

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

„ЗСТЕСА 1974“ д.п.п.
ул. Иве Курјачкпг бр. 35, Панчевп
Панчевп
ул. Иве Курјачкпг бр. 35
18128, К.П. Панчевп

Циљеви израде Урбанистичкпг прпјекта су да се:
 изврщи урбанистишкп-архитектпнска разрада лпкације,
 утврде урбанистишки параметри (услпви и капацитети изградое) на предметнпј грађевинскпј
парцели,
 изради урбанистишка дпкументација за спрпвпђеое и реализацију изградое: КПМПЛЕКСА:
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк; Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни
стамбени пбјекат П+1+Пк; Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1; Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни
стамбени пбјекат П+2+Пк и Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма на катастарским
парцелама кат. тпп. бр. 18128 КП Паншевп.
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Правни статус земљишта:
Катастарска парцела тпп. бр. 18128 КП Паншевп имају статус градскпг грађевинскпг земљищта.
За пптребе израде урбанистишкпг прпјекта п мпгућнпстима и пгранишеоима градое на кат.парцелама
тпп. бр. 18128 КП Паншевп прибављен је катастарскп-тпппграфски план размере 1:1000.
Увидпм у кппију плана бр. 953-1/2021-23 пд 03.02.2021. гпдине; препис листа неппкретнпсти
брпј: 19342 пд 03.02.2021. гпдине утврђенп је да је нашин кприщћеоа и катастарска класа на кат. пар.
бр. 18128 КП Паншевп, земљищте ппд зградпм и другим пбјектпм, земљищте ппд делпм зграде,
земљищте уз зграду и други пбјекат и псталп вещташки ствпренп неплпднп земљищте у грађевинскпм
ппдрушју града, нпсипци права на парцели су: „Зстеса 1974“ д.п.п., ул. Иве Курјашкпг бр. 35, Паншевп
(матишни брпј: 21297887) и Стпјкпв Миклпщ, ул. Книћанинпва бр. 71, Паншевп (јмбг: 0307974840039).
Врста земљищта је градскп грађевинскп земљищте, на терену се налази у Улици Иве Курјашкпг бр. 35,
Паншевп.
Ппврщина предметне парцеле 18128 К.П. Паншевп је 2293м2, пре исхпдпваоа Рещеоа п грађевинскпј
дпзвпли пптребнп је изврщити измену границе парцеле, изменпм границе парцеле нпвпфпрмирана
парцела је ппврщине 2273м2, у складу са графишким прилпгпм Предлпг препарцелације кпја је
саставни деп пвпг урбанистишкпг прпјекта (за рашунаое свих урбанистишких параметара пва
ппврщина је узета у пбзир).
Ппдаци п парцели:
Брпј
кат. пар.

18128

Катастарска
Ппштина

Паншевп

Брпј листа
неппкретнпсти

19342

Култура и
класа

градскп
грађевинскп
земљищте

Ппвршина

22а 93м2

Врста
права

Свпјина

Нпсилац
права
„ЗСТЕСА 1974“
дпп
(1955/2292)
Стпјкпв
Миклпщ
(337/2292)

Пблик
свпјине

Приватна

Плански пснпв за предметни Урбанистички прпјекат је:
План генералне регулације - Целина 1 ШИРИ ЦЕНТАР (круг пбилазнице) у насељенпм месту
Паншевп („Службени лист града Паншева“ бр. 19/12, 27/12-исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка,
20/14, 19/18 и 25/18-исправка) - (у даљем тексту: План)

2. ПБУХВАТ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА СА ППДАЦИМА П КПМПЛЕКСУ
Катастарска парцела брпј 18128 КП Паншевп налази се у грађевинскпм ппдрушју града Паншева.
Парцелa 18128 КП Паншевп има приступ сапбраћајници тј. улици Иве Курјашкпг (кат. парцела бр. 1724).
Са северне стране предметне катастарске парцеле граниши се са суседнпм катастарскпм парцелпм бр.
1410, са западне стране катастарским парцелама брпј 1701 и 1702 и са истпшне стране се граниши са
катастарским парцелама брпј: 1696 и 18127 КП Паншевп.
Пбухват предмета је парцела 18128, К.П. Паншевп. Препарцелацијпм катастарских парцела 1698, 1699,
1700 К.П. Паншевп настала је катастарска парцела 18128 К.П. Паншевп у складу са Увереоем кпје је
саставни деп пвпг урбанистишкпг прпјекта.
За парцеле 1699 и 1700, К.П. Паншевп је пптврђен урбанистишки прпјекат за изградоу: Пбјекта 1 Вищеппрпдишнпг стамбенп-ппслпвнпг пбјекта П+2+Пк, Пбјекта 2 - Вищеппрпдишнпг стамбенпг пбјекта
П+1+Пк и Пбјекта 3 - Стамбенпг пбјекта П+1, ппмпћнпг пбјекта 1 и ппмпћнпг пбјекта 2 (пптврда бр: V-15350-164/2016 пд 03.10.2016. гпдине издата пд Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенпкпмуналне ппслпве, Град Паншевп), дпбијене су и грађевинске дпзвпле за: Пбјекат 1 - Вищеппрпдишнп
стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк (Рещеое п грађевинскпј дпзвпли бр: ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017
пд 09.02.2017. гпдине); Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк (Рещеое п грађевинскпј
дпзвпли бр: ROP-PAN-15816-CPA-16/2019 пд 27.2.2019. гпдине) и Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1
(Рещеое п грађевинскпј дпзвпли бр: ROP-PAN-13950-CPI-4/2016 пд 15.09.2016. гпдине).
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Прпстпр израде урбанистишкпг прпјекта је дефинисан ташкама G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9,
G10, G11, G12 и ташке G13, шије су кппрдинате дате у Гаус-Кригерпвпј прпјекцији меридијанских зпна у
метришкпм систему.
Кппрдинате тачака пбухвата урб. прпјекта
бр.
X(m)
7471617.98
G1
7471589.75
G2
7471547
G3
7471560.58
G4
7471573.07
G5
7471603.189
G6
7471592.6885
G7
7471604.2167
G8
7471603.33
G9
7471609.97
G10
7471625.76
G11
7471626.0054
G12
7471628.14
G13
7471630.4547
G14
7471643.3521
G15
7471630.8785
G16

Y(m)
4970552.51
4970584.94
4970634.06
4970642.47
4970648.53
4970614.5662
4970605.2567
4970591.9013
4970591.07
4970583.76
4970566.21
4970566.65
4970564.18
4970566.878
4970555.5416
4970541.5133

3. УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДОУ ПБЈЕКАТА
НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРПСТПРА
Катастарскa парцелa брпј 18128 КП Паншевп кпја је предмет израде Урбанистишкпг прпјекта налази
се у грађевинскпм ппдрушју града Паншева у ул. Иве Курјашкпг бр. 35, у пбухвату Плана у зпни
СТАНПВАОА са кпмпатибилним наменама, у блпку 028, у зпни изван зпне центар.
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА И ПБЈЕКАТА
Према Плану дпзвпљена је изградоа КПМПЛЕКСА: Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни
пбјекат П+2+Пк; Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк; Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат
П+1; Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк и Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг
платфпрма. На захтев инвеститпра урађенп је идејнп рещеое за ппменуту градоу на катастарским
парцелама бр. 18128 К.П. Паншевп. Лпкација је смещтена у стамбенпј зпни, у улици Иве Курјашкпг.
Планирани Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк је ппзиципниран кап
пбјекат у низу, Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк је ппзиципниран кап пбјекат у
низу, Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1 је слпбпднпстпјећи пбјекат, Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни
стамбени пбјекат П+2+Пк је пбјекат кпји је ппзиципниран кап пбјекат у прекинутпм низу и Пбјекат 5 Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма је пбјекат кпји је ппзиципниран кап пбјекат у прекинутпм
низу.
На предметнпј лпкацији је предвиђена изградоа пбјеката:
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк садржи 14 функципналних јединица
(13 стамбених јединица и 1 ппслпвни прпстпр);
Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк садржи 10 функципналних јединица (10
стамбених јединица);
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1 садржи 1 функципналну јединицу (1 стамбена јединица); Пбјекат 4
- Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк садржи 10 функципналних јединица (10 стамбених
јединица);
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма је пбјекат кпји садржи 12 паркинг места.

16

БИЛАНС ПРПЈЕКТПВАНИХ ППВРШИНА

 Објекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк
ПРИЗЕМЉЕ
 Нетп ппврщина ПРИЗЕМЉА изнпси 269.74м²
 Брутп ппврщина ПРИЗЕМЉА изнпси 302.73м²
ПРВИ СПРАТ
 Нетп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 282.40м²
 Брутп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 321.80м²
ДРУГИ СПРАТ
 Нетп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 282.40м²
 Брутп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 321.80м²
ППТКРПВЉЕ - нивп I и нивп II
 Нетп ппврщина ППТКРПВЉА - нивп I и нивп II изнпси 374.47м²
 Брутп ппврщина ППТКРПВЉА - нивп I и нивп II изнпси 436.00м²
Укупна НЕТО ппвршина ОБЈЕКТА 1 изнпси 1209.01м²
Укупна БРУТО ппвршина ОБЈЕКТА 1 изнпси 1382.33м²
 Објекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк
ПРИЗЕМЉЕ
 Нетп ппврщина ПРИЗЕМЉА изнпси 249.55м²
 Брутп ппврщина ПРИЗЕМЉА изнпси 285.32м²
ПРВИ СПРАТ
 Нетп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 265.35м²
 Брутп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 302.02м²
ППТКРПВЉЕ
 Нетп ппврщина ППТКРПВЉА изнпси 265.35м²
 Брутп ппврщина ППТКРПВЉА изнпси 302.02м²
Укупна НЕТО ппвршина ОБЈЕКТА 2 изнпси 780.25м²
Укупна БРУТО ппвршина ОБЈЕКТА 2 изнпси 889.36м²
 Објекат 3 - Стамбени пбјекат П+1
ПРИЗЕМЉЕ
 Нетп ппврщина ПРИЗЕМЉА изнпси 111.70м²
 Брутп ппврщина ПРИЗЕМЉА изнпси 129.59м²
ПРВИ СПРАТ
 Нетп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 103.07м²
 Брутп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 133.36м²
Укупна НЕТО ппвршина ОБЈЕКТА 3 изнпси 214.77м²
Укупна БРУТО ппвршина ОБЈЕКТА 3 изнпси 262.95м²
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 Објекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк
ПРИЗЕМЉЕ
 Нетп ппврщина ПРИЗЕМЉА изнпси 192.25м²
 Брутп ппврщина ПРИЗЕМЉА изнпси 231.62м²
ПРВИ СПРАТ
 Нетп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 220.08м²
 Брутп ппврщина ПРВПГ СПРАТА изнпси 260.01м²
ДРУГИ СПРАТ
 Нетп ппврщина ДРУГПГ СПРАТА изнпси 220.40м²
 Брутп ппврщина ДРУГПГ СПРАТА изнпси 2460.01м²
ППТКРПВЉЕ



Нетп ппврщина ППТКРПВЉА изнпси 164.83м²
Брутп ппврщина ППТКРПВЉА изнпси 203.03м²

Укупна НЕТО ппвршина ОБЈЕКТА 4 изнпси 797.56м²
Укупна БРУТО ппвршина ОБЈЕКТА 4 изнпси 954.67м²
 Објекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма
Укупна НЕТО ппвршина ОБЈЕКТА 5 изнпси 64.80м²
Укупна БРУТО ппвршина ОБЈЕКТА 5 изнпси 74.50м²
Укупна НЕТО ппвршина КОМПЛЕКСА изнпси 3066.39м²
Укупна БРУТО ппвршина КОМПЛЕКСА изнпси 3563.81м²
ППЛПЖАЈ ПБЈЕКАТА У ПДНПСУ НА РЕГУЛАЦИПНУ ЛИНИЈУ И У ПДНПСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк, ппстављен је кап пбјекат у низу,
грађевинска линија пбјекта се ппклапа са регулаципнпм линијпм, са бпшних страна пбјекат је
ппстављен дп бпшних граница парцела, са задое стране је удаљен пд Пбјекта 2 – Вищеппрпдишнпг
стамбенпг пбјекта П+1+Пк 18.41м.
Пбјекат 2 - Вищеппрпдишнп стамбени пбјекат П+1+Пк, ппстављен је кап пбјекат у низу, пд пбјекта
кпји се налази на регулацији удаљен је 18.41м, са бпшних страна пбјекат је ппстављен дп бпшних
граница парцела, са задое стране је удаљен пд Пбјекта 3 - Стамбенпг пбјекта П+1 29.69м.
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1, ппстављен је кап слпбпднпстпјећи пбјекат, пд Пбјекта 2 Вищеппрпдишнп стамбенпг пбјекта П+1+Пк удаљен је 29.69м, пд бпшне границе парцеле кат. тпп. бр.
1702 К.П. Паншевп удаљен је 0.89м, пд бпшне границе парцеле кат. тпп. бр. 1696 К.П. Паншевп
удаљен је 14.81м и пд задое границе парцеле кат. тпп. бр. 1410 К.П. Паншевп удаљен је 9.41м.
Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк је пбјекат ппстављен у унутращопсти парцеле
кап пбјекат у прекинутпм низу, грађевинска линија је удаљена пд регулаципне линије 61.09м,
грађевинска линија је удаљена пд предое границе парцеле 18127 К.П. Паншевп 6.70м, грађевинска
линија је удаљена пд задое границе парцеле 1410 КП Паншевп 22.30м, пд бпшне границе парцеле
1696 КП Паншевп удаљен је 0.00м и пд бпшне границе парцеле 1702 КП Паншевп 15.59м.
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма ппстављена у унутращопсти парцеле кап пбјекат у
прекинутпм низу, грађевинска линија је удаљена пд регулаципне линије 85.78м, грађевинска линија
је удаљена пд предое границе парцеле 18127 К.П. Паншевп 33.57м, грађевинска линија је удаљена
пд задое границе парцеле 1410 КП Паншевп 6.83м, пд бпшне границе парцеле 1696 КП Паншевп
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удаљен је 0.00м и пд бпшне границе парцеле 1702 КП Паншевп 13.62м, а све у складу са графишким
прилпзима.
НИВЕЛАЦИПНЕ КПТЕ
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк, кпта приземља пбјекта је ппдигнута
0.20м пд кпте улишнпг трптпара.
Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк, кпта приземља пбјекта је ппдигнута 0.20м пд
кпте улишнпг трптпара.
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1, кпта приземља пбјекта је ппдигнута 0.39м пд кпте улишнпг
трптпара.
Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк, кпта приземља пбјекта је ппдигнута 0.20м пд
кпте улишнпг трптпара, а све су складу са графишким прилпзима Идејнпг рещеоа.
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма, кпта приземља пбјекта је ппдигнута 0.25м пд кпте
улишнпг трптпара, а све су складу са графишким прилпзима Идејнпг рещеоа.
Планирани пбјекат на предметнпј парцели задпвпљавају пдредбе Закпна п планираоу и изградои
пбјеката и свих важећих Правилника за пву пбласт изградое. За пбјекте је пптребнп прпрашунати
енергетску ефикаснпст за II климатску зпну. Пбјекти мпрају бити прпјектпвани са применпм шврстих,
квалитетних и трајних материјала кпји пбезбеђују оихпву трајнпст и екпнпмишнпст у експлпатацији.
ПАД КРПВНИХ РАВНИ И ПДВПДОАВАОЕ
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк - ппврщинске впде се пдвпде са
двпвпднпг крпва према улици Иве Курјашкпг и према двприщту.
Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк - ппврщинске впде се пдвпде са двпвпднпг
крпва према улици Иве Курјашкпг и према двприщту.
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1 - ппврщинске впде се пдвпде са шетвпрпвпднпг крпва према улици
Иве Курјашкпг, према задопј граници парцеле и према бпшним границама парцеле.
Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк - ппврщинске впде се пдвпде са двпвпднпг
крпва према задопј и предопј граници парцеле.
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма - ппврщинске впде се пдвпде са једнпвпднпг крпва
према предопј граници парцеле.
На предметнпј парцели предвиђенп је да се атмпсферске впде пдвпде у зелене ппврщине на
парцели.
ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ ДРУГИХ ПБЈЕКАТА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПАРЦЕЛАМА КПЈЕ СУ ПРЕДМЕТ
ПВПГ УП-А
На парцели је предвиђена изградоа Пбјекта 1 - Вищеппрпдишнпг стамбенп-ппслпвнпг пбјекта
П+2+Пк; Пбјекта 2 - Вищеппрпдишнпг стамбенпг пбјекта П+1+Пк; Пбјекта 3 - Стамбенпг пбјекта П+1;
Пбјекта 4 - Вищеппрпдишнпг стамбенпг пбјекта П+2+Пк и Пбјекта 5 - Ппмпћнпг пбјекта - паркинг
платфпрме.
ПГРАЂИВАОЕ ПАРЦЕЛЕ
Предметна парцела биће пграђена зиданпм пградпм, у складу са Закпнпм п планираоу и изградои и
важећим Планским дпкументпм.
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САПБРАЋАЈНИ ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ ПРЕМА УСЛПВИМА ЈП „УРБАНИЗАМ“
За планирану изградоу пбјекта на кат. парцели 18128 К.П. Паншевп, урађенп је сапбраћајнп рещеое
- план сапбраћаја, кпјим су пбезбеђени пптимални сапбраћајни услпви на парцели. Са сапбраћајнпг
аспекта, лпкација кпjа се пбрађује УП-пм, има ппвпљан пплпжај, пбзирпм да пстварује везу са
градскпм сапбраћајницпм (улицпм Иве Курјашкпг) прекп парцеле 1724 КП Паншевп.
Према Рещеоу п услпвима издатим пд Јавнпг предузећа „Урбанизам“ Паншевп (брпј: 03-341/2021 пд
25.05.2021.гпдине), са станпвищта защтите јавнпг пута, радпви на изградои кпмплекса
виущеппрпдишних стамбених пбјеката, вищеппрпдишнпг стамбенп-ппслпвнпг пбјекта и ппмпћнпг
пбјекта - паркинг платфпрме у Ул. Иве Курјашкпг бр. 35 у Паншеву, на катастарскпј парцели тпп. бр.
18128, мпгу се извпдити према следећим услпвима:
Приступ кат. парцели тпп. бр. 18128 К.П. Паншевп пстварити прекп сапбраћајнпг прикљушка са
кат. парцеле тпп. бр. 1724 К.П. Паншевп - Ул. Иве Курјашкпг и какп је тп дисппзиципнп приказанп на
дпстављенпм ситуаципнпм рещеоу урађенпм пд стране „Арт Рпјал Инжеоеринг“, Ул. Трг Слпбпде
бр. 1, Паншевп. Приказана траса прикљушка шиниће саставни деп пвпг Рещеоа, акп је дисппзиципнп
ппстављена у пднпсу на кплпвпз Ул. Иве Курјашкпг какп је тп приказанп на ситуаципнпм рещеоу, а
прикљушак је пптребнп дефинисати пспвински, путем пспвинских ташака.
Двпсмернп улазнп излазни приступ извести са щиринпм кплпвпза пд 5,0м и сапбраћајни
прикљушак извести на месту прикљушеоа на ппстпјећи кплпвпз Ул. Иве Курјашкпг, на кат. парцели
бр. 1724 К.П. Паншевп.
Сапбраћајни прикљушак извести са пдгпварајућпм кпнструкцијпм и заврщним слпјем пд
асфалта, бетпна, бетпнских елемената, или некпг другпг шврстпг и јединственпг материјала и фпрме
заврщне пбраде, без пбраде и извпђеоа лепеза на месту прикљушеоа, или са лепезама са мин.
пплупрешникпм пд 3,5м и са уклапаоем у ппстпјећи изведени паркинг за путнишка впзила.
Димензипнисаое нпсивпсти кплпвпзне кпнструкције изврщити према намени и планиранпм
сапбраћајнпм пптерећеоу.
Нивелету сапбраћајнпг прикљушка и дате сапбраћајне ппврщине ускладити са ппстпјећим пбјектима,
кап и са ппстпјећим сапбраћајним ппврщинама и пещашкпм стазпм, изграђенпм паркингу на месту
прикљушка на кплпвпз Ул. Иве Курјашкпг, нивелетпм кплпвпза Ул. Иве Курјашкпг кап и са
кпнфигурацијпм терена и рещеоем пдвпђеоа атмпсферских впда. Такпђе, пппрешне и ппдужне
падпве усагласити са рещеоем пдвпђеоа атмпсферских впда.
- Инвеститпр је пбавезан да приликпм изградое сапбраћајнпг прикљушка изврщи регулисаое
сапбраћаја ппстављаоем пдгпварајуће вертикалне сапбраћајне сигнализације и пбележаваоем
хпризпнталне сапбраћајне сигнализације, а ппгптпвп да приликпм изградое сапбраћајнпг
прикљушка изврщи регулисаое сапбраћаја ппстављаоем пдгпвпрајауће вертикалне сапбраћајне
сигнализације и пбележаваоем хпризпнталне сапбраћајне сигнализације, такп да пбезбеди
безбедан и пдгпвпрајуће пбележен и пзнашен пещашки прелаз у правцу ппстпјећег трптпара.
КППРДИНАТЕ ТАЧАКА НПВППРПЈЕКТПВАНПГ САПБРАЋАЈНПГ ПРИКЉУЧКА
бр.
КГТ 1
КГТ 2

X (m)
7471632.2167
7471626.4937

Y (m)
4970557.3278
4970562.2891

Изграђенпст и ппремљенпст сапбраћајне инфраструктуре у улици Иве Курјашкпг пмпгућује ефикасан
и неппсредан приступ парцелама за све врсте ушесника у сапбраћају (мптпрна впзила, бициклисти и
пещаци). За пптребе парцела урађена је интерна - унутращоа сапбраћајница дп паркинг места и
Пбјекта 5 - Ппмпћнпг пбјекта - паркинг платфпрме.
Димензипнисаое нпсивпсти датих сапбраћајних ппврщина (кплпвпзне кпнструкције) изврщити
према планираним сапбраћајним пптерећеоима, намени и стандардима.
Паркираое на парцели са приказпм параметара
Према пптврђенпм Урбанистишкпм прпјекту (пптврда бр: V-15-350-164/2016 пд 03.10.2016. гпдине
издата пд Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенп-кпмуналне ппслпве, Град Паншевп),
предвиђен брпј паркинг места: за Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк је
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15 паркинг места; за Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк предвиђенп је 10 паркинг
места и за Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1 предвиђенп је 1 паркинг местп. Укупан брпј паркинг
места је 26 (22 паркинг места је пбезбеђенп у паркинг платфпрмама за пптребе кприсника стамбенпг
прпстпра, 1 паркинг местп изван паркинг платфпрма је пбезбеђенп за пптребе кприсника стамбенпг
прпстпра, 2 паркинг места изван паркинг платфпрма је пбезбеђенп за пптребе кприсника ппслпвнпг
прпстпра и 1 паркинг местп изван паркинг платфпрма је пбезбеђенп за пптребе кприсника са
инвалидитетпм).
Према нпвпм Урбанистишкпм прпјекту, у пквиру парцеле, предвиђен брпј паркинг места за: Пбјекат
1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк је 15 паркинг места; за Пбјекат 2 Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк предвиђенп је 10 паркинг места; за Пбјекат 3 - Стамбени
пбјекат П+1 предвиђенп је 1 паркинг местп; за Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк
предвиђенп је 10 паркинг места. Укупан брпј паркинг места је 36 (19 паркинг места је пбезбеђенп у
нивпу терена за пптребе кприсника стамбенпг прпстпра, 3 паркинг места је пбезбеђенп у нивпу
терена за пптребе кприсника са инвалидитетпм, 2 паркинг места је пбезбеђенп у нивпу терена за
пптребе кприсника ппслпвнпг прпстпра и 12 паркинг места је пбезбеђенп у Пбјекту 5 - Паркинг
платфпрми за пптребе кприсника стамбенпг прпстпра). Пд 36 места за паркираое, 24 места се
налази у нивпу терена дпк је 12 места за паркираое рещенп ппмпћу ппмпћнпг пбјекта - паркинг
платфпрме.
Димензипнисаое нпсивпсти датих сапбраћајних ппврщина (кплпвпзне кпнструкције) изврщити
према планираним сапбраћајним пптерећеоима, намени и стандардима.
Прпјектант - инвеститпр ће изврщити избпр врсте кплпвпзних застпра. Ппжељнп је кпристити
идентишне кплпвпзне застпре кпји су примеоени за пбраду ппстпјећих сапбраћајних ппврщина у
кпмплексу (асфалт, бетпн, бехатпн плпше, префабрикпвани бетпнски елементи, или пп избпру неки
други).
Сапбраћајна сигнализација
Сапбраћајнп рещеое кпје је приказанп у Урбанистишкпм прпјекту је урађенп у складу са услпвима
издатим пд стране надлежних пргана. Даљпм разрадпм прпјектнп-технишке дпкументације биће
детаљнп израђена целпкупна вертикална и хпризпнтална сапбраћајна сигнализација кпја ће
регуласити безбедну кпмуникацију какп пещака, такп и мптпрних впзила.

4. НУМЕРИЧКИ ППКАЗАТЕЉИ (Урбанистички параметри и ппсебни Услпви из
планске дпкументације)


Прпстпрна прганизација сагледана је са аспекта кприщћеоа екплпщких и прпстпрних
преднпсти кпје парцеле пружају, а у циљу фпрмираоа квалитетнпг амбијента за живпт
кприсника.



Најмаоа дпзвпљена ппврщина грађевинске парцеле у стамбенпј зпни са кпмпатибилним
наменама је 250м², дпк је предметна парцела кат. тпп. бр. 18128 К.П. Паншевп ппврщине
2293м2, пре исхпдпваоа Рещеоа п грађевинскпј дпзвпли пптребнп је изврщити измену
границе парцеле, изменпм границе парцеле нпвпфпрмирана парцела је ппврщине 22а 73м2
(2273м2). Ппврщина предметне парцеле је у складу са Планским дпкументпм.



Најмаоа щирина парцеле у пвпј зпни је 9.00м, а щирина парцеле ка регулацији је 15.47м.
Ширина предметне парцеле је у складу са Планским дпкументпм.



Према Плану пријентаципни брпј етажа је Пр+2+Пк/Пс/М, висина венца 11.50м и висина
слемена 15.50м. Двприщни пбјекат је за етажу нижи, па је пријентаципни брпј етажа
Пр+1+Пк/Пс/М, висина венца 8.50м и висина слемена 12.50м.
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат је спратнпсти П+2+Пк (висина венца је
10.90м, висина слемена је 15.40м); Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат је спратнпсти
П+1+Пк (висина венца је 7.80м, висина слемена је 12.40м); Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат је
спратнпсти П+1 (висина венца је 7.56м, висина слемена је 10.12м); Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни
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стамбени пбјекат је спратнпсти П+2+Пк (висина венца је 8.50м, висина слемена је 12.50м) и
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма је спратнпсти П (висина венца је 3.50м,
висина слемена је 4.45м).


Дпзвпљен индекс заузетпсти изнпси 70%, у предметнпм УП-у изнпси 70% (ппврщина ппд
пбјектима изнпси 1023.76м2 щтп је 45.04%; ппврщина ппплпшаних ппврщина је 567.34м2 щтп је
24.96%). Минималан прпценат ппд зеленим незастртим ппврщинама је 30%, у предметнпм УП-у
изнпси 681.90м2 - 30.00%. Индекс изграђенпсти изнпси 1.57.



Грађевински елементи на улишнпј фасади:
- у улишнпм фрпнту щирем пд 10м дпзвпљени су испади и еркери максималнп 1,2м;
минималне висине над регулацијпм 3,0м; заузеће 40% уз услпв да пплпжај испада буде
усклађен са пплпжајима псталих птвпра на фасади, кап и псталим оеним елементима, ни
један испуст не сме угрпжавати приватнпст суседних пбјеката.
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишнп стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк, налази се на улишнпм фрпнту,
прпценат заузећа испадима улишне фасаде је 30.00%.



Грађевински елементи на псталим фасадама:
Грађевински елементи (еркери, дпксати, балкпни, улазне надстрещнице са и без стубпва,
надстрещнице и сл.) на нивпу првпг спрата мпгу да пређу грађевинску, пднпснп регулаципну
линију (рашунајући пд пснпвнпг габарита пбјекта дп хпризпнталне прпјекције испада), и тп:
-

на делу пбјекта према предоем двприщту - 1,20 м, али укупна ппврщина грађевинских
елемената не мпже прећи 50% улишне фасаде изнад приземља.

Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк - Идејним рещеоем је предвиђенп да на
предопј фасади прпценат испада буде 30.00%.
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1 - Идејним рещеоем је предвиђенп да на предопј фасади
прпценат испада буде 0.00%.
Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк - Идејним рещеоем је предвиђенп да на
предопј фасади прпценат испада буде 35.10%.
-

на делу пбјекта према бпшнпм двприщту (најмаоег растпјаоа пд 2,50м) – 0,60 м, али укупна
ппврщина грађевинских елемената не мпже прећи 30% бпшне фасаде изнад приземља.

Пбјекат 1 - Вищеппрпдишнп стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк - Идејним рещеоем је
предвиђенп да на бпшним фасадама прпценат испада буде 0.00%.
Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк - Идејним рещеоем је предвиђенп да на
бпшним фасадама прпценат испада буде 0.00%.
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1 - Идејним рещеоем је предвиђенп да на бпшним фасадама
прпценат испада буде 0.00%.
Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк - Идејним рещеоем је предвиђенп да на
бпшним фасадама прпценат испада буде 30.00% и 0.00%.
-

на делу пбјекта према задоем двприщту (најмаоег растпјаоа пд задое линије суседне
грађевинске парцеле пд 5,00 м) - 1,20 м, али укупна ппврщина грађевинских елемената не
мпже прећи 30% задое фасаде изнад приземља.

Пбјекат 1 - Вищеппрпдишнп стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк - Идејним рещеоем је
предвиђенп да на задопј фасади прпценат испада буде 27.00%.
Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк - Идејним рещеоем је предвиђенп да на
задопј фасади прпценат испада буде 30.00%.
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1 - Идејним рещеоем је предвиђенп да на задопј фасади
прпценат испада буде 0.00%.
Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк - Идејним рещеоем је предвиђенп да на
задопј фасади прпценат испада буде 27.32%.
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Oтвпри на планиранпм пбјекту, оихпв пплпжај и висина парапета у пднпсу на границе
парцеле, пплпжај темеља у пднпсу на регулаципну линију и бпшне границе парцеле, су у складу
са важећим Планским дпкументпм и дефинисани су у графишким прилпзима Идејнпг рещеоа
кпје је саставни деп пвпг Урбанистишкпг прпјекта.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА
Параметри o мпгућнпстима и пграничеоима изградое
Ппвршина кпју пбухвата УП

НЕТП ппвршина планиранпг пбјекта

БРГП планираних пбјеката

Ппвршина земљишта ппд пбјектпм

Спратнпст пбјеката
Индекс заузетпсти (ппвршина ппд пбјектима и
манипулативне ппвршине)
Индекс изграђенпсти

Укупнп пстварених функципналних јединица
Укупан брпј места за паркираое
Укупна ппвршина ппплпчаних ппвршина
Укупна ппвршина зеленила
Биланс ппвршина на парцели
П брутп ппд пбјектима
П брутп ппд ппплпчаним ппвршинама
П брутп ппд зеленилпм
Укупнп

Макс. 70.00%

Мин. 30%
ппвршина ( m²)
1023.76м²
567.34м²
681.90м²
2273.00м²

Пстварени параметри за
парцелу 18128 К.П. Панчевп
2
2273.00м
Пбјекат 1=1209.01м²
Пбјекат 2=780.25м²
Пбјекат 3=214.77м²
Пбјекат 4=797.56м²
Пбјекат 5=64.80м²
Укупнп=3066.39м²
Пбјекат 1=1382.33м²
Пбјекат 2=889.36м²
Пбјекат 3=262.95м²
Пбјекат 4=954.67м²
Пбјекат 5=74.50м²
Укупнп=3563.81м²
Пбјекат 1=302.73м²
Пбјекат 2=285.32м²
Пбјекат 3=129.59м²
Пбјекат 4=231.62м²
Пбјекат 5=74.50м²
Укупнп=1023.76м²
Пбјекат 1 - П+2+Пк
Пбјекат 2 - П+1+Пк
Пбјекат 3 - П+1
Пбјекат 4 - П+2+Пк
70.00%
1.57
Пбјекат 1 - 13 стамбених
јединица и 1 ппслпвни
прпстпр
Пбјекат 2 - 10 стамбених
јединица
Пбјекат 3 - 1 стамбена
јединица
Пбјекат 4 - 10 стамбених
јединица
34 стамбене јединице и 1
ппслпвни прпстпр (35
функципналних јединица)
36 места за паркираое
2
567.34м =24.96%
2
681.90м =30.00%
прпценат (%)
45.04%
24.96%
30.00%
100.00%
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5. НАЧИН УРЕЂЕОА СЛПБПДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА
Зеленилп представља вепма важан сегмент уређеоа, кпји треба да дппринесе квалитету амбијента
кпји се планира. За задпвпљаваое пптреба станпвнищта пптребнп је пбезбедити 30% пд укупне
теритприје намеоенп стамбенпј заједници.
Зелене ппврщине представљају важан сегмент уређеоа уз пбјекте кпји се планирају, знашајан и кап
местп пдмпра и неппхпдан елеменат прирпде. Ппврщине ппд зеленилпм заузимају знашајну
ппврщину, а свпјим карактеристикама ппјашавају декпративнпст ппврщина и дппринпсе да шитав
прпстпр представља једну складну целину.
Зелене ппврщине уз пбјектe планирају се кап цветни и травнати партер. Све зелене ппврщине затравити
смещпм трава птппрнпм на гажеое. Пвакп фпрмиранп зеленилп ће врщити, пре свега, защтитну
функцију (и защтиту садржаја кпмплекса пд негативних ефеката сапбраћаја - буке и издувних гаспва,
защтиту пд прекпмерне инсплације, ветра), али и декпративнп-естетску функцију (фпрмираое
пријатнијег амбијента у складу са наменпм прпстпра и оегпвп визуелнп пдвајаое пд пкплних садржаја).
Урбанистичким прпјектпм је предвиђенп да ппд зеленим ппвршинама буде 681.90м2 штп је 30.00%.

6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕОА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ


ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Технички услпви за израду Урбанистичкпг прпјекта за изградоу вишеппрпдичнпг пбјкета Објекат 4
спратнпсти П+2+Пк и ппмпћнпг пбјекта ОБјекта 5 – паркинг платфпрма у ул. Иве Курјачкпг бр. 35, на
кат. парцели 18128 К.О. Панчевп
Брпј: Д-7382/1 пд 02.09.2021. гпдине
За пптребе урбанистишкпг прпјекта исхпдпвани су услпви Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Впдпвпд и
канализација“ Технички услпви за израду Урбанистичкпг прпјекта (брпј: Д-7382/1 пд 02.09.2021.
гпдине) за изградоу Пбјекта 4 - Вищеппрпдишнпг стамбенпг пбјекта П+2+Пк и Пбјекта 5 - Ппмпћнпг
пбјекта - паркинг платфпрме.
-

-

На ппсматранпј лпкацији у Улици Иве Курјашкпг ппстпји градски впдпвпд пд пплиетиленских
цеви прешника ДН160, фекална канализација пд азбестцементних цеви прешника Ø250 и
атмпсферска канализација пд ПВЦ цеви прешника Ø400 (ситуација дата у прилпгу).
Према евиденцији утврђенп је да на парцели на кпјпј се планира изградоа ппстпји впдпвпдни
прикљушак и прикљушак на фекалну канализацију. Прешник ппстпјећег прикљушка на градски
впдпвпд је прешника DN75mm (2,5“), и прешник прикљушка на фекалну канализацију је прешника
DN160mm.

ВПДПВПД
-

-

-

У дпстављенпм Идејнпм рещеоу је уцртан пплпжај впдпмернпг щахта и ревизипнпг щахта, на
прпписанпм растпјаоу.
Прикљушеое планиранпг пбјекта на градску впдпвпдну мрежу предвидети прекп ппстпјећег
прикљушка на парцели, уградопм јпщ једнпг впдпмера у ппстпјеће впдпмернп пкнп, за
нпвппрпјектпвани пбјекат. Димензије впдпмернпг пкна дпвести на мере прпписане у ЈКП
„Впдпвпд и канализација“ Паншевп. Укпликп је пптребнп прпщирити ппстпјеће впдпмернп
пкнп, трпщак рекпнструкције снпси Инвеститпр.
Распплпживи притисак у улишнпј впдпвпднпј мрежи у стандардним услпвима рада је дп 2.5
бара, максималнп дпзвпљена кплишина впде кпју гарантује ЈКП „Впдпвпд и канализација“ је
5л/с. При димензипнисаоу мреже впдити рашуна п преппрукама п дпзвпљенпј брзини впде у
цевима, дубина впдпмера >=1.2 метра.
Впдпмерни щахт мпра бити увек приступашан за интервенцију и пдржаваое, кап и за пшитавое
впдпмера, није дпзвпљенп пстављаое ствари, паркираое впзила и слишнп, прекп и пкп
впдпмернпг щахта.
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-

-

Димензије впдпмернпг щахта (светли птвпр), прешник прикљушка, димензије и тип впдпмера
пдредиће се приликпм израде прпјектнп технишке дпкументације за изградоу впдпвпднпг
прикљушка.
Није дпзвпљенп ппстављаое ппјединачних впдпмера у ппдрумским или сутеренским
прпстпријама.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
-

-

-

-

-

-

Ппстпјећи прикљушак на фекалну канализацију је прешника DN160mm. Увидпм у Идејнп рещеое
утврђенп је да ппстпјећи прешник прикљушка фекалне канализације задпвпљава пптребе за
пдвпђеоем санитарних птпадних впда пбјекта.
Прикљушеое предвидети на градску канализацију прекп ппстпјећег прикљушка, а у складу са
пптребама и захтевима из Идејнпг рещеоа.
Ревизипни щахт мпра бити приступашан такп да у свакпм тренутку буде пмпгућен приступ
специјалнпм впзилу за пдржаваое канализаципне мреже, ради евентуалнпг пдгущеоа
прикљушка.
Укпликп се прпјектпм унутращоих инсталација за фекалну канализацију дпкаже да је
прикљушеое пбјеката јединп мпгуће путем црпне станице, набавка, уградоа, пдржаваое и све
псталп у вези црпне станице је искљушивп надлежнпст Инвеститпра.
Ппдруми, ппдземне гараже, сутеренске прпстприје и све штп је исппд гепдетске кпте терена
улице на кпјпј се налази канализација на кпју се пбјекат прикључак, не сме се директнп
прикључити на канализацију.
У фекалну канализацију дпзвпљенп је искљушивп испущтаое санитарних птпадних впда. Стрпгп
је забраоенп испущтаое впде у фекалну канализацију из других система (кап щтп су системи за
загреваое пбјеката путем тпплптних пумпи).
На фекалну канализацију није дпзвпљенп прикљушеое атмпсферских впда.

Ппшти услпви:
-



Распплпживи притисак у уличнпј впдпвпднпј мрежи у стандардним услпвима рада је дп 2.5
бара, максималнп дпзвпљена кпличина впде кпју гарантује ЈКП „Впдпвпд и канализација“ је
5l/s. При димензипнисаоу мреже впдити рачуна п преппрукама п дпзвпљенпј брзини впде у
цевима, дубина впдпмера >=1.2 метра.
ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТИКА

За Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк, Пбјекат 2 - Вишеппрпдичнпг
стамбенпг пбјекта П+1+Пк и Пбјекта 3 - Стамбенпг пбјекта П+1 предвиђенп је прикљушеое пбјекта на
електрпдистибутивну мрежу, према Рещеоима п грађевинским дпзвплама кпји су саставни деп пвпг
Урбанистишкпг прпјекта.
Пбјекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - Паркинг
платфпрма
Услпви „ЕПС Дистрибуција“ д.п.п. Бепград, Огранак Електрпдистрибуција Панчевп
Брпј: 8C.1.1.0. - D.07.15. - 43012-21 пд 27.05.2021. гпдине
Услпви за израду технишке дпкументације за пбјекат ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ (пбјекат 4)
и ппмпћни пбјекат (1 заједнишка пптрпщоа и 10 станпва), Паншевп, Иве Курјашкпг бр. 35 парцела брпј
18128 К.П. Паншевп
1. Услпви кпје треба да задпвпљи пбјекат да би се мпгап изградити прикључак
Намена пбјекта: станпваое
Наппн на кпји се прикључује пбјекат: 0,4kV
Фактпр снаге: изнад 0,95
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Ппис прпстпра и пплпжаја мернпг места:
На приступашнпм месту, у улазу пбјекта за уградоу једнпг прмана мернпг места (ПММ) мпдула са 9
брпјила и једнпг прмана мернпг места (ПММ) мпдула са 3 брпјила, Странка је у пбавези да пбезбеди
прпстпр щирине 1200мм, висине 2000мм и дубине 235мм.
На приступашнпм месту на фасади пбјекта, за уградоу каблпвске прикљушне кутије КПК типа ЕВ-1П,
Странка је у пбавези да пбезбеди прпстпр щирине 440мм, висине 980мм и дубине 165мм. У КПК
уградити једну увпдну каблпвску цев Ф110мм. Угап савијаоа не сме бити већи пд 45.
Пстали услпви за извпђеое прикљушка: За ппвезиваое КПК и ПММ пбезбедити једнпслпјну
електрпизплпвану кпругпвану цев пресека Ф90мм.
Пд сабирница за изједнашаваое пптенцијала дп птвпра за ПММ пбезбедити кабл типа ПП00 1х70мм2.
2. Технички ппис прикључка
Местп прикљушеоа пбјекта: мерни прман, иза мернпг уређаја
Местп везиваоа прикљушка на систем: ппстпјећи КПК на фасади пбјекта 2, извпд 07: КПП Иве Курјашкпг
29 (пд 29 дп 57), из ТС Урпщ Предић
Ппис прикљушка дп мернпг места: Пд КПКЕВ на фасади пбјекта 2 дп будућег пбјекта изградити
каблпвски впд каблпм типа РР00-А 4х150мм2.
КПКЕВ-1П и прмане мернпг места ппвезати каблпм типа РР00 4х70мм2.
У КПКЕВ-1П уградити нпжасте псигураше јашине пд 160А.
Пбавеза Странке је да пд ппстпјећег КПК на пбјекту 2 дп КПКЕВ-1П на фасади предметнпг пбјекта,
пбезбеди каблпвску канализацију за трасу будућег енергетскпг кабла, тј. једну увпдну каблпвску цев
Ф110мм за пплагаое једнпг 0,4kV каблпвскпг впда.
Ппис мернпг места: У улазу пбјекта један МПММ-9 и један МПММ-3 кпји су ппремљени щинским
развпдпм, мерним уређајима, једнппплним аутпматским прекидашима (псигураши) и прикљушним
стезаљкама.
Размештај мерних и заштитних уређаја
РБ
Намена
Кпм.
Максимална
снага (kW)
МПММ - 9: станпви
1
станпви
9
МПММ - 3: заједнишка пптрпщоа
1
заједнишка пптрпщоа
1
2
станпви
1
Укупнп кпм:
11

Тип

Псигурачи
Нпм. струја
(А)

Брпјилп/мерна
група

11,04

Аутпматски

16

Трпфазнп, 2

11,04
11,04

Аутпматски
Аутпматски

16
16

Трпфазнп, 2
Трпфазнп, 2

Мерни уређај: Брпјила активне енергије мпрају бити најмаое класе 2, пднпснп индекс класе А,
3х230/400V, 5 (10) -> 40А.
Защтитни уређај: Главни аутпматски псигураши тип „Ц“, псигураши типа НВП.


ТЕЛЕКПМ СРБИЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈЕ А.Д.

За Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк, Пбјекат 2 - Вишеппрпдичнпг
стамбенпг пбјекта П+1+Пк и Пбјекта 3 - Стамбенпг пбјекта П+1 предвиђенп је прикљушеое пбјекта на
телекпмуникаципну мрежу, према Рещеоима п грађевинским дпзвплама кпји су саставни деп пвпг
Урбанистишкпг прпјекта.
Пбјекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - Паркинг
платфпрма
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Услпви за издаваое техничких услпва за пптребе израде Урбанистичкпг прпјекта (пднпснп издаваоа
лпкацијских услпва) за изградоу кпмплекса:Објекат 1-Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат,
П+2+Пк; Објекат 2- Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк; Објекат 3-Стамбени пбјекат П+1;
Објекат 4-Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк и Објекат 5-Ппмпћни пбјекат-паркинг
платфпрма у улици Иве Куријачкпг бр.35 у Панчеву, на к.п. 18128 КО Панчевп (кат.парцела
насталапарцелацијпм парцела бр. 1698, 1699, 1700 КО Панчевп)
Брпј: А332/201540/2-2021 пд 26.05.2021. гпдине
 Ппстпјеће стаое тк пбјеката
На предметнпј парцели ппстпје изграђени пбјекти ЕКМ кпји су у надлежнпсти предузећа „Телекпм
Србија“ ад. секундарни тк кабл.
 Технишки услпви прикљушеоа
Кап ппследица захтева кпје стамбенп-кпмерцијални кпмплекси ппстављају у ппгледу ефикаснпсти,
управљивпсти и надзпра интерних система разлишитих намена, кап и захтева у ппгледу кпмплексних
щирпкпппјасних услуга, стратещкп ппредељеое предузећа „Телекпм Србија“ а.д. (у даљем тексту
„Телекпм“) је да се за предметни пбјекат реализује пптишка тк мрежа дп крајоих кприсника, тзв. FTTH
(Fiber to the home) рещеое кпје ппдразумева пплагаое пптишкпг привпднпг кабла дп свакпг пбјекта
(инсталираое пдгпварајуће телекпмуникаципне ппреме унутар пбјекта)
и изградоу пптишке
инсталације дп свакпг стана, ппслпвнпг прпстпра или лпкала.
Планира се да приступна тк мрежа буде ппдземна, па је за пптребе пплагаоа привпдних тк каблпва, тј.
за реализацију будуће планиране телкекпмуникаципне мреже у пквиру граница услпва на предметнпј
лпкацији, на кпјпј је планирана изградоа, пптребнп пбезбедити приступ планираним пбјектима путем
тк канализације.

-

-

 За прикљушеое на тк мрежу предметнпг пбјекта пптребнп је изградити следеће:
Изградити ТК пкнп, на предметнпј парцели пбјекта, кап щтп је приказанп на ситуаципнпм
плану, пднпснп на месту где неће прекп оега прелазити впзила
димензија нпвпг тк пкна треба да изнпси 0,6 x 0,6 x 1,0 m (дужина x щирина x висина (дубина),
пкнп се затвара лаким ппклппцем (ппклппац за пкнп у трптпару/зеленпј ппврщини).
изградити привидну канализацију капацитета 1ПЕ цев Ø40mm пд пкна дп свакпг улаза пднпснп
пбјекта и једну пд пкна дп испред регулаципне линије у јавнпј ппврщини.
Наведену привпдну тк канализацију пд регулаципне линије испред пбјеката изградити дп места
уласка (увпда) цеви тк канализације у пкнп/пбјекат. Услпвљену цев тк канализације пплагати
крпз слпбпдне ппврщине, впдећи рашуна п прпписанпм растпјаоу пд других кпмуналних
пбјеката. Приликпм пплагаоа РЕ цеви впдити рашуна п углу савијаоа цеви, пплупрешник
кривине треба да изнпси р>2,3м ради не сметанпсти пплагаоа кабла крпз привпдну цев. Местп
савијаоа цеви не сме се затрпавати дпк надзпрни прган не кпнстатује да је кривина прпписнп
изведена.
Пд места уласка (увпда) цеви тк канализације у пбјекат, пбезбедити прплаз кабла пп
каблпвскпм регалу или технишким каналима, дп места на кпме се налази тк кпнцентрација у
пбјекту, пднпснп дп пптишкпг дистрибутивнпг прмана у кпјем је пптребнп мпнтирати ппрему
Телекпма.
 Изградоа унутращоих тк инсталација пптишким каблпвима:
Изградоа унутращоих тк инсталација у свим пбјектима је пбавеза инвеститпра псим у слушају
када се другашије дефинище Угпвпрпм између инвеститпра и Телекпма, а према мпделима п
ппслпвнп технишкпј сарадои са инвеститприма.

-

За пптребе реализације ппменуте пптишке тк мреже предвиђена је унутращоа тк инсталација
пптишким каблпвима. Узимајући наведенп у пбзир Телекпм за пптребе реализације ппменуте
пптишке тк мреже даје следеће преппруке за изградоу пптишке тк инсталације.
пплагаое пптишких инсталаципних каблпва пп вертикали пбјеката планирати у цеви у зиду или
у ппсебан деп технишких канала укпликп су прпјектпм пбјеката предвиђени, а спратни развпд
извести пплагаоем каблпва крпз цеви у зиду кпје треба ппставити дп свакпг стана или лпкала.
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-

-

-

-

Инсталацију планирати пптишким каблпвима са мпнпмпдним влакнима пп ITU-T G.657.A
(преппрука Телекпма) или G.652.D стандарду, за пплагаое у затвпренпм прпстпру (indoor), са
пмпташем пд LSZH материјала (Low Smoke Zero Halogen). За пружаое сервиса Телекпма
дпвпљнп је да се дп свакпг кприсника (стана, ппслпвнпг прпстпра или лпкала) пплпжи пп једнп
пптишкп влакнп. Приликпм пплагаоа кабла впдити рашуна п минималнпм прешнику савијаоа и
предвидети резерву кабла на свакпј етажи за слушај пптребе за накнадним интервенцијама.
израду усппнскпг (вертикалнпг) пптишкпг развпда предвидети каблпвима кпји пп капацитету
рещавају једну или вище етажа. Усппнски кабл се терминира у за тп предвиђенпм пптишкпм
дистрибутивнпм прману (ODO прману).
инсталаципне пптишке каблпве заврщити у пптишким дистрибутивним прманима на пптишким
пеш панелима или панелима са адаптерима (SC/APC), са SC/APC кпнектприма. У пптишкпм
дистрибутивнпм прману је, псим ппменутих терминација каблпва SC/APC кпнектприма на
SC/APC адаптерима, пптребнп планирати и местп за заврщаваое привпднпг пптишкпг кабла,
местп за резерву кабла кап и местп за мпнтажу пасивне ппреме Телекпма (пасивни пптишки
сплитери). Пптишке дистрибутивне прмане је пптребнп мпнтирати у свакпм пбјекту, у приземљу
или првпм ппдземнпм нивпу, на сувпм и приступашнпм месту. Прмане пбавезнп уземљити.
на страни кприсника , у стану, ппслпвнпм прпстпру или лпкалу, инсталаципне пптишке каблпве
заврщити SC/APC кпнектприма у пдгпварајућпј терминалнпј (кприснишкпј) заврщнпј пптишкпј
кутији на SC/APC адаптеру. Предвидети резерве кабла на пба краја.
Преппрушује се инвеституру да инсталације унутар станпва или лпкала реализује F/UTP
каблпвима категприје минимум 5е, а да у близини сампг улаза у стан или лпкал, предвиди
мпнтажу кприснишких мултимедијалних кутија ММК (пд непрпвиднпг материјала) у кпјима ће
се налазити терминација дплазнпг инсталаципнпг пптишкпг кабла и терминације инсталаципних
каблпва у стану, а у оима ће бити ппстављена и кприснишка ппрема. Кабал мпра бити защтићен
увлашеоем у савитљиву (ребрасту), негприву PVC цев. У пвим прганима је пптребнп пбезбедити
и напајаое да би се пмпгућила непрекиднпст тк сервиса.

 ЈП „Србијагас“ Нпви Сад
Технички услпви за израду урбанистичкпг прпјекта и исхпдпваоа лпкацијских услпва за пптребе
изградое кпмплекса пбјеката у Панчеву у улици Иве Курјачкпг бр. 35 на кат. парцели бр. 18128 К.О.
Панчевп
Брпј: 05-02-4/696-1 пд 27.05.2021. гпдине
На предметнпм ппдрушју, у надлежнпсти ЈП „Србијагас“ ппстпје следећи гасни пбјекти:
- дистрибутивни гаспвпд пд пплиетиленских цеви израђених према SRPS G.C6.661 раднпг притиска дп
3bar, прешника ПЕ d63mm дуж улице Иве Курјашкпг са непарне стране и прешника ПЕ d40mm са парне
стране паралелнп са грађевинскпм линијпм стамбених пбјеката на кат. парцели бр. 18128 К.П. Паншевп изграђен и у функцији;
- кућни гасни прикључци (КГП) пд пплиетиленских цеви раднпг притиска притиска дп 3bar, прешника
Ø25x3mm у ппдземнпм делу и шелишних бещавних цеви Ø26,9x2,6mm у надземнпм делу смещтених уз
зид – фасаду стамбених пбјеката у улици Иве Курјашкпг са парне и непарне стране - изграђени и у
функцији;
- траса гаспвпда је приказана на ситуацији прилпженпј уз пвај дппис.
Није предвиђенп грејаое пбјеката је на гас.
 ХИГИЈЕНА - Пдлагаое кпмуналнпг птпада
За Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк, Пбјекат 2 - Вишеппрпдичнпг
стамбенпг пбјекта П+1+Пк и Пбјекта 3 - Стамбенпг пбјекта П+1 предвиђенп је 4 кпнтејнера и једна
канта 80-120l за индивидуалнп станпваое.
Пбјекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - Паркинг
платфпрма
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Технички услпви за прпјектпваое и прикључеое за привременп складиштеое кпмуналнпг птпада,
издатим пд ЈКП Хигијена
Брпј: 2037/2-2021 пд 27.05.2021. гпдине
Према Технишким услпвима за прпјектпваое и прикљушеое за привременп пдлагаое кпмуналнпг
птпада (брпј: 2037/2-2021 пд 27.05.2021. гпдине) за пптребе израде Урбанистишкпг прпјекта кпмплекса и
прибављаоа лпкацијских услпва за изградоу нпвих пбјеката кпмплекса. Ппстпјећи пбјекти: Пбј. 1.
Стамбенп-ппслпвни пбјекат са 13 стамбених и 1 ппслпвнпм јединицпм; Пбј. 2. Стамбени пбјекат са 10
стамбених јединица; Пбј. 3. Стамбени пбјекат са 1 стамбенпм јединицпм. Планирани нпви пбјекти у
пквиру кпмплекса: Вищеппрпдишни стамбени пбјекат са 10 стамбених јединица спратнпсти Пр+2+Пк,
ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма и сапбраћајни прикљушак у улици Иве Курјашкпг брпј 35 у
Паншеву.
За предметни кпмплекс са нпвппланираним стамбеним пбјектпм са 10 стамбених јединица, из важећих
закпнских аката прпистише пбавеза инвеститпра да набави дпдатна 2 (два) кпнтејнера капацитета
V=1100lit. за пдлагаое кпмуналнпг птпада дп пдвпжеоа, кап и да се амбалажни птпад и рециклабилни
материјали издвајају у ппсебне ппсуде дп упућиваоа у прпцес рециклаже.
Судпви за привременп складищтеое птпада дп трансппрта мпгу се налазити у пдгпварајућим
специјалним прпстпријама у пквиру пбјекта, на парцели / кпмплексу или на ппврщини јавне намене
ппсебнп пдређенпј за ту намену.
Ппсуде за птпад је пптребнп да се налазе на шврстпј ппдлпзи пдгпварајуће нпсивпсти у равни кплпвпза,
шија димензија за један кпнтејнер изнпси приближнп 1,4мх1,1м.
Инвеститпр је у пбавези да при изради прпјектне дпкументације према наведеним преппрукама пдреди
местп за ппстављаое ппсуда за птпад унутар предметне парцеле.
На предметнпј парцели је предвиђен прпстпр у пквиру кпмплекса за ппстављаое 6 кпнтејнера и
једне канте.
 ГРЕЈАОЕ
За Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк, Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни
стамбени пбјекат П+1+Пк, Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1 и Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени
пбјекат П+2+Пк, предвиђенп грејаое у пбјекту ће бити на струју на нпрвещке радијатпре, тп је врста
щтедљивпг грејаоа. Пва врста грејаоа изискује маоу пптрпщоу електришне енергије. За стан ппврщине
пкп 50м2 пптрпщоа електришне енергије изнпси 5 kW на сат времена.
 ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА
У циљу пбезбеђеоа ефикаснпг кприщћеоа енергије и утврђиваоа испуоенпсти услпва енергетске
ефикаснпсти зграда, неппхпдна је израда Елабпрата ЕЕ у складу са Правилникпм п енергетскпј
ефикаснпсти зграда (,,Сл.гласник РС,,бр.61/2011). За планиране пбјекте је пптребнп прпрашунати
енергетску ефикаснпст за II (другу) климатску зпну.
 СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА
Ради защтите пд пптреса пбјекти мпрају бити реализпвани и категприсани према Правилнику п
технишким нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у сеизмишким ппдрушјима (Сл. лист СФРЈ
бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Пбјекте предвидети за 7. (седми) степен сеизмишнпсти.
 ППШТА ПРАВИЛА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ
Приликпм изградое инфраструктурних система, впдити рашуна п међуспбним растпјаоима и
укрщтаоима. Трасе кпје су дате у графишкпм прилпгу мпгу се изместити у складу са главним прпјектпм
предметне инфраструктуре укпликп је тп неппхпднп, ппд услпвпм да не угрпжава пбјекте и друге
инфраструктурне системе. Укпликп се укаже пптреба трасе мпгу бити и надземне и мпгу се впдити пп
пбјектима уз ппщтпваое важећих закпна и прпписа. Ппстпјећи инфраструктурни системи се пп пптреби
мпгу рекпнструисати или дпградити.
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7. ИНЖЕОЕРСКП-ГЕПЛПШКИ УСЛПВИ
У даљпј фази прпјектпваоа пптребнп је извести детаљна геплпщка истраживаоа у складу са Закпнпм п
геплпщким истраживаоима (Сл. гласник РС 44/95).

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

9. МЕРЕ ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
Према Пбавештеоу (09.22 брпј: 217-7108/21-1 пд 21.05.2021. гпдине) издатпм пд Републике Србије,
Министарствп унутращоих ппслпва, Сектпр за ванредне ситуације, Пдељеое за ванредне ситуације у
Паншеву, за пптребе изграде Урбанистишкпг прпјекта за изградоу кпмплекса: Пбјекат 1 Вищеппрпдишнп стамбенп-ппслпвни пбјекат Пр+2+Пк; Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат
П+1+Пк; Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1; Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк и
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма у ул. Иве Курјашкпг бр. 35, Паншевп на кат. парцели бр.
18128 К.П. Пншевп (кат. парцела настала парелацијпм парцела кат. тпп. бр. 1698, 1699 и 1700 К.П.
Паншевп) схпднп Закпну п защтити пд ппжара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др,
закпни), не издају се услпви за израду урбанистишких прпјеката, већ услпви защтите пд ппжара и
експлпзија за израду планских дпкумента, а какп је тп дефинисанп шл. 29 Закпна п защтити пд ппжара
(„Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др, закпни). Такпђе се за прибављаое услпва за
изградоу мпрамп пбратити надлежнпм Ппщтинскпм пргану за издаваое лпкацијских услпва.
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат, спратнпсти П+2+Пк, са брутп ппврщинпм
1382.33м² (категприје Б); Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат, спратнпсти П+1+Пк, са брутп
ппврщинпм 889.36м² (категприје Б); Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат, спратнпсти П+1, са брутп ппврщинпм
262.95м² (категприје А); Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат, спратнпсти П+2+Пк, са брутп
ппврщинпм 954.67м2 (категприје Б) и Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма, спратнпсти П, са
брутп ппврщинпм 74.50м² (категприје А); пви пбјекти не ппдлежу услпвима Министарства унутращоих
ппслпва - сектпр за вандредне ситуације (пбјекти дп 2000 м2 или Пр+4+Пк). Пбјекти су прпјектпвани у
складу са Закпнпм п защтити пд ппжара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09); пд материјала птппрних на ппжар
према стандардима и нпрмативима кпји регулищу пву пбласт.

10. УСЛПВИ ЗА НЕСМЕТАНП КРЕТАОЕ ЛИЦА СА ППСЕБНИМ ППТРЕБАМА
Несметанп кретаое лицима са ппсебним пптребама биће пмпгућенп у складу са Правилникпм п
услпвима за планираое и прпјектпваое пбјеката у вези са несметаним кретаоем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015) .
У пквиру парцеле, предвиђенп је 35 места за паркираое пд кпјих су 3 паркинг места намеоена пспбама
са ппсебним пптребама.

11. ЗАШТИТА СППМЕНИКА КУЛУТРЕ (МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРПДНИХ ДПБАРА)
Услпви чуваоа и пдржаваоа и кпришћеоа неппкретних културних дпбара за пптребе израде
Урбанистичкпг прпјекта за изградоу кпмплекса: Објекат 1 - Вишеппрпдичнп стамбенп-ппслпвни
пбјекат П+2+Пк; Објекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк; Објекат 3 – Стамбени
пбјекат П+1; Објекат 4 – Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк и Објекат 5 – Ппмпћни пбјекат паркинг платфпрма у ул. Иве Курјачкпг бр. 35 у Панчеву, на катастарскпј парцели тпп. бр. 18128 К.О.
Панчевп
Брпј: 497/2 пд 20.05.2021. гпдине
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Са станпвищта защтите неппкретних културних дпбара, Урбанистишки прпјекат у ул. Иве Курјашкпг бр. 35,
у Паншеву, на катастарским парцелама тпп. бр. 18128 К.П. Паншевп, мпже се израдити на пснпву
следећих услпва:
Инвеститпр је дужан да пбезбеди средства за врщеое сталнпг археплпщкпг надзпра Завпда за
защтиту сппменика културе у Паншеву тпкпм извпђеоа земљаних радпва;
Инвеститпр и извпђаш су пбавезни да благпвременп, пре ппднпщеоа пријаве ппшетка радпва
кпд надлежнпг пргана, пбавести Завпд за защтиту сппменика културе у Паншеву п ппшетку
земљаних радпва, ради регулисаоа пбавеза инвеститпра, везаних за ппслпве из ташке 1;
Акп се у тпку извпђеоа грађевинских и других радпва наиђе на археплпщка налазищта или
археплпщке предмете, извпђаш радпва је дужан да пдмах, без пдлагаоа прекине радпве и п
тпме пбавести Завпд за защтиту сппменика културе у Паншеву кап и да предузме мере да се
налаз не унищти и не пщтети и да се сашува на месту и пплпжају у кпме је пткривен.
Увидпм у литературу и дпкументацију Завпда, сам предметни прпстпр, налази се у зпни кпја иде пд
тамищкпг кеја истпшнп ка улици Светпг Саве, зпна једним делпм припада Старпм градскпм језгру
Паншава, са јакпм кпнцентрацијпм лпкалитета ппзнпг средоег века и перипда мађарске и турске
дпминације. У сампј предметнпј улици и недалекп пд ое, приликпм земљаних радпва на каналима за
инсталацију и канализацију пткривени су и следећи лпкалитети са археплпщким садржајем (дпбра кпја
уживају претхпдну защтиту на пснпву шлана 27. став 1. ташка 1. Закпн п културним дпбрима)
 кпд брпјева кућа 15,17 и 19,
 у улици Димитрија Туцпвића, кпд брпјева 5 и 39, щтп те лпкације шини лпкалитетима са
археплпщким садржајем (дпбра кпја уживају претхпдну защтиту на пснпву шлана 27. став 1.
ташка 1. Закпна п културним дпбрима).

12. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКАТА И ФАЗНПСТ ИЗГРАДОЕ
Пбјекти се налазе у улици Иве Курјашкпг бр. 35, Паншевп, бр. кат. парцеле 18128 К.П. Паншевп. Парцеле
се налазе у пбухвату Плана генералне регулације - Целина 1 щири центар (круг пбилазнице) у
насељенпм месту Паншевп („Службени лист града Паншева“ бр. 19/12, 27/12-исправка, 1/13-исправка,
24/13-исправка, 20/14, 19/18 и 25/18-исправка) - у блпку 028, у зпни станпваоа са кпмпатибилним
наменама (зпна изван зпне центра). Пбјекти се налазе у пбласти умеренп-кпнтиненталне климе, у 7.
зпни сеизмишнпсти.
Планирани пбјекти у кпмплексу су:
Пбјекат 1 - Вищеппрпдишни стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк;
Пбјекат 2 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+1+Пк;
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1;
Пбјекат 4 - Вищеппрпдишни стамбени пбјекат П+2+Пк и
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма.
 ПБЈЕКАТ 1 - ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНП-ППСЛПВНИ ПБЈЕКАТ П+2+Пк
Пбјекат се налази у ул. Иве Курјашкпг бр. 35, Паншевп, бр. кат. парцеле 18128 К.П. Паншевп.
Пбјекат је грађен пп Решеоу п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-26795-CPIH11/2017 пд 09.02.2017. гпдине.
За предметни пбјекат су исхпдпване дпзвпле:
1. Пптврда урбанистишкпг прпјекта бр. V-15-350-164/2016 пд 03.10.2016. гпдине.
2. Лпкацијски услпви бр. ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017 пд 15.06.2017. гпдине.
3. Рещеоу п измени рещеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017 пд 09.02.2017.
гпдине.
4. Пптврда п правнпснажнпсти Рещеоа п измени рещеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-26795GR-12/2017 пд 21.02.2017. гпдине.
5. Пптврда п пријави радпва бр. ROP-PAN-26795-WA-13/2017 пд 23.02.2017. гпдине.
6. Пбавещтеое п изведеним темељима бр. ROP-PAN-26795-CCF-14/2017 пд 20.03.2017. гпдине.
7. Пбавещтеое п заврщетку пбјекта у кпнструктивнпм смислу бр. ROP-PAN-26795-16/2017 пд 18.10.2017.
гпдине.
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Архитектпнскп решеое
Архитектпнским рещеоем и прпјектпм је предвиђена изградоа вищеппрпдишнпг стамбенп-ппслпвнпг
пбјекта спратнпсти П+2+Пк са ппслпвним прпстпрпм на приземљу и са 13 стамбених јединица.
Стамбени пбјекат налази се на регулаципнпј линији. Регулаципна линија се ппклапа са грађевинскпм
линијпм. Пбјекат се састпји пд једнпг ппслпвнпг прпстпра и 13 станпва. На приземљу пбјекта је
планиран ппслпвни прпстпр ппврщине пкп 122 м2 и један двпспбан стан ппврщине пкп 46м2 (хпдник,
кухиоа, трпезарија, дневна спба, спаваћа спба и купатилп), хпдник, лифт, степенищте и кптларница.
Први и други спрат су типска етажа, свака етажа садржи пп шетири двпспбна стана пд пкп 70м2, 67м2,
54м2 и 53м2. Свака стамбена јединица садржи: дневни бправак, спбе, кухиоу, трпезарију, купатилп,
хпдник, пставу и терасу. Сви станпви су једнпстранп прјентисани. Пбјекат се гради на на регулаципнпј
линији кап пбјекат у низу.
Крпв је слпжен, са падпм према улици и сппственпј парцели. Нагиб крпвних равни је 17˚, 20˚, 22˚, 23˚ и
26˚. Крпвна кпнструкција је пд дрвене грађе. Димензипнисаое крпвне кпнструкције је у свему према
статишкпм прпрашуну. Крпвне равни ппкривене су тегплпм, ппстављаоем тер-папира кап
хидрпизплације.
Кпнструкција
Пбјекат је фундиран у армиранпм бетпну МБ 20. Прпјектпм се предвиђа кпнструктивни систем нпсивих
пппрешних и ппдужних зидпва са хпризпнталним и вертикалним серклажима. Димензипнисаое
серклажа је у свему према статишкпм прпрашуну.
Међуспратна кпнструкција
Међуспратна кпнструкција са хпризпнталним серклажима је пд ферт гредица, дпк дебљина
међуспратна таванице ЛМТ изнпси 20цм (16+4).
Зидпви и плафпни се малтерищу крешним малтерпм, глетују, а пптпм бпје пплудисперзивнпм бпјпм пп
жељи инвеститпра. Зидпви купатила се пблажу керамишким плпшицама целпм висинпм прпстприје, дпк
се у кухиои зидпви пблажу керамишким плпшицама дп висине 150цм, пд нивпа гптпвпг ппда.
Прпзпри су пд ПВЦ-а ппбпљщаних прпфила са прекинутим термпмпстпм, застакљени
термпизплаципним стаклпм. Улазна врата су сигурнпсна пд алуминијума.
Лимарски радпви на пбјекту, плушне вертикале и хпризпнтале, кап и све ппщивке, прпзпрске сплбанке,
димоашке и вентилаципне главе урадити пд ппцинкпванпг лима дебљине 0.55 мм, квалитетнп са
пптребним щиринама и пптребним преклппима. Фасада се ради у кпмбинацији демит фасаде, камених
плпша и цигле.
Изплација
П хидрпизплацији ппсебнп се впдилп рашуна. Пбјекат је защтићен пд хидрпстатишкпг утицаја
ппстављаоем хпризпнталне и вертикалне хидрпизплације.
Пбрада
Пбрада унутращоих ппврщина
Зидпви
Сви унутращои зидпви малтерисни су прпдужним малтерпм у два слпја, са претхпдним прскаоем
цементним малтерпм. Заврщна пбрада зидпва је са два премаза пплудисперзне бпје, са претхпдним
глетпваоем.
Ппдпви
Ппд је пд бетпна. Ппдна пблпга су керамишке плпшице и паркет.
Пбрада сппљащних ппврщина
Зидпви
Сви сппљащни зидпви су са свих страна пблпжени демит фасадпм, каменим плпшама и циглпм.
Уградопм тремпизплације пд 10цм, задпвпљавају се критеријуми Закпна п енергетскпј ефикаснпсти.
Сппљна стпларија
Сппљна ПВЦ стпларија се ради пп наручби и према димензијама са лица места.
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ПБЈЕКАТ 2 - ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ П+1+Пк

Пбјекат се налази у ул. Иве Курјашкпг бр. 35, Паншевп, бр. кат. парцеле 18128 К.П. Паншевп.
Пбјекат је грађен пп Решеоу п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816-CPIH9/2019 пд 05.12.2017. гпдине.
За предметни пбјекат су исхпдпване дпзвпле:
1. Пптврда урбанистишкпг прпјекта бр. V-15-350-164/2016 пд 03.10.2016. гпдине.
2. Лпкацијски услпви бр. ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017 пд 15.06.2017. гпдине.
3. Рещеоу п измени рещеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816-CPIH-9/2019 пд 05.12.2017.
гпдине.
4. Пптврда п правнпснажнпсти Рещеоа п измени рещеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816GR-10/2018 пд 05.01.2018. гпдине.
5. Пптврда п пријави радпва бр. ROP-PAN-15816-WA-11/2018 пд 22.01.2018. гпдине.
6. Пбавещтеое п изведеним темељима бр. ROP-PAN-15816-CCF-13/2018 пд 09.03.2018. гпдине.
7. Рещеоу п измени рещеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816-CPA-16/2019 пд 27.02.2019.
гпдине. - измена дпзвпле се пднпсила на прпмену инвеститпра.
8. Пптврда п правнпснажнпсти Рещеоа п измени рещеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816GR-17/2019 пд 12.03.2019. гпдине.
Архитектпнскп решеое
Aрхитектпнским рещеоем и прпјектпм је предвиђенп да се изгради вищеппрпдишни стамбени пбјекат
спратнпсти П+1+Пк са 10 стамбених јединица. На приземљу пбјекта се налази ајнфпр, кптларница и
кпмуникације, на приземљу су такпђе испрпјектпвана и два стана, један стан је ппврщине 83м2 и састпји
се пд хпдника, кухиое и трпезарије, купатила, дневне спбе и 2 спбе; други стан је ппвщине 70м2 и
састпји се пд хпдника, купатила, дневне спбе, кухиое и трпезарије и 2 спбе. Први спрат и ппткрпвље су
типска етажа, свака етажа садржи пп шетири двпспбна стана пквирне ппврщине пд 52м2, 56м2, 60м2 и
71м2. Свака стамбена јединица садржи: дневни бправак, спбе, кухиоу, трпезарију, купатилп, хпдник и
терасу.
Крпв је слпжен. Нагиб крпвних равни је 17˚, 20˚, 22˚, 23˚ и 25˚. Крпвна кпнструкција је пд дрвене грађе.
Димензипнисаое крпвне кпнструкције је у свему према статишкпм прпрашуну. Крпвне равни ппкривене
су тегплпм, ппстављаоем тер-папира кап хидрпизплације.
Кпнструкција
Пбјекат је фундиран у армиранпм бетпну МБ 20. Прпјектпм се предвиђа кпнструктивни систем нпсивих
пппрешних и ппдужних зидпва са хпризпнталним и вертикалним серклажима. Димензипнисаое
серклажа је у свему према статишкпм прпрашуну.
Међуспратна кпнструкција
Међуспратна кпнструкција са хпризпнталним серклажима је пд ферт гредица, дпк дебљина
међуспратна таванице ЛМТ изнпси 20цм (16+4).
Зидпви и плафпни се малтерищу крешним малтерпм, глетују, а пптпм бпје пплудисперзивнпм бпјпм пп
жељи инвеститпра. Зидпви купатила се пблажу керамишким плпшицама целпм висинпм прпстприје, дпк
се у кухиои зидпви пблажу керамишким плпшицама дп висине 150цм, пд нивпа гптпвпг ппда.
Прпзпри су пд ПВЦ-а ппбпљщаних прпфила са прекинутим термпмпстпм, застакљени
термпизплаципним стаклпм. Улазна врата су сигурнпсна пд алуминијума.
Лимарски радпви на пбјекту, плушне вертикале и хпризпнтале, кап и све ппщивке, прпзпрске сплбанке,
димоашке и вентилаципне главе урадити пд ппцинкпванпг лима дебљине 0.55 мм, квалитетнп са
пптребним щиринама и пптребним преклппима. Фасада се ради у кпмбинацији демит фасаде, камених
плпша и цигле.
Изплација
П хидрпизплацији ппсебнп се впдилп рашуна. Пбјекат је защтићен пд хидрпстатишкпг утицаја
ппстављаоем хпризпнталне и вертикалне хидрпизплације.
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Пбрада
Пбрада унутращоих ппврщина
Зидпви
Сви унутращои зидпви малтерисни су прпдужним малтерпм у два слпја, са претхпдним прскаоем
цементним малтерпм. Заврщна пбрада зидпва је са два премаза пплудисперзне бпје, са претхпдним
глетпваоем.
Ппдпви
Ппд је пд бетпна. Ппдна пблпга су керамишке плпшице и паркет.
Пбрада сппљащних ппврщина
Зидпви
Сви сппљащни зидпви су са свих страна пблпжени демит фасадпм, каменим плпшама и циглпм.
Уградопм тремпизплације пд 10цм, задпвпљавају се критеријуми Закпна п енергетскпј ефикаснпсти.
Сппљна стпларија
Сппљна ПВЦ стпларија се ради пп наручби и према димензијама са лица места.


ПБЈЕКАТ 3 - СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ П+1

Пбјекат се налази у ул. Иве Курјашкпг бр. 35, Паншевп, бр. кат. парцеле 18128 К.П. Паншевп.
Пбјекат је грађен пп Решеоу п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-13950-CPI-4/2016
пд 15.09.2016.гпдине.
За предметни пбјекат су исхпдпване дпзвпле:
1. Пптврда урбанистишкпг прпјекта бр. V-15-350-164/2016 пд 03.10.2016. гпдине.
2. Лпкацијски услпви бр. ROP-PAN-13950-LOC-1/2016 пд 13.07.2016. гпдине.
3. Рещеоу п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-13950-CPI-4/2016 пд 15.09.2016. гпдине.
4. Пптврда п правнпснажнпсти Рещеоа п измени рещеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-13950GR-5/2016 пд 27.09.2016. гпдине.
5. Пптврда п пријави радпва бр. ROP-PAN-13950-WA-6/2016 пд 24.11.2016. гпдине.
6. Пбавещтеое п изведеним темељима бр. ROP-PAN-13950-CCF-9/2016 пд 14.12.2016. гпдине.
7. Пбавещтеое п заврщетку пбјекта у кпнструктивнпм смислу бр. ROP-PAN-13950-COFS-10/2017 пд
16.10.2017. гпдине.
Архитектпнскп решеое
Aрхитектпнским рещеоем и прпјектпм је предвиђенп да се изгради стамбени пбјекат П+1 са 1
стамбенпм јединицпм. На приземљу пбјекта се налази дневна спба, купатилп, кухиоа и трпезарија, дпк
се на спрату налазе: 4 спбе, предспбље, купатилп, 2 гардерпбера и тераса.
Крпв је щетвпрпвпдан. Нагиб крпвних равни је 30˚ и 45˚. Крпвна кпнструкција је пд дрвене грађе.
Димензипнисаое крпвне кпнструкције је у свему према статишкпм прпрашуну. Крпвне равни ппкривене
су тегплпм, ппстављаоем тер-папира кап хидрпизплације.
Кпнструкција
Пбјекат је фундиран у армиранпм бетпну МБ 20. Прпјектпм се предвиђа кпнструктивни систем нпсивих
пппрешних и ппдужних зидпва са хпризпнталним и вертикалним серклажима. Димензипнисаое
серклажа је у свему према статишкпм прпрашуну.
Међуспратна кпнструкција
Међуспратна кпнструкција са хпризпнталним серклажима је пд ферт гредица, дпк дебљина
међуспратна таванице ЛМТ изнпси 20цм (16+4).
Зидпви и плафпни се малтерищу крешним малтерпм, глетују, а пптпм бпје пплудисперзивнпм бпјпм пп
жељи инвеститпра. Зидпви купатила се пблажу керамишким плпшицама целпм висинпм прпстприје, дпк
се у кухиои зидпви пблажу керамишким плпшицама дп висине 150цм, пд нивпа гптпвпг ппда.
Прпзпри су пд ПВЦ-а ппбпљщаних прпфила са прекинутим
термпизплаципним стаклпм. Улазна врата су сигурнпсна пд алуминијума.

термпмпстпм,

застакљени
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Лимарски радпви на пбјекту, плушне вертикале и хпризпнтале, кап и све ппщивке, прпзпрске сплбанке,
димоашке и вентилаципне главе урадити пд ппцинкпванпг лима дебљине 0.55 мм, квалитетнп са
пптребним щиринама и пптребним преклппима. Фасада је демит.
Изплација
П хидрпизплацији ппсебнп се впдилп рашуна. Пбјекат је защтићен пд хидрпстатишкпг утицаја
ппстављаоем хпризпнталне и вертикалне хидрпизплације.
Пбрада
Пбрада унутращоих ппврщина
Зидпви
Сви унутращои зидпви малтерисни су прпдужним малтерпм у два слпја, са претхпдним прскаоем
цементним малтерпм. Заврщна пбрада зидпва је са два премаза пплудисперзне бпје, са претхпдним
глетпваоем.
Ппдпви Ппд је пд бетпна. Ппдна пблпга су керамишке плпшице и паркет.
Пбрада сппљащних ппврщина
Зидпви
Сви сппљащни зидпви су са свих страна пблпжени демит фасадпм. Уградопм тремпизплације пд 10цм,
задпвпљавају се критеријуми Закпна п енергетскпј ефикаснпсти.
Сппљна стпларија
Сппљна ПВЦ стпларија се ради пп наручби и према димензијама са лица места.
Грејаое
Грејаое у пбјекту ће бити ппднп грејаое на електришну енергију – систем XЛ пипе, тп је врста
щтедљивпг ппднпг грејаоа. Пва врста грејаоа изискује маоу пптрпщоу електришне енергије. За стан
ппврщине пкп 50м2 пптрпщоа електришне енергије изнпси 5кО на сат времена.


ПБЈЕКАТ 4 - ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ П+2+Пк

Пбјекат се налази у ул. Иве Курјашкпг бр. 35, Паншевп, бр. кат. парцеле 18128 К.П. Паншевп.
Архитектпнскп решеое
Архитектпнским рещеоем и прпјектпм је предвиђенп да се изгради вищеппрпдишни стамбени пбјекат
спратнпсти П+1+Пк са 10 стамбених јединица. На приземљу пбјекта се налазе 3 стана (планирана су два
двпспбна стана и двпиппспбан стан) пквирних ппврщина, 44м2, 58м2 и 65м2 и заједнишке прпстприје
(ветрпбрански прпстпр, хпдник, прпстприја за смещтај прибпра и пдржаваое хигијене зграде и
степенищни прпстпр).
На првпм спрату пбјекта се налазе 3 стана (планиран је један двпспбан, један једнпиппспбан стан и
један двпиппспбан стан) и заједнишке прпстприје (хпдник и степенищни прпстпр).
На другпм спрату и ппткрпвљу се налазе 4 стана (дуплекса) пп структури (трпиппспбан, двпиппспбан,
трпспбан и двпспбан) и заједнишке прпстприје (хпдник и степенищни прпстпр).
Крпв је двпвпдан са две крпвне баче. Нагиб крпвних равни је 21˚. Крпвна кпнструкција је пд дрвене
грађе. Димензипнисаое крпвне кпнструкције је у свему према статишкпм прпрашуну. Крпвне равни
ппкривене су цреппм.
Изплација
П хидрпизплацији ппсебнп се впдилп рашуна. Пбјекат је защтићен пд хидрпстатишкпг утицаја
ппстављаоем хпризпнталне и вертикалне хидрпизплације.
Пбрада
Пбрада унутращоих ппврщина
Зидпви
Сви унутращои зидпви малтерисни су прпдужним малтерпм у два слпја, са претхпдним прскаоем
цементним малтерпм. Заврщна пбрада зидпва је са два премаза пплудисперзне бпје, са претхпдним
глетпваоем.
Ппдпви
Ппд је пд бетпна. Ппдна пблпга су керамишке плпшице и паркет.
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Пбрада сппљащних ппврщина
Зидпви
Сви сппљащои зидпви су са свих страна пблпжени демит фасадпм, каменим плпшама и циглпм.
Уградопм тремпизплације пд 10цм, задпвпљавају се критеријуми Закпна п енергетскпј ефикаснпсти.
Сппљна стпларија
Сппљна ПВЦ стпларија се ради пп наручбини и према димензијама са лица места.
 ПБЈЕКАТ 5 - ППМПЋНИ ПБЈЕКАТ - ПАРКИНГ ПЛАТФПРМА
Пбјекат се налази у ул. Иве Курјашкпг бр. 35, Паншевп, бр. кат. парцеле 18128 К.П. Паншевп
Архитектпнскп решеое
Архитектпнским рещеоем и прпјектпм је предвиђенп да се изгради пбјекат кпји ће бити платфпрма за
паркинг. Платфпрма се састпји пд 6 места са хидраулишкпм дизалицпм. На паркинг плафпрми мпже
стати 2 аутпмпбила. Укупан брпј паркинг места на планиранпј паркинг платфпрми је 12.
Пве платфпрме су намеоене за паркираое аутпмпбила без присуства впзаша и путника у аутпмпбилу у
тренутку паркираоа у кпје је уграђенп ппстрпјеое ппкретанп електришнпм енергијпм. Паркинг
платфпрма је уграђена на нпсећи рам кпји је изграђен пд шелишних прпфила. Мпже се кретати
вертикалнп, а ппгпн пстварује хидраулишки агрегат прекп два цилиндра кпји ппмерају платфпрму
директним дејствпм. Уграђују се у бетпнски прпстпр-щахт исппд нивпа земље. Адекватни ппгпнски
агрегат, ппставља се у металнпм прману, у прпдужетку платфпрме.
ТЕХНИЧКИ ППИС ХИДРПТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
A. VODOVOD
Na predmetnoj lokaciji u Ul. Ive Kurjačkog br. 35 postoji izgrađen priključak na gradki vodovod prečnika
DN75mm na koji je predviđeno priključenje novoprojektovanog objekta i koji se nalazi na parceli 18128 k.o.
Pančevo. Hidrauličkim proračunom utvrđeno je da postojedi priključak zadovoljava potrebe za snabdevanjem
novoprojektovanog objekta vodom, kao i svih postojedih objekata na parceli. Glavni vodomer za
novoprojektovani objekat postaviti u postojede vodomerno okno koje se nalazi na 1,5m od regulacione linije, i
vudi razvod do objekta, odakle de se voditi vertikale prema stanovima. Kontrolne vodomere postaviti na
vidnim mestima u zajedničkim prostorijama za svaki stan posebno.
B. FEKALNA KANALIZACIJA
Postojedi priključak fekalne kanalizacije prečnika DN160 zadovoljava potrebe za odvođenjem sanitarnih
otpadnih voda sbih objekata koji se nalaze na predmetnoj parceliobjekta. Priključenje objekta na fekalnu
kanalizaciju izvršiti preko postojedeg priključka na parceli.
SANITARNA (FEKALNA) OTPADNA VODA

[ ]
N – broj sanitarnih predmeta iste vrste, [-]
P – postotak istovremenog izliva iz sanitarnih predmeta iste vrste, [%]
qo – količina izliva iz pojedinih sanitarnih predmeta, *l/s+
SANITARIJE

N (kom)

P (%)

EF

q0 (l/sec)

QF(l/sec)

UMIVAONIK

12

18,36

2

0,17

0,375

WC (SA VODOKOTLIDEM)

12

18,36

10

2

4,406

TUŠ

12

18,36

4

0,22

0,485

VEŠ MAŠINA

9

19,8

0,22

0,392

SUDOPERA

9

19,8

0,67

1,194

SUDOMAŠINA

9

19,8

0,22

0,392

UKUPNO

7,244

4
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Ukupna otpadna sanitarna voda se odvodi sa jednim odvodom Ø150 mm. Predviđena kanalizaciona PVC cev
Ø150 mm prema Kuteru , sa podužnim padom i=2,0 % i punjenjem 0,70 D i brzinom oticanja v= 1.09m /sec
može da primi 14.30 lit/sec.
Tako da predviđeni kanalizacioni cevovod može da primi svu otpadnu sanitarnu vodu iz projektovanog
objekta.
Q= 7.244 lit/sec < 14.30 lit/sec.
DN 160 zadovoljava.
HIDRAULIČKI PRORAČUN

OBJEKAT:

GRANA : KTM1doKPul.
KTM: tus kada potkrovlje II
nivo

Stambeni objekat P+1+Pk
(hladna voda)

Proračun gubitaka usled otpora u vodovodnoj mreži
PREČNIK

OTPOR na
m'

CEVI (mm)

(mVs)

3

4

5

6

7

0,250

1,00

20

0,09

0,57

0,05

1 do 2

0,331

1,75

25

0,04

3,52

0,14

2 do 3

0,375

2,25

25

0,06

1,34

0,08

3 do 4

0,375

2,25

25

0,06

2,85

0,17

4 do 5

0,415

2,75

25

0,08

1,43

0,11

5 do 6

0,559

5,00

32

0,05

2,69

0,13

6 do 7

0,612

6,00

32

0,06

3,54

0,21

7 do 8

0,866

12,00

40

0,02

2,85

0,06

8 do 9

1,104

19,50

50

0,01

3,60

0,04

9 do 10

1,299

27,00

50

0,02

2,46

0,05

10 do VO

1,591

40,50

65

0,01

74,41

0,74

VO do mreze

2,687

115,5

65

0,01

6,00

0,06

TRASA

PROTOK

od - do

(lit/sec)

1

2

KTM 1 do 1

BROJ J. O.

DUŽINA
TRASE (m')

UKUPAN
OTPOR
(mVs)

svega (mVs):
* RASPOLOŽIVI PRITISAK

NA SPOJU:

1,85

25

* GUBICI :
GUBITAK U MREŽI

1,85

GUBITAK NA VODOMERU

4,00

GEODETSKA VISINA

11

UKUPNI GUBICI (m) :
* POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU: min

16,85
5,00
21,85

*SLOBODAN PRITISAK :

3,15

m
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ТЕХНИЧКИ ППИС ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Prema uslovima ‘’Elektrodistribucija Pančevo’’ br. 8C.1.1.0.-D.07.15.-43012-21 od 27.05.2021. godine
Napon: 0.4kV
Snaga: stan - 11.04KW
Osigurači: stan - 16
Faktor snage: iznad 0.95
Potrebno je 11 brojila od kojih je 10 namenjeno stanovima, dok je 1 brojilo namenjeno zajedničkoj potrošnji.
ТЕХНИЧКИ ППИС ПЛАТФПРМЕ ЗА ППДИЗАОЕ АУТПМПБИЛА
Vrsta platformi:
hidraulične parking platforme – tip PARKLIFT 450-200 ( 350)
Broj platformi:
3 ( tri ), za po 4 vozila ( parking mesta od PM24 do GPM35 )
Nosivost:
Q = 2000 kg po parking mestu
Brzina podizanja:
do 45s
Upravljanje:
spolja pomodu ključa i dugmadi
Komanda:
JEDINAČNA
Prostor za ugradnju:
u nivou podzemne etaže
Dimenzije prostora za ugradnju: 4700 x 4800 mm
Visina za vozilo u donjem nivou: 1500 mm
Visina za vozilo u gornjem nivou: 1800 mm
Dubina jame voznog okna:
2000 mm
Vrh voznog okna:
3500 mm
Dimenzije platforme:
4300 x 4500 mm
Pogonsko postrojenje:
hidraulični agregat sa dva cilindra
Cevovod:
armirano gumeno crevo visokog pritiska
Ulje za hidraulični agregat:
HIDROL 46 viskoziteta 5 - 5,5 E na 50 C
Snaga elektromotora:
PEM = 3 KW
Osigurači:
3 x 16A ( topljivi )
GABARITI VOZILA KOJI SE MOGU PARKIRATI:

OPIS POSTROJENJA
Uređaj za podizanje - Parking platforma u celini predstavlja postrojenje za parkiranje i podizanje / spuštanje
vozila u horizontalnom položaju, korišdenjem platforme čije mere i konstrukcija omogudavaju odgovarajudi
pristup vozila.
WÖHR PARKLIFT 450-200 ( 350 ) je mehanički hidraulični sistem za nezavisno parkiranje dva ili četiri vozila, u
dva nivoa. Vozila se uparkiravaju/isparkiravaju sa donjeg nivoa, bez pomeranja vozila sa gornjeg nivoa, tako
što se platforma pozicionira u krajnjem gornjem položaju. Takođe se vozila uparkiravaju/isparkiravaju sa
gornjeg nivoa, bez pomeranja vozila sa donjeg nivoa, tako što se platforma pozicionira u krajnjem donjem
položaju.
Sama platforma, kao deo postrojenja, oslonjena je i pričvršdena na nosedi ram koji je izrađen od čeličnih
profila. Kretanje platforme vrši se vertikalno duž voznog okna. Pogon i kretanje platforme ostvaruje se
hidrauličnim agregatom preko dva cilindra postavljenih u jami sa bočnih strana u odnosu na pod platforme.
Za nosedi ram platforme čvrsto je vezana prirubnica, na vrhu klipnjače sa svake strane, koja nosi ram i
platforme. Preko gornje prirubnice opteredenje se prenosi na klipnjaču preko koga se direktno ostvaruje
kretanje platforme u vertikalnom pravcu. Za telo svakog hidrauličnog cilindra čvrsto je vezana donja
prirubnica, koja je oslonjena preko dodatnog oslonca na dno voznog okna. Podizanjem klipnjače, podiže se i
nosedi ram platforme a sa ramom i platforma. Ovim sistemom je omogudeno da se platforma krede istom
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brzinom kojom se krede i klipnjača cilindra. U sistemu su dva cilindra čija je sinhronizacija kretanja omogudena
preko zupčanika i zupčaste letve.
POGONSKI UREĐAJ
Pogonski uređaj se sastoji iz hidraulične instalacije. U sastav hidraulične instalacije za pogon ulaze slededi
elementi:
1. Hidraulični agregat, koji se sastoji iz pumpe visokog pritiska, elektromotora, rezervoara za ulje i amortizera
preko kojih su pumpa i motor fiksirani za rezervoar.
2. Armirana, gumena creva za visoke pritiske i pratedi elementi za povezivanje sa cilindrima i agregatom.
Armirano, gumeno crevo snabdeveno je sa nalepnicom sa opštim tehničkim podacima i rokom trajanja zbog
planske zamene.
3. Radni cilindri su jednostrukog dejstva, takozvani plužneri sa blokirajudim ventilima u slučaju povedanog
protoka ulja. Ovi ventili onemogudavaju povradaj ulja u rezervoar u slučaju pucanja armiranih, gumenih creva,
odnosno sprečavaju pad platforme.
4. Blok elektromagnetnih ventila koji se nalazi na agregatu i koji je električno povezan sa komandom
platforme, reguliše protok ulja pri dizanju, odn. spuštanju. U sklopu bloka ventila, nalazi se regulator za
podešavanje brzine podizanja, odn. spuštanja, sigurnosni ventil koji obezbeđuje instalaciju od povedanog
pritiska i filter za ulje, sa sfernim ventilom koji omogudava protok ulja u oba smera.
STATIČKO OPTEREDENJE U PROSTORU ZA SMEŠTAJ PARKING PLATFORME
- Statičko opteredenje za WÖHR PARKLIFT 450

Napomene:
- Sve mere su date u centimetrima.
- Opteredenja se prenose na temeljnu ploču preko stopa približne površine 140cm², učvršdenih pomodu
industrijskih anker – zavrtnjeva u dubini približno 10 – 12cm. Minimalna debljina temeljne ploče ( armirano –
betonske ) je 18cm² ( preporučuje se kvalitet B 25 ). Kod ušvršdivanja za vodootporne betonske podove,
upotrebljavaju se specijalni hemijski zavrtnji ( isporučuje WÖHR ).
- Temeljna ploča mora da bude perfektno ravna i bez horizontalnih izbočina.
- Naznačene dužine do tačaka oslonca su srednje vrednosti.
ŠEMA VEZA - WÖHR PARKLIFT 450
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LEGENDA:
1. Strujomer
2. Osigurač ili automatski prekidač kola, 3 x 16A, lako topljivi prema DIN VDE 0100 deo 430
3. Napojni vod do glavnog prekidača
4. Temeljni konektor uzemljenja
5. Ekvipotencijalna spojnica od konektora za uzemljenje do Parklifta
6. Glavni prekidač
7. PVC kontrolni kabl 5 x 1,5 mm², od glavnog prekidača do uređaja
8. Hidraulična jedinica sa trofaznim motorom, 230/400V, 50Hz, 3KW.
9. PVC kontrolni kabl 5 x 1,5 mm²
10. Razdelna kutija
11. PVC kontrolni kabl 3 x 1,5 mm² od razdelne kutije do otkočnog magneta
12. PVC kontrolni kabl 7 x 1,5 mm² od razdelne kutije do spoljnog poziva
13. Pozivni tasteri za podizanje i spuštanje platforme sa sigurnosnim STOP tasterom koji se uvek
postavljaju van voznog okna sa leve strane ( ako je mogude ) – dva tastera za svako parking mesto.
14. Otkočni magnet
15. Ventil cilindra
16. PVC kontrolni kabl 3 x 1,5 mm² od razdelne kutije do ventila
KOMANDA
Platforma se pokrede okretanjem i držanjem ključa u obeleženom smeru, koji se nalazi na ulazu. Posredstvom
električne instalacije signal komande uključuje motor i pumpu, koji preko ventila pumpaju ulje u cilindre i na
taj način pokredu platformu. Pri kretanju na dole, proces je identičan samo se u ovom slučaju ne uključuje
motor, nego se ulje iz cilindara samo vrada u rezervoar regulisanom brzinom koju određuje ventil za spuštanje.
STANJE MIROVANJA
Kada platforma stoji, ventil za spuštanje se nalazi u položaju ZATVORENO. Radni cilindri su blokirani na
stubovima ulja između svojih blokirajudih ventila i ventila za spuštanje. Potisni vod pumpe je rastereden.
PODIZANJE
Startovanje: Komanda PODIZANJE se postiže okretanjem i držanjem ključa.
Pristajanje: Zaustavljanje na određenom nivou obavlja se automatski. Kada platforma dospe u zonu nivoa,
posredstvom odgovarajudeg mikroprekidača i elektromagnetnog razuvodnika platforma pristaje.
SPUŠTANJE
Startovanje: SPUŠTANJE se komanduje okretanjem i držanjem ključa. Pri tome se aktivira elektromagnetni
razvodnik stavljajudi u položaj OTVORENO komandni ventil za spuštanje, čime se omogudava vradanje ulja u
rezervoar. Platforma startuje postepeno zahvaljujudi konstrukciji ventila za spuštanje koji se otvara sa
zadrškom.
Pristajanje: Kada platforma dospe u zonu željenog nivoa, posredstvom odgovarajudeg mikroprekidača i
elektromagnetnog razvodnika, platforma pristaje. Kada se platforma spusti do željenenog nivoa, ventil za
spuštanje se stavlja u položaj ZATVORENO, posle čega se platforma zaustavlja i ostaje blokirana u tom
položaju.
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ELEKTRO – HIDRAULIČNI AGREGAT
Pumpa potrebnog kapaciteta spojena je sa trofaznim elektromotorom snage 3KW, radi potopljena u ulje i
elastično je učvršdena za rezervoar. Na gornjoj strani rezervoara ugrađen je blok elektro – hidrauličnih ventila,
prema hidrauličnoj šemi.
Predviđen je za svaki cilindar po jedan ventil protiv pucanja cevi, gde je ostvarena direktna međuventilska veza
sa cevovodom.
VOZNO OKNO
Vozno okno je betonsko. U betonskoj jami i duž cele visine sa tri strane ograđeno je punim zidovima,
tavanicom i betonskim podom. Sa prednje strane otvoreno je za prilaz automobila. U vozno okno ne smeju se
ugrađivati instalacije i uređaji koji nisu sastavni deo ovog postrojenja. Zidovi voznog okna moraju biti od
materijala koji je otporan na mehanička opteredenja i vatru i koji ne stvara prašinu ved sprečava njeno
taloženje. Zidovi voznog okna moraju imati takvu mehaničku čvstodu da se delovanjem upravne sile od 300N
ne sme pojaviti ugib vedi od 10mm. Ta sila može da deluje sa jedne ili sa druge strane zida na bilo kom mestu
pod uslovom da je ravnomerno raspoređena na površini od 5cm2.
Vozno okno mora da izdržava opteredenja koja nastaju pri radu ovog postrojenja. Na podu jame voznog okna
mora se obezbediti kanal za odvod tečnosti dimenzija 100x20. Radi sakupljanja tečnosti sa dna jame voznog
okna mora se predvideti pad od najmanje 1%. Mora se obezbediti da tečnost iz kanala ide u kanalizaciju (ako je
to mogude). Ako zbog nivoa kanala to nije mogude obezbediti šaht dimenzija 500x500x500 za izbacivanje
tečnosti pomodu pumpe. Ispod voznog okna se ne smeju nalaziti nikakve prostorije. Dno jame voznog okna
mora biti zaštideno od prodiranja vode. U voznom oknu mora biti ugrađeno električno osvetljenje i to na 0,5m
od dna jame i tavanice voznog okna. Na prilazu voznom oknu mora se nalaziti prag koji izdržava sva
opteredenja pri ulasku i izlasku vozila. Prilazni otvor voznom oknu platforme mora biti obeležen žutom linijom
širine 10 cm. Na vidnom mestu se nalaziti tabla upozorenja: "NE PRELAZITI ŽUTU LINIJU DOK JE PLATFORMA U
POKRETU".
TERMIČKA ZAŠTITA ELEKTROMOTORA
U namotaje elektromotora ugrađeni su odgovarajudi senzori koji isključuju komandu platforme kada se
namotaji elektromotora zagreju preko dozvoljene temperature. Pored toga predviđena je u komandi fazna
zaštita i bimetalna zaštita.
UZEMLJENJE
Agregat i čelična konstrukcija platforme uzemljene su pocinkovanom čeličnom trakom FeZn 20x3 mm. Istom
trakom uzemljena je i komandna tabla kao i svi ostali metalni elementi. Ovu instalaciju povezati na temeljni
uzemljivač objekta.
ZAŠTITA OD ELEKTRIČNIH GREŠAKA
Opasno pogonsko stanje platforme ne sme nastupiti usled pojave od samo jedne od slededih grešaka:
1. Nestanka napona
2. Nedozvoljenog pada napona
3. Gubitka električne provodnosti voda
4. Spoja sa masom ili zemljom
5. Kratkog spoja ili prekida u električnim delovima, kao što su otpornici, kondenzatori, poluprovodnici, sijalice
itd.
6. Neprivlačenja ili nepotpunog privlačenja kotve kontaktora ili releja
7. Nevradanja u početni položaj kotve kontaktora ili releja
8. Neotvaranje jednog kontaktnog dela
9. Nezatvaranje jednog kontaktnog dela
10. Zamene faza
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
U prostor parking platformi se postavljaju pogonski uređaj i komandno – upravljački uređaji. Napojni vod za
napajanje platformi električnom energijom mora biti izveden od glavnog razvodnog ormara u objektu, do
ormara sa pogonskim agregatom i to do mesta glavne sklopke.
Napojni vod treba dimenzionisati prema polaznoj struji pogonskog agregata.
Za uzemljenje postrojenja mora se dovesti i priključak gromobranske instalacije objekta.
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Provodnici se polažu u plastične kanale ili plastične savitljive cevi. Plastični kanali ili cevi moraju biti zavrtnjima
odnosno obujmicama sigurno pričvršdeni, uvek pod pravim uglom na najpogodniji način izvedeni.
Glavni napojni kabal za napajanje pogona platformi, nije predmet ovog projekta, ved je definisan glavnim
elektro – projektom objekta.
Sve metalne mase treba da se dovedu na isti elektropotencijal, odnosno na sabirnicu za izjednačavanje
elekropotencijala, a zatim na temeljni uzemljivač.
Zaštita od požara nije predmet ovog projekta, ved de biti definisana posebnim elaboratom protivpožarne
zaštite objekta.
PODACI NEOPHODNI ZA IZBOR NAPOJNOG VODA
Izbor napojnog voda za napajanje postrojenja platforme od GRO objekta do RO platforme (glavnog
prekidača), vrši se prema maksimalnoj jednovremenoj struji postrojenja uz uslov da procentualni pad napona
na napojnom vodu bude manji od 5%.
Trasu napojnog kabla, način postavljanja i ostale detalje postavljanja instalacije pre glavnog prekidača
platforme, određuje projektant elektroinstalacija objekta, prema karakteristikama platforme i zahtevima iz
ovog projekta.
Snaga pogonskog elektromotora:
P = 3KW
Nominalna struja pogonskog elektromotora:
In = 9,5A
Maksimalna jednovremena struja postrojenja:
Imax = 18A
( preporuka za minimalnu vrednost poprečnog preseka kabla: PP00Y 5 x 2,5mm² )
ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA, ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA (SRPS N.B2.741 čl. 5)
Objekat u kome se nalazi platforma priključuje se na mrežu TN-C, a instalacija platforme izvodi se u TN-C-S
sistemu - neutralni i zaštitni provodnik se vode posebno.
Zaštita od indirektnog dodira izvedena je pomodu tromih topljivih osigurača. Da bi zaštita bila efikasna u
slučaju nastanka kvara zanemarljive impedanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog
dela, treba da nastupi automatsko isključenje napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivog
umetka osigurača. Ovaj zahtev je ispunjen ako je:
Zs x I a  UO
, gde je:
Zs - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara,
I - zaštitni provodnik od tačke kvara do izvora.
Ia - struja pregorevanja topljivog umetka osigurača i to:
- u vremenu do 5 sekundi za fiksne uređaje platforme ( električni razvodni ormar, elektromotor, upravljačka
grupa )
- u vremenu od 0,4 sekunde za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom.
UO - nazivni napon prema zemlji (U = 220 V).
Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od elektičnog udara napravljene su dve tabele. Prva od njih
predstavlja očitane vrednosti struje isključenja ( pregorevanja ) topljivih umetaka tromih osigurača sa krive
isključenja za karakteristična vremena od 0,4 s i 5 s, a druga je dobijena iz prve preračunavanjem najvede
dozvoljene impedanse petlje kvara za očitane vrednosti prema formuli
Zs x I a  UO
Tabela struja isključenja topljivih umetaka I (A)
Nazivna struja
6
10
umetka In (A)

16

20

25

35

50

63

T isklj = 0,4 s

34

60

86

108

140

240

340

510

T isklj = 5 s

20

33

49

63

83

130

180

280

Tabela najvede dozvoljene impedanse petlje kvara Zsmax()
Nazivna struja
6
10
16
umetka In (A)
T isklj = 0,4 s
6,47
3,67
2,56
T isklj = 5 s
11
6,67
4,49

20

25

35

50

63

2,04
3,49

1,57
2,65

0,92
1,69

0,65
1,22

0,43
0,79
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Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava ako impedansa petlje kvara ne prelazi vrednosti:
- Za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (električni razvodni ormar, elektromotor, upravljačka grupa) koji su
napojeni strujnim kolom osiguranim topljivim umetkom od:
In = 16 A,
ZS  4,49 
Pre puštanja platforme u rad, potrebno je izmeriti impedanse kvara i utvrditi da li se nalaze u dozvoljenim
granicama.
OPŠTI USLOVI
U toku garancije, računajudi od dana kada je postrojenje stavljeno u ispravan pogon, svaki kvar koji se desi a
prouzrokovan je slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, izvođač mora da na poziv
investitora otkloni nastali kvar i postrojenje dovede u ispravan pogon. Za nestručno rukovanje, izvođač nije
odgovoran.
Po završenoj montaži, postrojenje se mora podvgnuti ispitivanju. Nakon završenog ispitivanja investitor je
dužan da zatraži dozvolu za upotrebu od nadležnog organa za izdavanje upotrebne dozvole.
Izvođač radova obavezan je da investitoru dostavi ateste hidrauličnih creva.
*НАППМЕНА: Идејна решеоа за Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк,
Пбјекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк и Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1, нису
прилпжена кап деп Урбанистичкпг прпјекта/Идејнпг решеоа јер су за пве пбјекте исхпдпвана
Решеоа п грађевинским дпзвплама и не меоају се. Пвим Урбанистичким прпјектпм је измеоенп
паркираое у пднпсу на исхпдпвана Решеоа п грађевинским дпзвплама.

Ситуаципнп решеое кпмппзиципни план и партернп, пднпснп пејзажнп уређеое
Партерним рещеоем је третиранп пре свега паркираое впзила на парцели, пещашки приступ пбјекту и
пзелеоавеое парцеле. Пещашке и кплске сапбраћајне ппврщине заврщнп се пбрађују.
На предвиђеним зеленим ппврщинама планиран је травоак са нискпм вегетацијпм.
Свакпј стамбенпј јединици намеоенп је пп једнп местп за паркираое (у складу са услпвима из планскпг
дпкумента). Укупан брпј места за паркираое је 36.
Прикљушеое планираних пбјеката на наведене инсталације изврщилп би се према услпвима надлежних
пргана ппдземним впдпвима.
Ппщтп је предметни деп града у пптпунпсти кпмуналнп ппремљен, прикљушеое инсталације пбјеката на
кпмуналну инфраструктуру ће се извести у складу са издатим услпвима надлежних институција.

13. УКЛАОАОЕ ППСТПЈЕЋИХ ПБЈЕКАТА
Сви ппстпјећи пбјекти на парцели се уклаоају, и за оих је дпбијена дпзвпла за уклаоаое крпз - Рещеое
п измени рещеоа п грађевинскпј дпзвпли за изградоу Пбјекта 1 – Вищеппрпдишнп стамбенп-ппслпвнпг
пбјекта бр. ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017 пд 09.02.2017. гпдине.

14. УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА


Телекпм Србија Предузеће за телекпмуникације а.д.
И.Ј. Паншевп, ул. Светпг Саве бр. 1, Паншевп
Услпви за издаваое технишких услпва за пптребе израде Урбанистишкпг прпјекта
(брпј: А332/201540/2-2021 пд 26.05.2021. гпдине)



Јавнп предузеће „Урбанизам“ Панчевп
ул. Карађпрђева бр.4, Паншевп
Рещеое п услпвима за прпјектпваое и изградоу сапбраћајнпг прикљушка на јавни пут
(брпј: 03-341/2021 пд 25.05.2021.гпдине)



Јавнп кпмуналнп предузеће „Впдпвпд и канализација“
ул. Пслпбпђеоа бр. 15, Паншевп
Лпкацијски услпви за израду Урбанистишкпг прпјекта
(брпј: Д-7382/1 пд 02.09.2021. гпдине)
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ЈКП Хигијена Панчевп
ул. Цара Лазара бр. 57, Паншевп
Технишки услпви за прпјектпваое и прикљушеое
(брпј: 2037/2-2021 пд 27.05.2021.гпдина)
ЈП „Србијагас“ Нпви Сад
ул. Милпща Пбренпвића бр. 8, Паншевп
Технишки услпви за пптребе израде урбанистишкпг прпјекта
(брпј: 05-02-4/696-1 пд 27.05.2021. гпдине)



„ЕПС Дистрибуција“ д.п.п. Бепград, Огранак Електрпдистибуција Панчевп
ул. Милпща Пбренпвића бр. 6, Паншевп
Услпви
(брпј: 8C.1.1.0.-D.07.15.-43012-21 пд 27.05.2021. гпдине)



Завпд за заштиту сппменика културе у Панчеву
ул. Жарка Зреоанина бр. 17, Паншевп
Рещеое
(брпј: 497/2 пд 20.05.2021.гпдине)



Република Србија, Министарствп унутрашоих ппслпва
Сектпр за ванредне ситуације
Пдељеое за ванредне ситуације у Паншеву
Пбавещтеое
(09/22 брпј: 217-7108/21-1 пд 21.05.2021.гпдине)

15. СПРПВПЂЕОЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА
Пвај Урбанистишки прпјекат израђен је у циљу регулисаоа грађеоа на теритприји града Паншева, а у
складу са реалним пптребама и мпгућнпстима изградое пбјекта и пратећих садржаја на парцелама из
наслпва ради исхпдпваоа неппхпдне дпкументације, пднпснп, грађевинске дпзвпле. У спрпвпђеоу и
реализацији Урбанистишкпг прпјекта предузимаће се сви кпраци у складу са Закпнпм п планираоу и
изградои.
Пдгпвпрни урбаниста

___________________________________
Натаща Ђ. Митрески, дипл. инж. арх.

44

УСЛПВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКПАРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ
ЛПКАЦИЈЕ
за изградоу:
Пбјекат 1 - Вишеппрпдични стамбенп-ппслпвни пбјекат П+2+Пк;
Пбјекат 2 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+1+Пк;
Пбјекат 3 - Стамбени пбјекат П+1;
Пбјекат 4 - Вишеппрпдични стамбени пбјекат П+2+Пк и
Пбјекат 5 - Ппмпћни пбјекат - паркинг платфпрма



Предузеће за телекпмуникације "Телекпм-Србија" АД Бепград



ЈП "Урбанизам" Панчевп



ЈКП "Впдпвпд и канализација" Панчевп



ЈКП "Хигијена”



ЈП "Србијагас" Нпви Сад, РЈ Дистрибуција Панчевп



ЕПС "Електрпвпјвпдина" дпп, Нпви Сад



Завпд за заштиту сппменика културе у Панчеву



Министарствп унутрашоих ппслпва, Сектпр за ванредне ситуације
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ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКОАРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ
ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:
Објекат 1 - Вишепородични стамбено-пословни објекат П+2+Пк;
Објекат 2 - Вишепородични стамбени објекат П+1+Пк;
Објекат 3 - Стамбени објекат П+1;
Објекат 4 - Вишепородични стамбени објекат П+2+Пк и
Објекат 5 - Помоћни објекат - паркинг платформа
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ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ
ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА ПОТВРЂЕНОГ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА бр. V-15-350-164/2016 од 03.10.2016. год.
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПЛАН САОБРАЋАЈА
НИВЕЛАЦИОНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
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PREDLOG IZMENE GRANICE GRAĐEVINSKE PARCELE ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA:
Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk; Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1; Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

S
I

G5
KP
P-G

J

LEGENDA:

GG

granica
granica

G4

XX X

P
GK
P-

GG

ih katastarskih parcela
ih gradjevinskih parcela

granica parcele koja se ukida (bri
granica planirane katastarske parcele
granica planirane gradjevinske parcele

G3

regulaciona linija
G

G
G
PKP

Planirana

1- 22a 73m2

Objekti na parceli

G6

G
G
P-

KP
G

PLANIRANA GRADJEVINSKA
PARCELA BR. 1

G

G

G7

GP 1
P = 22a 73m2

KOORDINATE TAČAKA PARCELE:
X (m)
Y (m)
G1
7471617.98
4970552.51
G2
7471589.75
4970584.94
G3
7471547
4970634.06
G4
7471560.58
4970642.47
G5
7471573.07
4970648.53
G6
7471603.189
4970614.5662
G7
7471592.6885
4970605.2567
G8
7471604.2167
4970591.9013
G9
7471603.33
4970591.07
G10 7471609.97
4970583.76
G11 7471625.76
4970566.21
G12 7471626.0054
4970566.65
G13 7471628.14
4970564.18

G8
G9

G

P-

G

G2

G

X

KP

G10

X

gr
a

ic

an

X

pa
e

el

rc
a

j
ko

X

lin
na

a

X

re
g

ul

X

ac

io

KP

G

P-

id
uk

ija

se

G

G

X

KP

G

P-

X

Z

G12

G11 G13

G1

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

URBANISTIČKI PROJEKAT
na parceli br. 18128 K.O. Pančevo

broj:
UP-16/18

KOMPLEKS:
Objekat 1 - Višeporodično stambeno-poslovni objekat P+2+Pk
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na kat. top. br. parc. 18128 K.O. Pančevo
datum:
"ZSTESA 1974" d.o.o.

ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:
PREDLOG IZMENE GRANICE GRAĐEVINSKE
PARCELE
odgovorni urbanista:

razmera: 1:500
potpis:

Nataša Mitreski, dipl.inž.arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

UP

1

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA:
Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk; Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1; Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo
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7471617.98
4970552.51
G2
7471589.75
4970584.94
G3
7471547
4970634.06
G4
7471560.58
4970642.47
G5
7471573.07
4970648.53
G6
7471603.189
4970614.5662
G7
7471592.6885
4970605.2567
G8
7471604.2167
4970591.9013
G9
7471603.33
4970591.07
G10 7471609.97
4970583.76
G11 7471625.76
4970566.21
G12 7471626.0054
4970566.65
G13 7471628.14
4970564.18
G14 7471630.4547
4970566.878
G15 7471643.3521
4970555.5416
G16 7471630.8785
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ArtRoyal
Inženjering
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e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277
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G12

URBANISTIČKI PROJEKAT
na parceli br. 18128 K.O. Pančevo

G14

broj:
UP-16/18

KOMPLEKS:
Objekat 1 - Višeporodično stambeno-poslovni objekat P+2+Pk
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na kat. top. br. parc. 18128 K.O. Pančevo
datum:
"ZSTESA 1974" d.o.o.

G11 G13

G15
G1

ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:
PREDLOG IZMENE GRANICE GRAĐEVINSKE
PARCELE
odgovorni urbanista:

razmera: 1:500
potpis:

Nataša Mitreski, dipl.inž.arh.

G16

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

UP

2

Za OBJEKAT 3 su ishodovane dozvole:
PLAN NAMENE POVRŠINA POTVRĐENOG URBANISTIČKOG PROJEKTA
1. Potvrda urbanističkog projekta br. V-15-350-164/2016 od 03.10.2016. godine.
br. V-15-350-164/2016 od 03.10.2016. godine ZA IZGRADNJU:
2. Lokacijski uslovi br. ROP-PAN-13950-LOC-1/2016 od 13.07.2016. godine.
Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk;
3. Rešenju o građevinskoj dozvoli br. ROP-PAN-13950-CPI-4/2016 od 15.09.2016. godine.
4. Potvrda o pravnosnažnosti Rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli br.
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk;
ROP-PAN-13950-GR-5/2016 od 27.09.2016. godine.
Objekat
3
Stambeni
objekat P+1; Objekat 4 - Pomoćni objekat 1 i
5. Potvrda o prijavi radova br. ROP-PAN-13950-WA-6/2016 od 24.11.2016. godine.
6. Obaveštenje o izvedenim temeljima br. ROP-PAN-13950-CCF-9/2016 od 14.12.2016. Objekat 5 - Pomoćni objekat 2 u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo na kat. top. br.
godine.
parcele 1699 i 1700 K.O. Pančevo
7. Obaveštenje o završetku objekta u konstruktivnom smislu br.
ROP-PAN-13950-COFS-10/2017 od 16.10.2017. godine.
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Za OBJEKAT 4 su ishodovane dozvole:
1.Potvrda urbanističkog projekta br. V-15-350-164/2016 od 03.10.2016. godine.
2. Lokacijski uslovi br. ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017 od 15.06.2017. godine.
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katastarskih parcela

Za OBJEKAT 2 i OBJEKAT 5 su ishodovane dozvole:
1. Potvrda urbanističkog projekta br. V-15-350-164/2016 od 03.10.2016. godine.
2. Lokacijski uslovi br. ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017 od 15.06.2017. godine.
3. Rešenju o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli br. ROP-PAN-15816-CPIH-9/2019 od
05.12.2017. godine.
4. Potvrda o pravnosnažnosti Rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli br.
ROP-PAN-15816-GR-10/2018 od 05.01.2018. godine.
5. Potvrda o prijavi radova br. ROP-PAN-15816-WA-11/2018 od 22.01.2018. godine.
6. Obaveštenje o izvedenim temeljima br. ROP-PAN-15816-CCF-13/2018 od 09.03.2018.
godine.
7. Rešenju o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli br. ROP-PAN-15816-CPA-16/2019 od
27.02.2019. godine. - izmena dozvole se odnosila na promenu investitora.
8. Potvrda o pravnosnažnosti Rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli br.
ROP-PAN-15816-GR-17/2019 od 12.03.2019. godine
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Za OBJEKAT 1 su ishodovane dozvole:
1. Potvrda urbanističkog projekta br. V-15-350-164/2016 od 03.10.2016. godine.
2. Lokacijski uslovi br. ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017 od 15.06.2017. godine.
3. Rešenju o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli br. ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017 od
09.02.2017. godine.
4. Potvrda o pravnosnažnosti Rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli br.
ROP-PAN-26795-GR-12/2017 od 21.02.2017. godine.
5. Potvrda o prijavi radova br. ROP-PAN-26795-WA-13/2017 od 23.02.2017. godine.
6. Obaveštenje o izvedenim temeljima br. ROP-PAN-26795-CCF-14/2017 od 20.03.2017.
godine.
7. Obaveštenje o završetku objekta u konstruktivnom smislu br. ROP-PAN-26795-16/2017
od 18.10.2017. godine.
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Obj1 - 13 stambenih jedinica i 1 poslovna jedinica (P=122.52m²)
Objekat 2 - 10 stambenih jedinica
Objekat 3 - 1 stambena jedinica
UKUPNO - 25 funkcionalnih jedinica
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POVRŠINA PARCELE:

16

Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat Pr+2+Pk;
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat Pr+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat Pr+1;
Objekat 4 - Pomoćni objekat 1 i
Objekat 5 - Pomoćni objekat 2.
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OBJEKTI:

KP
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41

BRUTO POVRŠINA
PRIZEMLJA OBJEKATA:

2

Pančevo, u ulici Ive Kurjačkog br. 35, na kat. top. br.
parcela 1699 i 1700 K.O. Pančevo.
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"ZSTESA 1974" d.o.o., ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

6
14

18

INVESTITOR:

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

302.73m²
285.32m²
129.59m²
82.08m²
68.58m²
868.30m

BRUTO RAZVIJENA
GRAĐEVINSKA
POVRŠINA:

Obj1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat
Obj2 - Višeporodični stambeni objekat
Obj3 - Stambeni objekat
Obj4 - Pomoćni objekat 1
Obj5 - Pomoćni objekat 2

1382.33m²
889.36m²
262.95m²
82.08m²
68.58m²
2685.30m

POPLOČANJE:

ostvareno je 17.22% (283.20m²)

ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

INDEKS ZAUZETOSTI:

Dozvoljeni indeks zauzetosti je 70.00%,
(pod objektima 52.78%+manipulativne površine 17.22%)

naziv crteža:

razmera: 1:500

50

0
Obj4 - Pomoćni objekat 1 - 12 parking mesta
Obj5 - Pomoćni objekat 2 - 10 parking mesta
4 parking mesta u nivou terena
UKUPNO - 26 parking mesta

G
KP
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P47
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10

99

BROJ PARKING MESTA:

Minimum pod zelenom površinom je 30%,
ostvareno je 30.00 % (493.50m²)

19

INDEKS IZGRAĐENOSTI: ostvareno je 1.63
ZELENILO:

R350

Obj1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat
Obj2 - Višeporodični stambeni objekat
Obj3 - Stambeni objekat
Obj4 - Pomoćni objekat 1
Obj5 - Pomoćni objekat 2

URBANISTIČKI PROJEKAT
na parceli br. 18128 K.O. Pančevo

broj:
UP-16/18

KOMPLEKS:
Objekat 1 - Višeporodično stambeno-poslovni objekat P+2+Pk
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na kat. top. br. parc. 18128 K.O. Pančevo
datum:
"ZSTESA 1974" d.o.o.

PLAN NAMENE POVRŠINA POTVRĐENOG URBANISTIČKOG
PROJEKTA br. V-15-350-164/2016 od 03.10.2016. godine

odgovorni urbanista:

potpis:

Nataša Mitreski, dipl.inž.arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

UP

3

PLAN NAMENE POVRŠINA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA:
Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk; Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1; Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo
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P+1+Pk, bruto:889.36m²
10 stambenih jedinica
ROP-PAN-15816-CPA-16/2019
objektu potrebno
10 parking mesta 1
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Koordinate tačaka novoprojektovanog
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Prostor namenjen za postavljanje
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"ZSTESA 1974" d.o.o., ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

MESTO GRADNJE:

Pančevo, u ul. Ive Kurjačkog br. 35, na kat. top. br. parcela
18128 K.O. Pančevo.

PM

0
37

16

INVESTITOR:

Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat Pr+2+Pk;
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat Pr+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat Pr+1;
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat Pr+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
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višeporodično stambeno-poslovni
objekat P+2+Pk, bruto:1382.33m²
13 stambenih jedinica i
1 poslovni prostora
ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017
objektu potrebno
1
15 parking mesta
46

G12

BROJ PARKING MESTA:

Obj5 - Pomoćni objekat - parking platforma 12 parking mesta
24 parking mesta u nivou terena
UKUPNO - 36 parking mesta

26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

URBANISTIČKI PROJEKAT
na parceli br. 18128 K.O. Pančevo

R350

0

KGT2

50
G
KP

10
47 GG

P-

99

Minimum pod zelenom površinom je 30%,
ostvareno je 30.00 % (681.90m²)

e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode1

G14

R350

KGT1

G15

G1

broj:
UP-16/18

KOMPLEKS:
Objekat 1 - Višeporodično stambeno-poslovni objekat P+2+Pk
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na kat. top. br. parc. 18128 K.O. Pančevo
datum:
"ZSTESA 1974" d.o.o.

ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:500

PLAN NAMENE POVRŠINA
odgovorni urbanista:

potpis:

Nataša Mitreski, dipl.inž.arh.

INDEKS IZGRAĐENOSTI: ostvareno je 1.57
ZELENILO:

ArtRoyal
Inženjering

G11 G13
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Dozvoljeni indeks zauzetosti je 70.00%,
(pod objektima 45.04%+manipulativne površine 24.96%)
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INDEKS ZAUZETOSTI:
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Obj1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat
Obj2 - Višeporodični stambeni objekat
Obj3 - Stambeni objekat
Obj4 - Višeporodični stambeni objekat
Obj5 - Pomoćni objekat - parking platforma
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231.62m²
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G

BRUTO RAZVIJENA
GRAĐEVINSKA
POVRŠINA:

Obj1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat
Obj2 - Višeporodični stambeni objekat
Obj3 - Stambeni objekat
Obj4 - Višeporodični stambeni objekat
Obj5 - Pomoćni objekat - parking platforma
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BRUTO POVRŠINA
PRIZEMLJA OBJEKATA:

6

Obj1 - 13 stambenih jedinica i 1 poslovna jedinica (P=122.52m²)
Objekat 2 - 10 stambenih jedinica
Objekat 3 - 1 stambena jedinica
Objekat 4 - 10 stambenih jedinica
UKUPNO - 35 funkcionalnih jedinica
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BROJ FUNKCIONALNIH
JEDINICA:
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POVRŠINA PARCELE:

PM

OBJEKTI:

G2

G16

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

UP
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PLAN REGULACIJE URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA:
Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk; Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1; Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo
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Prostor namenjen za postavljanje
4 kontejnera i 1 kante - stari kontejneri
Prostor namenjen za postavljanje
2 kontejnera - novi kontejneri
Zelene površine
Trotoar i interne saobraćajnice
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višeporodični stambeni objekat
P+2+Pk,bruto: 954.67m²
10 stambenih jedinica
objektu potrebno
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KP

G
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1 poslovni prostora
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objektu potrebno
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e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277
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KOMPLEKS:
Objekat 1 - Višeporodično stambeno-poslovni objekat P+2+Pk
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na kat. top. br. parc. 18128 K.O. Pančevo
datum:
"ZSTESA 1974" d.o.o.

ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:500

PLAN REGULACIJE
odgovorni urbanista:

potpis:

Nataša Mitreski, dipl.inž.arh.
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projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:
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broj lista:
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA:
Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk; Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1; Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo
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Zelene površine
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KOMPLEKS:
Objekat 1 - Višeporodično stambeno-poslovni objekat P+2+Pk
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na kat. top. br. parc. 18128 K.O. Pančevo
datum:
"ZSTESA 1974" d.o.o.

ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:500

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

trasa i predlog priključka na vodovodnu mrežu

odgovorni urbanista:

trasa i predlog priključka na TT mrežu

broj:
UP-16/18

potpis:

Nataša Mitreski, dipl.inž.arh.

trasa i predlog priključka na sistem fekalne kan.mreze
trasa i predlog priključka na sistem kišne kan.mreze
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projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:
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PLAN SAOBRAĆAJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA:
Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk; Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1; Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo
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Površina saobraćajnog priključka: P=28.16m²
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KOMPLEKS:
Objekat 1 - Višeporodično stambeno-poslovni objekat P+2+Pk
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na kat. top. br. parc. 18128 K.O. Pančevo
datum:
"ZSTESA 1974" d.o.o.

ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:500

PLAN SAOBRAĆAJA
odgovorni urbanista:

potpis:

Nataša Mitreski, dipl.inž.arh.
Koordinate tačaka novoprojektovanog
saobraćajnog priključka:
X
Y
KGT1
7471632.2167
4970557.3278
KGT2
7471626.4937
4970562.2891
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projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

UP

7

NIVELACIONI PRIKAZ URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA:
Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk; Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1; Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo
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broj:
UP-16/18

KOMPLEKS:
Objekat 1 - Višeporodično stambeno-poslovni objekat P+2+Pk
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na kat. top. br. parc. 18128 K.O. Pančevo
datum:
"ZSTESA 1974" d.o.o.

ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:500

NIVELACIONI PRIKAZ
odgovorni urbanista:

potpis:

Nataša Mitreski, dipl.inž.arh.

G16

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

UP

8

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

за изградњу:
Објекат 4 - Вишепородични стамбени објекат П+2+Пк и
Објекат 5 - Помоћни објекат - паркинг платформа
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.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
0 - GLAVNA SVESKA

Investitor:

ZSTESA 1974 d.o.o.
ul. Ive Kurjačkog br. 35
Pančevo

Objekat:

Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
i Objekat 5 - Pomodni objekat - parking platforma
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na parceli br. 18128, K.O. Pančevo

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje

Naziv i oznaka dela projekta:

0 - glavna sveska

Za građenje / izvođenje radova:

Nova gradnja

Projektant:

Art Royal Inženjering,
ul. Trg Slobode br. 1, Pančevo

Odgovorno lice projektanta:

Radovan Jeremid PR

Pečat:

Potpis:

Glavni projektant:
Broj licence:

Mirjana M. Simid, dipl. inž. arh.
300 4603 03

Lični pečat:

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE
0.1.

Naslovna strana glavne sveske

0.2.

Sadržaj glavne sveske

0.5.

Sadržaj tehničke dokumentacije

0.6.

Podaci o projektantima

0.7.

Opšti podaci o objektu

0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
0

GLAVNA SVESKA

br: IDR - 16/18

1

PROJEKAT ARHITEKTURE

br: IDR - 16/18

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA
0. GLAVNA SVESKA:
Projektant:
Glavni projektant:
Broj licence:
Lični pečat:

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:
Projektant:
Odgovorni projektant:
Broj licence:
Lični pečat:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

Art Royal Inženjering,
Ul. Trg Slobode br. 1, Pančevo
Mirjana M. Simid, dipl. inž. arh.
300 4603 03
Potpis:

Art Royal Inženjering,
Ul. Trg Slobode br. 1, Pančevo
Mirjana M. Simid, dipl. inž. arh.
300 4603 03
Potpis:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT P+2+Pk
tip objekta:
Objekat u prekinutom nizu
vrsta radova:
Novogradnja
kategorija objekta:
B
klasifikacija pojedinih
učešde u ukupnoj
klasifikaciona oznaka:
delova objekta:
površini objekta (%):
100%
Stambene zgrade sa tri ili više stanova - izdvojene
i ostale stambene zgrade sa više od tri stana, kao
što su stambeni blokovi, kude sa apartmanima i
sl. u kojima su stanovi namenjeni za stalno
stanovanje ili za povremeni boravak - Do 2.000
m2 i P+4+Pk (Ps) - 112221 - B
naziv prostornog odnosno Plan generalne regulacije - Celina 1 ŠIRI CENTAR (krug obilaznice) u
urbanističkog plana:
naseljenom mestu Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ br. 19/12,
27/12-ispravka, 1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 20/14, 19/18 i 25/18ispravka i 6/19)
mesto:
Pančevo
broj katastarske
18128 K.O. Pančevo
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska
opština:
broj katastarske parcele/
18128 K.O. Pančevo, 1724 K.O. Pančevo
spisak katastarskih parcela
i katastarska opština preko
kojih prelaze priključci za
infrastrukturu:
broj katastarske parcele/
18128 K.O. Pančevo, 1724 K.O. Pančevo
spisak katastarskih parcela
i katastarska opština na
kojoj se nalazi priključak na
javnu saobradajnicu:
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:
IDR
priključak na saobradajnu
Prema Rešenju o uslovima za projektovanje i izgradnju saobradajnog
infrastrukturu
priključka na javni put JP “Urbanizam“ (br. 03-341/2021 od 25.05.2021.
godine), širina saobradajnog priključka je 5m sa radijusima lepeza od 3.5m,
u skladu sa situacionim rešenjem koji je sastavni deo ovog IDR-a.
priključak na infrastrukturu Prema uslovima JKP “Vodovod i kanalizacija“ (br. D-7382/1 od 02.09.2021.
vodovoda
godine), Pančevo
priključak na infrastrukturu Prema uslovima JKP “Vodovod i kanalizacija“ (br. D-7382/1 od 02.09.2021.
kanalizacije
godine), Pančevo
priključak na infrastrukturu Prema uslovima ‘’Elektrodistribucija Pančevo’’ br. 8C.1.1.0.-D.07.15.elektroinstalacija
43012-21 od 27.05.2021. godine
Napon: 0.4kV
Snaga: stan - 11.04KW
Osigurači: stan - 16
Faktor snage: iznad 0.95
Potrebno je 11 brojila od kojih je 10 namenjeno stanovima, dok je 1
brojilo namenjeno zajedničkoj potrošnji.

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
dimenzije objekta:
ukupna površina parcele/parcela:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina NETO prizemlje:
površina zemljišta pod
objektom/zauzetost:

Objekat 1
Objekat 2
Objekat 3
Objekat 4
Objekat 5
UKUPNA POVRŠINA

spratnost (nadzemnih i podzemnih
etaža):
visina objekta:

Venac: 8.50m
Sleme: 12.50m
Teren: 74.29m
Venac: 82.79m
Sleme: 86.79m
2.85m

apsolutna visinska kota:

spratna visina:
broj funkcionalnih jedinica/broj
stanova:
broj parking mesta:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

2273.00m2
954.67m2
954.67m2
797.56m2
192.25m2
302.73m²
285.32m²
129.59m²
231.62m²
74.50m²
1023.76m²
P+2+Pk

10 funkcionalnih jedinica
10 mesta za parkiranje (ukupan broj
mesta za parkiranje u kompleksu je 36
mesta)
Demit fasada

orijentacija slemena:

Dvovodan krov, SI-JZ

nagib krova:

21°

materijalizacija krova:

Crep
30.00% - 681.90m2

procenat zelenih
površina:
procenat popločanih
površina:
procenat zauzeda pod
objektima:
Indeks zauzetosti:
Indeks izgrađenosti:

24.96% - 567.34m2
45.04% - 1023.76m2
70.00%
1.57

Napomena: U računanje procenata zelenih površina na parceli, procenta popločanih površina na
parceli, stepena zauzetosti na parceli, indeksa izgrađenosti na parceli, uračunate su bruto površine
objekata:

Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk čija bruto površina iznosi:
1382.33m2;

Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk čija bruto površina iznosi: 889.36m2;

Objekat 3 - Stambeni objekat P+1 čija bruto površina iznosi: 262.95m2;

Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk čija bruto površina iznosi: 954.67m2;

Objekat 5 - Pomodni objekat - parking platforma čija bruto površina iznosi: 74.50m2.

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

OBJEKAT 5 - POMODNI OBJEKAT - PARKING PLATFORMA
tip objekta:
Objekat u nizu
vrsta radova:
Novogradnja
kategorija objekta:
A
klasifikacija pojedinih
učešde u ukupnoj
klasifikaciona oznaka:
delova objekta:
površini objekta (%):
100%
Parking mesto - A
naziv prostornog odnosno
urbanističkog plana:

Plan generalne regulacije - Celina 1 ŠIRI CENTAR (krug obilaznice) u
naseljenom mestu Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ br. 19/12,
27/12-ispravka, 1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 20/14, 19/18 i 25/18ispravka i 6/19)
Pančevo
18128 K.O. Pančevo

mesto:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska
opština:
broj katastarske parcele/
18128 K.O. Pančevo, 1724 K.O. Pančevo
spisak katastarskih parcela
i katastarska opština preko
kojih prelaze priključci za
infrastrukturu:
broj katastarske parcele/
18128 K.O. Pančevo, 1724 K.O. Pančevo
spisak katastarskih parcela
i katastarska opština na
kojoj se nalazi priključak na
javnu saobradajnicu:
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:
IDR
priključak na saobradajnu
Prema Rešenju o uslovima za projektovanje i izgradnju saobradajnog
infrastrukturu
priključka na javni put JP “Urbanizam“ (br. 03-341/2021 od 25.05.2021.
godine), širina saobradajnog priključka je 5m sa radijusima lepeza od 3.5m,
u skladu sa situacionim rešenjem koji je sastavni deo ovog IDR-a.
priključak na infrastrukturu
Nije planirano povezivanje objekta na vodovodnu infrastrukturu.
vodovoda
priključak na infrastrukturu
Nije planirano povezivanje objekta na kanalizacionu infrastrukturu.
kanalizacije
priključak na infrastrukturu
Priključak preko Objekta 4 - Višeporodičnog stambenog objekta P+2+Pk,
elektroinstalacija
koji je predmet ovog IDR-a.

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
dimenzije objekta:
ukupna površina parcele/parcela:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina NETO prizemlje:
površina zemljišta pod
objektom/zauzetost:

Objekat 1
Objekat 2
Objekat 3
Objekat 4
Objekat 5
UKUPNA POVRŠINA

spratnost (nadzemnih i podzemnih
etaža):
visina objekta:
apsolutna visinska kota:

materijalizacija
objekta:

spratna visina:
broj funkcionalnih jedinica/broj
stanova:
broj parking mesta:
materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:

2273.00m2
74.50m2
74.50m2
64.80m2
64.80m2
302.73m²
285.32m²
129.59m²
231.62m²
74.50m²
1023.76m²
/
Venac: 3.50m
Sleme: 4.45m
Teren: 74.29
Venac: 77.79m
Sleme: 78.74m
Prizemlje: 1.85m
/
12 p.m.
/

Jednovodni krov, SI-JZ

nagib krova:

10°

materijalizacija krova:

Trapezasti lim
30.00% - 681.90m2

procenat zelenih
površina:
procenat popločanih
površina:
procenat zauzeda pod
objektima:
stepen zauzetosti:
indeks izgrađenosti:

24.96% - 567.34m2
45.04% - 1023.76m2
70.00%
1.57

Napomena: U računanje procenata zelenih površina na parceli, procenta popločanih površina na
parceli, stepena zauzetosti na parceli, indeksa izgrađenosti na parceli, uračunate su bruto površine
objekata:

Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk čija bruto površina iznosi:
1382.33m2;

Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk čija bruto površina iznosi: 889.36m2;

Objekat 3 - Stambeni objekat P+1 čija bruto površina iznosi: 262.95m2;

Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk čija bruto površina iznosi: 954.67m2;

Objekat 5 - Pomodni objekat - parking platforma čija bruto površina iznosi: 74.50m2.

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

1.1. NASLOVNA STRANA PROJEKTA ARHITEKTURE
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:

ZSTESA 1974 d.o.o.
ul. Ive Kurjačkog br. 35
Pančevo

Objekat:

Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk
i Objekat 5 - Pomodni objekat - parking platforma,
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na parcelama br. 18128, K.O. Pančevo

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje

Naziv i oznaka dela projekta:

1 - Projekat arhitekture

Za građenje / izvođenje radova:

Nova gradnja

Projektant:

Art Royal Inženjering,
ul. Trg Slobode br. 1, Pančevo

Odgovorno lice projektanta:

Radovan Jeremid PR

Pečat:

Potpis:

Odgovorni projektant:
Broj licence:

Mirjana M. Simid, dipl.inž.arh.
300 4603 03

Lični pečat:

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

1.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE
1.1.

Naslovna strana projekta arhitekture

1.2.

Sadržaj projekta arhitekture

1.3.

Rešenje o određivanju odgovornog projektanta projekta arhitekture

1.4.

Izjava odgovornog projektanta projekta arhitekture

1.5.

Tekstualna dokumentacija

1.6.

Numerička dokumentacija

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i
37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/19)
kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu Idejnog rešenja za novu gradnju: Objekta 4 - Višeporodično stambenog objekta P+2+Pk i
Objekta 5 - Pomodnog objekta - parking platforme, u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo, na parceli br.
18128 K.O. Pančevo, određuje se:

Mirjana M. Simid, dipl.inž.arh.........................................................(br. licence 300 4603 03)

Projektant:

Art Royal Inženjering,
Ul. Trg Slobode br. 1, Pančevo

Odgovorno lice projektanta:

Radovan Jeremid PR

Pečat:

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo Idejnog rešenja za novu gradnju: Objekta 4 Višeporodično stambenog objekta P+2+Pk i Objekta 5 - Pomodnog objekta - parking platforme, ul.
Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo, na parcelama br. 18128 K.O. Pančevo, određuje se:

Mirjana M. Simid, dipl.inž.arh.

I Z J A V Lj U J E M

0.
1.

da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima
se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant:

Mirjana M. Simid, dipl.inž.arh

Broj licence:

300 4603 03

Pečat:

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
Objekti se nalaze u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo, br. kat. parcele 18128 K.O. Pančevo. Objekti
se nalaze u oblasti umereno-kontinentalne klime, u 7. zoni seizmičnosti.
OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT P+2+Pk
Objekat se nalazi u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo, br. kat. parcele 18128 K.O. Pančevo.
Arhitektonsko rešenje
Arhitektonskim rešenjem i projektom je predviđeno da se izgradi višeporodični stambeni objekat
spratnosti P+1+Pk sa 10 stambenih jedinica. Na prizemlju objekta se nalaze 3 stana (planirana su dva
dvosobna stana i dvoiposoban stan) okvirnih površina, 44m2, 58m2 i 65m2 i zajedničke prostorije
(vetrobranski prostor, hodnik, prostorija za smeštaj pribora i održavanje higijene zgrade i stepenišni
prostor).
Na prvom spratu objekta se nalaze 3 stana (planiran je jedan dvosoban, jedan jednoiposoban stan i
jedan dvoiposoban stan) i zajedničke prostorije (hodnik i stepenišni prostor).
Na drugom spratu i potkrovlju se nalaze 4 stana (dupleksa) po strukturi (troiposoban, dvoiposoban,
trosoban i dvosoban) i zajedničke prostorije (hodnik i stepenišni prostor).
Krov je dvovodan sa dve krovne badže. Nagib krovnih ravni je 21˚. Krovna konstrukcija je od drvene
građe. Dimenzionisanje krovne konstrukcije je u svemu prema statičkom proračunu. Krovne ravni
pokrivene su crepom.
Izolacija
O hidroizolaciji posebno se vodilo računa. Objekat je zaštiden od hidrostatičkog uticaja
postavljanjem horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
Obrada
Obrada unutrašnjih površina
Zidovi
Svi unutrašnji zidovi malterisni su produžnim malterom u dva sloja, sa prethodnim prskanjem
cementnim malterom. Završna obrada zidova je sa dva premaza poludisperzne boje, sa prethodnim
gletovanjem.
Podovi
Pod je od betona. Podna obloga su keramičke pločice i parket.
Obrada spoljašnih površina
Zidovi
Svi spoljašnji zidovi su sa svih strana obloženi demit fasadom, kamenim pločama i ciglom. Ugradnjom
tremoizolacije od 10cm, zadovoljavaju se kriterijumi Zakona o energetskoj efikasnosti.
Spoljna stolarija
Spoljna PVC stolarija se radi po narudžbini i prema dimenzijama sa lica mesta.
Grejanje
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk, predviđeno grejanje u objektu de biti na struju
na norveške radijatore, to je vrsta štedljivog grejanja. Ova vrsta grejanja iziskuje manju potrošnju
električne energije. Za stan površine oko 50m2 potrošnja električne energije iznosi 5 kW na sat
vremena.

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

OBJEKAT 5 - POMODNI OBJEKAT - PARKING PLATFORMA
Objekat se nalazi u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo, br. kat. parcele 18128 K.O. Pančevo
Arhitektonsko rešenje
Arhitektonskim rešenjem i projektom je predviđeno da se izgradi objekat koji de biti platforma za
parking. Platforma se sastoji od 6 mesta sa hidrauličkom dizalicom. Na parking plaformi može stati 2
automobila. Ukupan broj parking mesta na planiranoj parking platformi je 12.
Ove platforme su namenjene za parkiranje automobila bez prisustva vozača i putnika u automobilu u
trenutku parkiranja u koje je ugrađeno postrojenje pokretano električnom energijom. Parking
platforma je ugrađena na nosedi ram koji je izgrađen od čeličnih profila. Može se kretati vertikalno, a
pogon ostvaruje hidraulički agregat preko dva cilindra koji pomeraju platformu direktnim dejstvom.
Ugrađuju se u betonski prostor-šaht ispod nivoa zemlje. Adekvatni pogonski agregat, postavlja se u
metalnom ormanu, u produžetku platforme.

KOMUNALNI KAPACITETI
Priključak na saobradajnu infrastrukturu
Prema Rešenju o uslovima za projektovanje i izgradnju saobradajnog priključka na javni put JP
“Urbanizam“ (br. 03-341/2021 od 25.05.2021. godine), širina saobradajnog priključka je 5m sa
radijusima lepeza od 3.5m, u skladu sa situacionim rešenjem koji je sastavni deo ovog IDR-a.
KOORDINATE TAČAKA NOVOPROJEKTOVANOG SAOBRADAJNOG PRIKLJUČKA
br.
KGT 1
KGT 2

X (m)
7471632.2167
7471626.4937

Y (m)
4970557.3278
4970562.2891

Priključak na infrastrukturu vodovoda i kanalizaciju
A. VODOVOD
Na predmetnoj lokaciji u Ul. Ive Kurjačkog br. 35 postoji izgrađen priključak na gradki vodovod
prečnika DN75mm na koji je predviđeno priključenje novoprojektovanog objekta i koji se nalazi na
parceli 18128 k.o. Pančevo. Hidrauličkim proračunom utvrđeno je da postojedi priključak zadovoljava
potrebe za snabdevanjem novoprojektovanog objekta vodom, kao i svih postojedih objekata na
parceli. Glavni vodomer za novoprojektovani objekat postaviti u postojede vodomerno okno koje se
nalazi na 1,5m od regulacione linije, i vudi razvod do objekta, odakle de se voditi vertikale prema
stanovima. Kontrolne vodomere postaviti na vidnim mestima u zajedničkim prostorijama za svaki
stan posebno.
B. FEKALNA KANALIZACIJA
Postojedi priključak fekalne kanalizacije prečnika DN160 zadovoljava potrebe za odvođenjem
sanitarnih otpadnih voda sbih objekata koji se nalaze na predmetnoj parceliobjekta. Priključenje
objekta na fekalnu kanalizaciju izvršiti preko postojedeg priključka na parceli.
SANITARNA (FEKALNA) OTPADNA VODA
[ ]

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

N – broj sanitarnih predmeta iste vrste, [-]
P – postotak istovremenog izliva iz sanitarnih predmeta iste vrste, [%]
qo – količina izliva iz pojedinih sanitarnih predmeta, *l/s+

SANITARIJE
UMIVAONIK
WC (SA VODOKOTLIDEM)
TUŠ
VEŠ MAŠINA
SUDOPERA
SUDOMAŠINA

N (kom)
12
12
12
9
9
9

P (%)
18,36
18,36
18,36
19,8
19,8
19,8

EF
2
10
4
4

q0 (l/sec)
0,17
2
0,22
0,22
0,67
0,22
UKUPNO

QF(l/sec)
0,375
4,406
0,485
0,392
1,194
0,392
7,244

Ukupna otpadna sanitarna voda se odvodi sa jednim odvodom Ø150 mm. Predviđena
kanalizaciona PVC cev Ø150 mm prema Kuteru , sa podužnim padom i=2,0 % i punjenjem 0,70 D i
brzinom oticanja v= 1.09m /sec može da primi 14.30 lit/sec.
Tako da predviđeni kanalizacioni cevovod može da primi svu otpadnu sanitarnu vodu iz
projektovanog objekta.
Q= 7.244 lit/sec < 14.30 lit/sec.
DN 160 zadovoljava.
HIDRAULIČKI PRORAČUN

GRANA : KTM1doKPul.
KTM: tus kada potkrovlje II
nivo

OBJEKAT:

Stambeni objekat P+1+Pk
(hladna voda)
Proračun gubitaka usled otpora u vodovodnoj mreži
TRASA

PROTOK

od - do
1
KTM 1 do 1
1 do 2
2 do 3
3 do 4
4 do 5
5 do 6
6 do 7
7 do 8
8 do 9
9 do 10
10 do VO
VO do mreze

(lit/sec)
2
0,250
0,331
0,375
0,375
0,415
0,559
0,612
0,866
1,104
1,299
1,591
2,687

* RASPOLOŽIVI PRITISAK
Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

BROJ J. O.

3
1,00
1,75
2,25
2,25
2,75
5,00
6,00
12,00
19,50
27,00
40,50
115,5

PREČNIK
CEVI
(mm)
4
20
25
25
25
25
32
32
40
50
50
65
65

NA SPOJU:
IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

OTPOR na
m'
(mVs)
5
0,09
0,04
0,06
0,06
0,08
0,05
0,06
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01

25

DUŽINA

UKUPAN
OTPOR
TRASE (m')
(mVs)
6
7
0,57
0,05
3,52
0,14
1,34
0,08
2,85
0,17
1,43
0,11
2,69
0,13
3,54
0,21
2,85
0,06
3,60
0,04
2,46
0,05
74,41
0,74
6,00
0,06
svega (mVs):
1,85

* GUBICI :
GUBITAK U MREŽI

1,85

GUBITAK NA VODOMERU
GEODETSKA VISINA

4,00
11

UKUPNI GUBICI (m) :
* POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU: min
*SLOBODAN PRITISAK :

16,85
5,00
21,85

3,15 m

Priključak na elektroinstalacije
Prema uslovima ‘’Elektrodistribucija Pančevo’’ br. 8C.1.1.0.-D.07.15.-43012-21 od 27.05.2021.
godine
Napon: 0.4kV
Snaga: stan - 11.04KW
Osigurači: stan - 16
Faktor snage: iznad 0.95
Potrebno je 11 brojila od kojih je 10 namenjeno stanovima, dok je 1 brojilo namenjeno zajedničkoj
potrošnji.

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT P+2+Pk

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

OBJEKAT 5 - POMODNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

IDR -16/18
Pančevo, avgust 2021.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

за изградоу:
Објекат 4 - Вишепородични стамбени објекат П+2+Пк и
Објекат 5 - Помоћни објекат - паркинг платформа

Ђ















Објекат 4 - ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+2+Пк
Ситуаципнп решеое
Оснпва темеља
Оснпва приземља
Оснпва првпг спрата
Оснпва другпг спрата
Оснпва ппткрпвља
Оснпва крпвне кпнструкције
Оснпва крпвних равни
Пресек А-А
Пресек Б-Б
Изглед 1
Изглед 2
Изглед 3
Изглед 4

Р 1:500
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100



Објекат 5 - ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ - ПАРКИНГ ПЛАТФОРМА
Оснпва паркинг платфпрме и пресек А-А

Р 1:100

48

SITUACIONO REŠENJE KOMPLEKSA:
Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat P+2+Pk; Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1; Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma u ulici Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo
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"ZSTESA 1974" d.o.o., ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

MESTO GRADNJE:

Pančevo, u ul. Ive Kurjačkog br. 35, na kat. top. br. parcela
18128 K.O. Pančevo.
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0
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INVESTITOR:

Objekat 1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat Pr+2+Pk;
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat Pr+1+Pk;
Objekat 3 - Stambeni objekat Pr+1;
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat Pr+2+Pk i
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
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višeporodično stambeno-poslovni
objekat P+2+Pk, bruto:1382.33m²
13 stambenih jedinica i
1 poslovni prostora
ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017
objektu potrebno
1
15 parking mesta
46

G12

BROJ PARKING MESTA:

Obj5 - Pomoćni objekat - parking platforma 12 parking mesta
24 parking mesta u nivou terena
UKUPNO - 36 parking mesta

26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA URB. PROJEKAT
na parcelama br. 18128 K.O. Pančevo

R350

0

KGT2

50
G
KP

P-

99

Minimum pod zelenom površinom je 30%,
ostvareno je 30.00 % (681.90m²)

e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode1

G14

R350

KGT1

G15

G1

broj:
IDR-16/18

KOMPLEKS:
Objekat 1 - Višeporodično stambeno-poslovni objekat P+2+Pk
Objekat 2 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 3 - Stambeni objekat P+1
Objekat 4 - Višeporodični stambeni objekat P+1+Pk
Objekat 5 - Pomoćni objekat - parking platforma
u ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo
na kat. top. br. parc. 18128 K.O. Pančevo
datum:
"ZSTESA 1974" d.o.o.

ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:500

SITUACIONO REŠENJE
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana M. Simić, dipl.inž.arh.

INDEKS IZGRAĐENOSTI: ostvareno je 1.57
ZELENILO:

ArtRoyal
Inženjering

G11 G13

1

19

Dozvoljeni indeks zauzetosti je 70.00%,
(pod objektima 45.04%+manipulativne površine 24.96%)

PM

INDEKS ZAUZETOSTI:

0

ostvareno je 24.96% (567.34m²)

23

POPLOČANJE:

5

1382.33m²
889.36m²
262.95m²
954.67m²
74.50m²
3563.81m

0
23

Obj1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat
Obj2 - Višeporodični stambeni objekat
Obj3 - Stambeni objekat
Obj4 - Višeporodični stambeni objekat
Obj5 - Pomoćni objekat - parking platforma

KP

302.73m²
285.32m²
129.59m²
231.62m²
74.50m²
1023.76m

G

BRUTO RAZVIJENA
GRAĐEVINSKA
POVRŠINA:

Obj1 - Višeporodični stambeno-poslovni objekat
Obj2 - Višeporodični stambeni objekat
Obj3 - Stambeni objekat
Obj4 - Višeporodični stambeni objekat
Obj5 - Pomoćni objekat - parking platforma

0

P-

BRUTO POVRŠINA
PRIZEMLJA OBJEKATA:

6

Obj1 - 13 stambenih jedinica i 1 poslovna jedinica (P=122.52m²)
Objekat 2 - 10 stambenih jedinica
Objekat 3 - 1 stambena jedinica
Objekat 4 - 10 stambenih jedinica
UKUPNO - 35 funkcionalnih jedinica

40

G

BROJ FUNKCIONALNIH
JEDINICA:

5

G10

G

2273m²

0

54

51
18

POVRŠINA PARCELE:

PM

OBJEKTI:

G2

10
47 GG

1
81
10

Koordinate tačaka novoprojektovanog
saobraćajnog priključka:
X
Y
KGT1
7471632.2167
4970557.3278
KGT2
7471626.4937
4970562.2891

Prostor namenjen za postavljanje
4 kontejnera i 1 kante - stari kontejneri
Prostor namenjen za postavljanje
2 kontejnera - novi kontejneri
Zelene površine

G16

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

UP

1

OBJEKAT 4 - OSNOVA TEMELJA
R 1:100

GRANICA GRADJEVINSKE PARCELE

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

OSNOVA TEMELJA
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

2

OBJEKAT 4 - OSNOVA PRIZEMLJA
R 1:100

LEGENDA prizemlje
red. namena
broj prostorija

obrada
podova

P(m²)

zajedničke prostorije
vetrobranski
1 prostor
2 hodnik

3

prostorija za smeštaj pribora
za održavanje higijene zgrade

4 stepenišni prostor

IZGLED 3

1

KER.PLO.

4.70

KER.PLO.

13.14

KER.PLO.

1.80

KER.PLO.

neto površina zajedničkih
prostorija prizemlja
stan 1- dvosoban stan
KER.PLO.
dnevna soba,
kuhinja i trpezarija PARKET

2 kupatilo
3 spavaca soba

4.71
24.35

20.59

KER.PLO.

7.07

PARKET

16.72

neto površina stana 1
prizemlje

44.38

stan 2 - dvosoban stan
GRANICA GRADJEVINSKE PARCELE

1

hodnik

KER.PLO.

10.41

2 kupatilo

KER.PLO.

4.99

boravak,
3 dnevni
kuhinja i trpezarija
4 spavaca soba

KER.PLO.
PARKET

25.35

PARKET

17.49

sm

neto površina stana 2
prizemlje

58.24

sm

stan 3 - dvoiposoban stan

hodnik

KER.PLO.

2

kuhinja

KER.PLO.

7.09

3

dnevni boravak i
trpezarija

PARKET

14.02

4

kupatilo

KER.PLO.

4.48

5

kupatilo

KER.PLO.

4.59

6

spavaca soba

PARKET

12.96

7

spavaca soba

PARKET

7.60

8

degazman

PARKET

5.98

IZGLED 2

IZGLED 4

1

65.28

neto površina prizemlja:

192.25m²

bruto površina prizemlja:

231.62 m²

STAN BR.2

STAN BR.1

sm

STAN BR.3

neto površina stana 3
prizemlje

8.56

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

ULAZ U OBJEKAT

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

IZGLED 1

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

OSNOVA PRIZEMLJA
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

3

OBJEKAT 4 - OSNOVA PRVOG SPRATA
R 1:100

LEGENDA prvog sprata
red. namena
broj prostorija

obrada
podova

P(m²)

zajedničke prostorije

1 hodnik
2

1

16.76

stan 4 - dvosoban stan
KER.PLO.
dnevni boravak,
kuhinja i trpezarija PARKET

22.69

2 kupatilo
3 spavaca soba

IZGLED 3

4

9.76

KER.PLO.

stepenišni prostor KER.PLO.
neto površina zajedničkih
prostorija prvog sprata

terasa

7.00

KER.PLO.

7.45

PARKET

16.36

KER.PLO.

2.34

neto površina stana 4
prvi sprat

48.84

stan 5 - jednoiposoban stan
4.62

KER.PLO.

13.64

3

KER.PLO.
dnevni boravak,
kuhinja i trpezarija PARKET

31.98

4

kupatilo

KER.PLO.

4.82

5

spavaca soba

PARKET

10.74

6

terasa

KER.PLO.

2.58

2 garderoba

neto površina stana 5
prvi sprat

sm
STAN BR.4

1

hodnik

KER.PLO.

10.18

2

garderoba

KER.PLO.

5.05

3

spavaca soba

PARKET

19.49

4

spavaca soba

PARKET

7.21

5

kupatilo

KER.PLO.

4.70

6

terasa

KER.PLO.

5.25

7

dnevni boravak i
trpezarija

PARKET

21.18

8

kuhinja

KER.PLO.

11.63

terasa

KER.PLO.

1.41

9

neto površina stana 6
prvi sprat

86.10

neto površina prvog sprata:

220.08 m²

bruto površina prvog sprata:

260.01 m²

sm

STAN BR.5

68.38

stan 6 - dvoiposoban stan

IZGLED 2

IZGLED 4

STAN BR.6

hodnik

KER.PLO.

1
GRANICA GRADJEVINSKE PARCELE

sm

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

IZGLED 1

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

OSNOVA PRVOG SPRATA
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

4

OBJEKAT 4 - OSNOVA DRUGOG SPRATA
R 1:100

LEGENDA drugog sprata
red. namena
broj prostorija

obrada
podova

P(m²)

zajedničke prostorije

1 hodnik

KER.PLO.

2 stepenišni prostor

KER.PLO.

9.39

6.99
neto površina zajedničkih
16.38
prostorija drugog sprata
stan 7 - dupleks - troiposoban stan

IZGLED 3

1

kuhinja

KER.PLO.

5.01

2

dnevni boravak
i trpezarija

KER.PLO.
PARKET

18.00

3 kupatilo
4 spavaca soba

KER.PLO.

7.58

PARKET

16.96

KER.PLO.

2.39

5

terasa

neto površina stana 7
50.45
drugi sprat
neto površina stana 7
98.34
drugi sprat i potkrovlje
stan 8 - dupleks - dvoiposoban stan

GRANICA GRADJEVINSKE PARCELE

sm

hodnik

KER.PLO.

4.46

2 garderoba

PARKET

13.52

boravak,
3 dnevni
kuhinja i trpezarija
4 kupatilo

KER.PLO.
PARKET

31.58

1

5
6

KER.PLO.

4.60

spavaca soba

PARKET

10.50

terasa

KER.PLO.

2.37

neto površina stana 8
drugi sprat
neto površina stana 8
drugi sprat i potkrovlje

67.03
102.48

stan 9 - dupleks - trosoban stan

IZGLED 2

STAN BR.8

hodnik

KER.PLO.

2

kupatilo

KER.PLO.

5.10

3

dnevna soba

PARKET

19.10

4

kuhinja i trpezarija KER.PLO.

11.07

5

terasa

1.37

3.54

KER.PLO.

neto površina stana 9
drugi sprat
neto površina stana 9
drugi sprat i potkrovlje

40.18
83.96

STAN BR.9
STAN BR.7

sm

stan 10 - dupleks - dvosoban stan

1

hodnik

KER.PLO.

3.94

2

dnevni boravak
i trpezarija

KER.PLO.
PARKET

32.21

3

kupatilo

KER.PLO.

5.03

4

terasa

KER.PLO.

5.18

neto površina stana 10
drugi sprat
neto površina stana 10
drugi sprat i potkrovlje

46.36
84.07

neto površina drugog sprata:

220.40 m²

bruto površina drugog sprata: 260.01 m²

sm

IZGLED 4

sm
STAN BR.10

1

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

IZGLED 1

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

OSNOVA DRUGOG SPRATA
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

5

OBJEKAT 4 - OSNOVA POTKROVLJA
R 1:100

LEGENDA potkrovlja
red. namena
broj prostorija

obrada
podova

P(m²)

stan 7 - dupleks - dvoiposoban stan

7 spavaca soba
8 kupatilo

PARKET
KER.PLO.

6.46

9 hodnik
10 spavaca soba

PARKET

14.65

PARKET

16.62

10.16

neto površina stana 7
potkrovlje
neto površina stana 7
drugi sprat i potkrovlje

IZGLED 3

47.89
98.34

stan 8 - dupleks - četvoroiposoban stan

7 spavaca soba
8 GARDEROBA
9 hodnik
10 kupatilo

19.09

PARKET
PARKET

5.56

PARKET

3.31

KER.PLO.
7.49
neto površina stana 8
35.45
potkrovlje
neto površina stana 8
102.48
drugi sprat i potkrovlje
stan 9 - dupleks - trosoban stan

GRANICA GRADJEVINSKE PARCELE

6

hodnik

PARKET

7

kupatilo

KER.PLO.

7.30

8

spavaca soba

PARKET

13.47

spavaca soba

PARKET

12.09

9

10.92

neto površina stana 9
potkrovlje
neto površina stana 9
drugi sprat i potkrovlje

43.78
83.96

IZGLED 2

IZGLED 4

stan 10 - dupleks - četvorosoban stan

5

spavaca soba

PARKET

17.86

6

GARDEROBA 1

PARKET

2.34

7

GARDEROBA 2

PARKET

2.34

8

hodnik

PARKET

8.32

9

kupatilo

KER.PLO.

6.85

neto površina stana 10
potkrovlje
neto površina stana 10
drugi sprat i potkrovlje

37.71
84.07

neto površina potkrovlja:

164.83 m²

bruto površina potkrovlja:
neto površina objekta:

203.03 m²
797.56 m²

bruto površina objekta:

954.67 m²

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

IZGLED 1

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

OSNOVA POTKROVLJA
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

6

OBJEKAT 4 - OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE
R 1:100

IZGLED 3

IZGLED 2

IZGLED 4

GRANICA GRADJEVINSKE PARCELE

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

IZGLED 1

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

7

OBJEKAT 4 - OSNOVA KROVNIH RAVNI
R 1:100

IZGLED 3

IZGLED 2

IZGLED 4

GRANICA GRADJEVINSKE PARCELE

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

IZGLED 1

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

OSNOVA KROVNIH RAVNI
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

8

OBJEKAT 4 - PRESEK A-A
R 1:100

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

PRESEK A-A
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

9

OBJEKAT 4 - PRESEK B-B
R 1:100

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

PRESEK B-B
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

10

OBJEKAT 4 - IZGLED 1
R 1:100

Procenat ispada ka bočnoj granici parcele iznosi 30.00%, odnosno 57.31m2,
ukupna površina fasade je 191.05m2 - Planom dozvoljeno 30%

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

IZGLED 1
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

11

OBJEKAT 4 - IZGLED 2
R 1:100

Procenat ispada ka zadnjoj granici parcele iznosi 35.10%, odnosno 42.22m2,
ukupna površina fasade je 120.27m2 - Planom dozvoljeno 50%

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

IZGLED 2
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

12

OBJEKAT 4 - IZGLED 3
R 1:100

Procenat ispada ka bočnoj granici parcele iznosi 0.00%, odnosno 0.00m2,
ukupna površina fasade je 0.00m2 - Planom dozvoljeno 30%

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

IZGLED 3
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

13

OBJEKAT 4 - IZGLED 4
R 1:100

Procenat ispada ka zadnjoj granici parcele iznosi 27.32%, odnosno 31.73m2,
ukupna površina fasade je 116.13m2 - Planom dozvoljeno 30%

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

IZGLED 4
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

14

LEGENDA pomoćnog objekta
ukupna neto površina pomoćnog
objekta parking platforme
ukupna bruto površina pomoćnog
objekta parking platforme

OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT - PARKING PLATFORMA
R 1:100

OSNOVA PARKING PLATFORME
R 1:100

1

OSNOVA KROVNIH RAVNI
R 1:100

1

64.80 m²
74.50 m²

PRESEK A-A
R 1:100

1

1

10°

ArtRoyal
Inženjering
e-mail: artroyaling@gmail.com
Adresa: Trg Slobode 1
26000 Pančevo, Srbija
tel/fax: 013 334 277

IDEJNO REŠENJE ZA
URBANISTIČKI PROJEKAT

broj:
IDR-16/18

OBJEKAT 4 - VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Pr+2+Pk,
i OBJEKAT 5 - POMOĆNI OBJEKAT PARKING PLATFORMA,
na kat. top. br. parcele 18128 K.O. Pančevo

datum:

ZSTESA 1974 DOO
ul. Ive Kurjačkog br. 35, Pančevo

08.2021.

naziv crteža:

razmera: 1:100

OSNOVA PARKING PLATFORME I PRESEK A-A
odgovorni projektant:

potpis:

Mirjana Simić, dipl. inž. arh.
projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

projektant saradnik:

potpis:

faza izrade:

broj lista:

15

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за изградоу:
Објекат 1 - Вишепородични стамбено-пословни објекат П+2+Пк;
Објекат 2 - Вишепородични стамбени објекат П+1+Пк;
Објекат 3 - Стамбени објекат П+1;
Објекат 4 - Вишепородични стамбени објекат П+2+Пк и
Објекат 5 - Помоћни објекат - паркинг платформа

E





ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА бр. V-15-350-164/2016 пд 03.10.2016.
гпдине
ОБЈЕКАТ 1 - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+2+Пк
- Лпкацијски услпви бр. ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017 пд 15.06.2017. гпдине.
- Решеоу п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-26795-CPIH- 11/2017 пд
09.02.2017. гпдине.
- Пптврда п правнпснажнпсти Решеоа п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROPPAN-26795-GR-12/2017 пд 21.02.2017. гпдине.
- Пптврда п пријави радпва бр. ROP-PAN-26795-WA-13/2017 пд 23.02.2017. гпдине.
- Обавештеое п изведеним темељима бр. ROP-PAN-26795-CCF-14/2017 пд 20.03.2017. гпдине.
- Обавештеое п завршетку пбјекта у кпнструктивнпм смислу бр. ROP-PAN-26795-16/2017 пд
18.10.2017. гпдине.

ОБЈЕКАТ 2 - ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+1+Пк
- Лпкацијски услпви бр. ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017 пд 15.06.2017. гпдине.
- Решеоу п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816-CPIH-9/2019 пд
05.12.2017. гпдине.
- Пптврда п правнпснажнпсти Решеоа п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROPPAN-15816-GR-10/2018 пд 05.01.2018. гпдине.
- Пптврда п пријави радпва бр. ROP-PAN-15816-WA-11/2018 пд 22.01.2018. гпдине.
- Обавештеое п изведеним темељима бр. ROP-PAN-15816-CCF-13/2018 пд 09.03.2018. гпдине.
- Решеоу п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-15816-CPA-16/2019 пд
27.02.2019. гпдине. - измена дпзвпле се пднпсила на прпмену инвеститпра.
- Пптврда п правнпснажнпсти Решеоа п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROPPAN-15816-GR-17/2019 пд 12.03.2019. гпдине.



ОБЈЕКАТ 3 - СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+1
- Лпкацијски услпви бр. ROP-PAN-13950-LOC-1/2016 пд 13.07.2016. гпдине.
- Решеоу п грађевинскпј дпзвпли бр. ROP-PAN-13950-CPI-4/2016 пд 15.09.2016. гпдине.
- Пптврда п правнпснажнпсти Решеоа п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр. ROPPAN-13950-GR-5/2016 пд 27.09.2016. гпдине.
- Пптврда п пријави радпва бр. ROP-PAN-13950-WA-6/2016 пд 24.11.2016. гпдине.
- Обавештеое п изведеним темељима бр. ROP-PAN-13950-CCF-9/2016 пд 14.12.2016. гпдине.
- Обавештеое п завршетку пбјекта у кпнструктивнпм смислу бр. ROP-PAN-13950-COFS-10/2017
пд 16.10.2017. гпдине.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено- комуналне послове
Број : ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017
Датум : 15.06.2017. год.
Панчево, Трг Краља Петра I 2-4
Градска управа Панчево – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено - комуналне
послове у Панчеву, решавајући по захтеву који је поднела Сандра Стојков из Кикинде, а путем
пуномоћника „ART ROYAL INŽENJERING“ који заступа ЈАСНА ПЕТРИЧЕВИЋ из Београда, за
издавање Локацијских услова на основу члана 53а. став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр. 35/15 и 114/15), Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/15 и 96/16),
Правилника садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке докуменатације
према класи и намени објеката (“Службени гласник РС” број 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16), као и чл. 14.
и чл. 34. Одлуке о Градској управи града Панчева («Сл.лист града Панчева» бр. 13/14-пречишћен
текст) а на основу Плана генералне регулације Целине 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном
месту Панчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12 – исправка, 1/13 – исправка, 24/13–
исправка и 20/14) издају се:

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
- за изградњу вишепородично стамбено-пословног објекта спратности (П+2+Пк) са 13
стамбених јединица и једним пословним простором,
- за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности (П+1+Пк) са 10 стамбених
јединица,
- за изградњу помоћног објекта бр.1
- за изградњу помоћног објекта бр.2
1. ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ЛОКАЦИЈИ:
Број катастарске парцеле и назив к.о.
1699 и 1700 КО Панчево
Површина катастарске парцеле
16а 45м2
Место градње
Панчево
Улица и број
Ул.Иве Курјачког бр.35, Панчево
НАПОМЕНА1: За потребе инвеститора урађен је Урбанистички пројекат као урбанистичкоархитектонска разрада локације за изградњу стамбено-пословног објекта за вишепородично
становање П+2+Пк, вишепородичног стамбеног објекта П+1+Пк, стамбеног објекта П+1,помоћног
објекта бр. 1 и помоћног објекта бр. 2 на кат.парц. бр.1699 и 1700 К.О.Панчево. за који је издата
потврда овог Секретаријата бр. V-15-350-164/2016 oд 03.10.2016.год, да НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ
са Планом генералне регулације – целина 1 – Шири центар.
Саставни део Урбанистичког пројекта је и ИДР (за изградњу вишепородичног стамбено-пословног
објекта спратности П+2+Пк, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта П+1+Пк, за изградњу
стамбеног објекта П+1, за изградњу помоћног објекта 1. и за изградњу помоћног објекта 2.) урађен од
стране ART ROYAL INŽENJERING, бр. техничке документације ИДР-44/16 из јула 2016.год, главни
пројектант Мирјана Симић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 300 4603 03.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављен је ИДР који је урађен од стране ART ROYAL
INŽENJERING, бр. техничке документације ИДР-35/17 из јуна 2017.год, главни пројектант Мирјана
Симић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 300 4603 03 (у даљем тексту: ИДР).
НАПОМЕНА: Предмет захтева за издавање локацијских услова није стамбени објекат П+1.
У складу са одредбама члана 57. став 4. Закона о планирању и изградњи, ови локацијски услови се
издају на основу планског документа и потврђеног урбанистичког пројекта.
НАПОМЕНА: Инвеститор је дужан да, пре издавања употребне дозволе изврши спајање
катастарских парцела бр. 1699 и 1700 к.о. Панчево, у складу са чланом 53а став 2. Закона о
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09 и 81/09-исправка 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС 50/13-УС, 98/13-УС 132/14 и 145/14).

- 2 -

ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017

I ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СПРАТНОСТИ П+2+ПК,
2.1. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА
Намена објекта
Класификациони број

Категорија објекта

Вишепородична стамбена зграда
112221 – Издвојене стамбене зграде са више од три
стана до 2000м2 и П+4+Пк (Пс) са учешћем у укупној
површини 89,15%
122011 – Зграде које се употребљавају у пословне
сврхе до 400м2 и П+2 са учешћем у укупној површини
10,85%
„Б“

3.1. УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из урбанистичког пројекта): 1408,53 м2
УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из ИДР-а): 1382,33м2
4. 1. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
План генералне регулације целина 1 шири центар (круг обилазнице) у Панчеву (''Сл. лист града
Панчево'' бр. 19/2012, 27/12 – исправка, 1/13 – исправка, 24/13– исправка и 20/14)- (у даљем
тексту:План).
5.1. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА: Катастарске парцеле бр.1699 и 1700 КО Панчево се налазе у градском
блоку бр. 028 у зони СТАНОВАЊЕ СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА (зона изван центра).
Одредбама Плана је дефинисано да је најмања површина грађевинске парцеле 250м 2, док је најмања
ширина грађевинске парцеле према регулацији 9,00м.
Предметна парцела испуњава услове за грађевинску парцелу, јер је већа од минимума у
погледу површине и ширине.
По захтеву инвеститора гради се вишепородично стамбено-пословни објекат спратности П+2+Пк са 1
пословним простором и 13 стамбених јединица. Намена пословног простора је канцеларијско
пословање са пратећим садржајима.
6.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
6.1.1. Дефинисање односа према земљишту јавне намене и према суседним парцелама и
објектима
положај према јавној саобраћајној површини
- Објекти се постављају искључиво унутар сопствене грађевинске парцеле и не могу прећи
регулациону линију.
- Грађевинске линије су оквир за постављање објеката. Грађевинска линија даје максималну
границу градње у коју се уписује основа објекта.
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних
регулационом и грађевинским линијама.
положај према границама суседних/задњих парцела
- За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне
парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.
- Објекат, према положају на парцели може бити постављен као слободностојећи, у непрекинутом
низу, у прекинутом низу, атријумски, итд – а у зависности од зоне којој припада (ужи центар / шири
центар).
- Растојање објеката од бочних и задњих граница парцеле је регулисано на следећи начин:
- 0.00м - када на тим фасадама нема отвора
- 1.50м - када се на тим фасадама налазе отвори помоћних просторија где је висина парапета
минимално 1.6м
- 4.00м - када се на тим фасадама налазе отвори стамбених/радних просторија
- Остваривање отвора на удаљењима мањим од овде прописаних, могуће је само уз
сагласност.суседа.
Објекат је према ИДР-у постављен на регулациону линију према улици Иве Курјачког , као
објекат у непрекинутом низу.
6.1.2. Темељи
Грађевински елементи испод коте тротоара могу прећи регулациону линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
 стопе темеља и подрумски зидови - 0,15м до дубине од 2,60м испод површине тротоара, а испод те
дубине - 0,50м
За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле,
рачунајући и ваздушни и подземни простор.
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6.1.3. Грађевински елементи, испади на објекту:
- упуштање делова објекта у површину јавне намене:
Грађевински елементи на нивоу приземља, могу прећи регулациону линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

испред регулационе линије зграде, у простору јавне саобраћајнице, не могу се накнадно
градити степеништа и улази, у изузетним случајевима, када нема другог начина, дозвољен је један
степеник до 0,30м хоризонталне пројекције ван регулационе линије, заобљене елипсасте геометрије
или са полукружним угловима (у оваквим лучајевима није дозвољен степеник правоугаоне основе због безбедног кретања пешака тротоаром)
Грађевински елементи на уличној фасади:
само у уличном фронту ширем од 10м дозвољени су испади и еркери максимално 1,2м;
минималне висине над регулацијом 3,0м; заузеће 30% фасаде
ни један испуст не сме угрожавати приватност суседних објеката
Грађевински елементи на осталим фасадама:
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,50м) – 0,60 м, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне
грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% задње фасаде изнад приземља.
6.1.4. Највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености парцеле
Највећи дозвољен индекс заузетости- Из:
 Максимално под објектима (Из) = 70% површине парцеле
По ИДР-у индекс заузетости за овај објекат износи 18,40 %, укупан индекс заузетости према
достављеном ИДР-у износи 44,88%, док jе укупан индекс заузетости према УП-у (сви планирани
објекти на парцели) 53,14%.
6.1.5.Уређење зелених и слободних површина парцеле:

Минимално под зеленим незастртим површинама = 30%

Минимални проценат зелених површина на парцели дефинисан је по зонама, од тога
минимално 10% мора бити покривено високим растињем-дрвећем. Ако је постојеће стање такво да
није могуће испунити овај услов, задржава се затечено стање, а уколико се буде градио нови објекат
(замена старог), треба га градити уз поштовање овог услова.
Површине које се налазе изнад таванице подземних/сутеренских простора, а урађене су као кровне
баште, обрачунавају се као зелене површине, и улазе у обрачун незастртих зелених површина.
Планирани проценат зелених површина (по УП-у и по достављеном ИДР-у) је 30%
6.1.6. Услови за изградњу других објеката на парцели: Дозвољена је изградњаједног или више
главних и/или помоћних објеката на једној парцели, до испуњења максималних капацитета градње.
Удаљеност објеката на регулацији и објеката у унутрашњости парцеле, као и између два објекта у
унутрашњости парцеле мора да буде мин. 2/3 висине вишег објекта.
6.1.7. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: /
6.1.8.Нивелационе коте
6.1.8.1.Кота приземље
Кота приземља свих планираних објеката мора бити минимално 0,2м виша од коте приступног
тротоара и не може бити нижа од коте приступног тротоара.Макс.висина коте приземља износи 1,2м.
Нивелационе коте прате нивелацију постојећих саобраћајница и терена.
Планиране нивелационе коте су дате укрсним тачкама саобраћајница, док су коте у грађевинским
блоковима нешто више (за око 0,20м).
ИДР-ом је пројектована висина приземља на коти +0.20м.
6.1.8.2. Висина надзитка: У складу са одредбама члана 25. став 2. тачка 4. Правилник о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( „Службени гласник РС“ бр. 22/15) висина надзитка
поткровне етаже није ограничена, ограничава се само висина венца објекта.
6.1.9. Спратност и висина објекта
Вертикална регулација је дефинисана у доле наведеној таблици. Примарни параметар који дефинише
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висине објеката je дат максимално дозвољеном висином венца и висинoм слемена, и то на следећи
начин:
Максимално дозвољена висина у зони изградње уз уличну регулацију:
Максимална дозвољена висина
Орјентациони број етажа
(м)
венац
слеме
6.0
11.0
П+Пк/Пс/М
8.5
12,5
П+1+Пк/Пс/М
11,50
15,50
П+2+Пк/Пс/М
Напомена: Број етажа важи само као орјентациони параметар!
ИДР-ом је пројектован објекат спратности П+2+Пк (приземље, два спрата и поткровље) са
висином венца 10,80м и висином слемена 15,40м.
6.1.10.. Кровне равни и одводњавање:
Кров може бити раван или у нагибу, са одговарајућим покривачем, а његова геометрија може бити
различита (једноводни, двоводни, вишеводни, сферни, итд.).
Није дозвољена изградња лажног мансардног крова (тзв. „печурке“):
У поткровљу је дозвољено формирање кровних "баџа". Максимална спољна висина кровне баџе мора
бити нижа или максимално на истој висинској коти са висинском котом слемена основног крова. Облик
и ширина "баџе" морају бити усклађени са елементима фасаде.
Дозвољено је и постављање кровних прозора, такође у складу са осталим елементима фасаде.
У оквиру кровног волумена могуће је формирати терасе/лође али тако да оне зајено са баџама, укупно
не прелазе 50% површине крова на предметној фасади и да њихов положај, као и положај прозорских
баџа, буде усклађен са положајима отвора на фасади, као и осталим њеним елементима
ИДР-ом је пројектован класични двоводни кров са кровним баџама и падом кровних равни ка
сопственој парцели и улици.

II ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ СПРАТНОСТИ П+1+ПК,
2.2. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА
Намена објекта
Класификациони број
Категорија објекта

Вишепородична стамбена зграда
112221 – Издвојене стамбене зграде са више од три
стана до 2000м2 и П+4+Пк (Пс) са учешћем у укупној
површини 100%
„Б“

3.2. УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из урбанистичког пројекта): 1005,52 м2
УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из ИДР-а): 1005,52м2
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
По захтеву инвеститора гради се вишепородични стамбени објекат са 10 стамбених јединица.
4.2.1. Дефинисање односа према земљишту јавне намене и према суседним парцелама и
објектима
положај према јавној саобраћајној површини
- Објекти се постављају искључиво унутар сопствене грађевинске парцеле и не могу прећи
регулациону линију.
- Грађевинске линије су оквир за постављање објеката. Грађевинска линија даје максималну
границу градње у коју се уписује основа објекта.
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних
регулационом и грађевинским линијама.
положај према границама суседних/задњих парцела
- За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне
парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.
- Објекат, према положају на парцели може бити постављен као слободностојећи, у непрекинутом
низу, у прекинутом низу, атријумски, итд – а у зависности од зоне којој припада (ужи центар / шири
центар).
- Растојање објеката од бочних и задњих граница парцеле је регулисано на следећи начин:
- 0.00м - када на тим фасадама нема отвора
- 1.50м - када се на тим фасадама налазе отвори помоћних просторија где је висина парапета
минимално 1.6м
- 4.00м - када се на тим фасадама налазе отвори стамбених/радних просторија
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-

Остваривање отвора на удаљењима мањим од овде прописаних, могуће је само уз сагласност.
суседа.
Објекат је према ИДР-у постављен у унутрашњости парцеле као објекат у непрекинутом низу.
4.2.2. Темељи
За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле,
рачунајући и ваздушни и подземни простор.
4.2.3. Грађевински елементи, испади на објекту:
Грађевински елементи на осталим фасадама:
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,50м) – 0,60 м, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне
грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% задње фасаде изнад приземља.
4.2.4.Највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености парцеле
Највећи дозвољен индекс заузетости- Из:

Максимално под објектима (Из) = 70% површине парцеле
По ИДР-у индекс заузетости за овај објекат износи 17,34 %, укупан индекс заузетости према
достављеном ИДР-у износи 44,88%, док је укупан индекс заузетости, према УП-у (сви планирани
објекти на парцели) 53,14%.
4.2.5. Уређење зелених и слободних површина парцеле:

Минимално под зеленим незастртим површинама = 30%

Минимални проценат зелених површина на парцели дефинисан је по зонама, од тога
минимално 10% мора бити покривено високим растињем-дрвећем. Ако је постојеће стање такво да
није могуће испунити овај услов, задржава се затечено стање, а уколико се буде градио нови објекат
(замена старог), треба га градити уз поштовање овог услова.
Површине које се налазе изнад таванице подземних/сутеренских простора, а урађене су као кровне
баште, обрачунавају се као зелене површине, и улазе у обрачун незастртих зелених површина.
Планирани проценат зелених површина (по УП-у и по достављеном ИДР-у) је 30%.
4.2.6. Услови за изградњу других објеката на парцели: Дозвољена је изградњаједног или више
главних и/или помоћних објеката на једној парцели, до испуњења максималних капацитета градње.
Удаљеност објеката на регулацији и објеката у унутрашњости парцеле, као и између два објекта у
унутрашњости парцеле мора да буде мин. 2/3 висине вишег објекта.
4.2.5.. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: /
4.2.6.Нивелационе коте
4.2.6.1.Кота приземље
Кота приземља свих планираних објеката мора бити минимално 0,2м виша од коте приступног
тротоара и не може бити нижа од коте приступног тротоара.Макс.висина коте приземља износи 1,2м.
Нивелационе коте прате нивелацију постојећих саобраћајница и терена.
Планиране нивелационе коте су дате укрсним тачкама саобраћајница, док су коте у грађевинским
блоковима нешто више (за око 0,20м).
ИДР-ом је пројектована висина приземља стамбеног објекта на коти +0.60м.
4.2.6.2. Висина надзитка:У складу са одредбама члана 25. став 2. тачка 4. Правилник о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( „Службени гласник РС“ бр. 22/15) висина надзитка
поткровне етаже није ограничена, ограничава се само висина венца објекта.
4.2.7. Спратност и висина објекта

вертикална регулација (највећа дозвољена спратност или висина објеката)
Вертикална регулација је дефинисана на одговарајућем графичком прилогу и у доле наведеној
таблици. Примарни параметар који дефинише висине објеката je дат максимално дозвољеном
висином венца и висинoм слемена, и то на следећи начин:
Максимално дозвољена висина у зони изградње:
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Максимална дозвољена висина
Орјентациони број етажа
(м)
венац
слеме
6.0
11.0
П+Пк/Пс/М
8.5
12,5
П+1+Пк/Пс/М
Напомена: Број етажа важи само као орјентациони параметар!
ИДР-ом је пројектован објекат спратности П+1+Пк (приземље, два спрата и поткровље) са котом
венца 8,05м и котом слемена 12,40м
4.2.8. Кровне равни и одводњавање:
Кров може бити раван или у нагибу, са одговарајућим покривачем, а његова геометрија може бити
различита (једноводни, двоводни, вишеводни, сферни, итд.).
Није дозвољена изградња лажног мансардног крова (тзв. „печурке“):
У поткровљу је дозвољено формирање кровних "баџа". Максимална спољна висина кровне баџе мора
бити нижа или максимално на истој висинској коти са висинском котом слемена основног крова. Облик
и ширина "баџе" морају бити усклађени са елементима фасаде.
Дозвољено је и постављање кровних прозора, такође у складу са осталим елементима фасаде.
У оквиру кровног волумена могуће је формирати терасе/лође али тако да оне зајено са баџама, укупно
не прелазе 50% површине крова на предметној фасади и да њихов положај, као и положај прозорских
баџа, буде усклађен са положајима отвора на фасади, као и осталим њеним елементима
ИДР-ом је пројектован класични двоводни кров са кровним баџама и падом кровних равни ка
сопственој парцели.

III ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ бр. 1. и 2. (ПАРКИНГ ПЛАТФОРМЕ)
2.3. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА
Намена објекта
Класификациони број
Категорија објекта

Гараже и паркиралишта
124210 – самосталне гараже (надземне и подземне) и
паркиралишта са учешћем у укупној површини 100%
„В“

3.3. УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из урбанистичког пројекта): 82,08м2+68,58м2
УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из ИДР-а): 82,08м2+68,58м2
4.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
По захтеву инвеститора граде се два помоћна објекта – паркинг платформе.
У помоћном објекту 1. планирано је 2х6=12 паркинг места.
У помоћном објекту 2. планирано је 2х5=10 паркинг места, што је укупно 22ПМ.
4.3.1. Дефинисање односа према земљишту јавне намене и према суседним парцелама и
објектима
- Објекти се постављају искључиво унутар сопствене грађевинске парцеле и не могу прећи
регулациону линију.
- Грађевинске линије су оквир за постављање објеката. Грађевинска линија даје максималну
границу градње у коју се уписује основа објекта.
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних
регулационом и грађевинским линијама.
Објекти се према УП-у и ИДР-у постављају у унутрашњости парцеле као слободностојећи
објекти.
4.3.2. Темељи
За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле,
рачунајући и ваздушни и подземни простор.
4.3.3.Највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености парцеле
Највећи дозвољен индекс заузетости- Из:

Максимално под објектима (Из) = 70% површине парцеле
По ИДР-у индекс заузетости за овe објектe износи 4,98%+4,16%=9,14%, укупан индекс заузетости
према достављеном ИДР-у износи 44,88%, док је укупан индекс заузетости према УП-у (сви
планирани објекти на парцели) 53,14%.
4.2.6. Услови за изградњу других објеката на парцели: Дозвољена је изградњаједног или више
главних и/или помоћних објеката на једној парцели, до испуњења максималних капацитета градње.
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Удаљеност објеката на регулацији и објеката у унутрашњости парцеле, као и између два објекта у
унутрашњости парцеле мора да буде мин. 2/3 висине вишег објекта.
4.2.5.. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: /
4.2.6.Нивелационе коте
4.2.6.1.Кота приземље:/
4.2.6.2. Висина надзитка:/
4.2.7. Спратност и висина објекта:/
4.2.8. Кровне равни и одводњавање:/
ЗАЈЕДНИЧКА ПРАВИЛА ЗА СВЕ ПЛАНИРАНЕ ОБЈЕКТЕ
6.6. Ограђивање парцеле :
Ограде морају бити постављене на регулационим линијама тако да ограда, стубови ограде и капије
буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије не могу се отварати ван регулационе линије, већ ка унутрашњости парцеле.
Ограде објеката на уличној регулацији може бити транспарентна или зидана (или комбиновано) и то до
висине максимално 2,00м.
Ограда на осталим границама парцеле – бочним и задњим – може бити транспарентна или зидана
(или комбиновано) и то до висине максимално 2,00м а изузетно и максимално до 2,20м уз сагласност
суседа према коме се предметна ограда поставља.
6.7.Остварење колских и пешачких приступа
Услови за пешачке и колске приступе парцелама
Све објекте повезати на мрежу јавних – насељских саобраћајница пешачким и колским приступима.
Пешачки приступи обезбеђују се трасама које непосредно повезују објекте са уличним пешачким
стазама тј. тротоарима. У принципу, пешачки приступи су управни на уличне тротоаре и изводе се у
ширини од 1,5 (1,2) до 5,0м. За завршну – површинску обраду могу се користити савремени –
асфалтни или цемент–бетонски застори (бетон или префабриковани бетонски елементи), камени и
опекарски производи.
За све постојеће и новоформиране грађевинске парцеле потребно је обезбедити минимално један
(може и више) колски приступ на јавне саобраћајнице.
Приступе објектима, за које је то неопходно, обезбедити на начин како је то дефинисано важећим
правилницима и законима.
Ширине коловоза колских приступа су од 2,5 до 5,0м у зависности од врсте објеката (може и више ако
то налажу потребе објекта за који се приступ изводи). Коловозни застори колских приступа могу бити
асфалтни или бетонски (бетон или префабриковани бетонски елементи, разне врсте поплочања и сл.).
ИДР-ом је предвиђен колски прикључак кат.парцеле бр.1699 на улицу Иве Курјачког у ширини
од 5,0м.
6.8. Обезбеђивање простора за паркирање
Код изградње нових објеката и доградње постојећих, обавезно је потребе стационарног саобраћаја
решити на сопственој парцели, и то на основу следећих критеријума:
 становање
1ПМ/1 стамбена јединица
 пословање
Димензије паркинг места поставити у складу са важећим правилницима, стандардима и нормативима
који се односе на ову врсту објеката.
Ако је стационарни саобраћај решен у унутрашњости парцеле а прилаз се врши пролазом кроз објекат
(као нпр. анјфор), у приземљу објекта обавезно планирати колски пролаз у ширини и висини која
задовољава противпожарне услове.
Код изградње нових објеката и доградње постојећих, обавезно је потребе стационарног саобраћаја
решити на сопственој парцели, и то на основу следећих критеријума:
 становање
1ПМ/1 стамбена јединица
- пословање
1ПМ/70м² нето површине
Димензије паркинг места поставити у складу са важећим правилницима, стандардима и нормативима
који се односе на ову врсту објеката.
Ако је стационарни саобраћај решен у унутрашњости парцеле а прилаз се врши пролазом кроз објекат
(као нпр. анјфор), у приземљу објекта обавезно планирати колски пролаз у ширини и висини која
задовољава противпожарне услове.
ИДР-ом је предвиђена изградња:
- Вишепородичног стамбено-пословног објекта са 13 (тринаест) стамбених јединица и 1 (једним)
пословним простором -канцеларијско пословање са пратећим садржајима, укупна површина локала око
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122 м2 за који се обезбeђују 2 (два) паркинг места на сопственој парцели. Укупан број паркинг места за
овај објекат је 15 ПМ.
- Вишепородичног стамбеног објекта са 10 стамбених јединица. Укупан број паркинг места за овај
објекат је 10ПМ
- У помоћном објекту 1. (паркинг платформа) планирано је 12 паркинг места, у помоћном објекту 2.
(паркинг платформа) планирано је 10 паркинг места, што је укупно 22ПМ
- Остала паркинг места (4 ПМ) су решена у нивоу терена према ситуацији из УП-а. Од укупног броја
паркинг места (26 ПМ) једно паркинг место је пројектовано за особе са посебним потребама.
7. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ
ИНФРАСТРУКТУРУ: Услови имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.
НАПОМЕНА: Сви услови су преузети из Урбанистичког пројекта за који је издата Потврда бр. V15-350-164/2016 од 03.10.2016.год
7.1. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
- Према условима ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево бр. 03-421/2016 од
25.07.2016.год. и Саобраћајно техничким условима за изградњу саобраћајног прикључка бр. 03421/2016 од 25.07.2016.год.
7.2. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Према условима ЈКП “Водовод и канализација” Панчево бр.: Д-4225/1/1 од 01.07.2016. године
Према условима Електродистрибуција Панчево бр. 8Ц.1.1.0-Д.07.15-193905/16 од 20.07.2016.год.
Према условима Телеком Србија ИЈ Панчево бр. 6995/234704/2-2065 СБ од 21.06.2016.год.
Према условима ЈКП “Хигијена „Панчево бр.3469/2 од 27.06.2016.год.
Према условима ЈП „Србијагас“ РЈ „Дистрибуција“ Панчево бр. 02-05-4-1207/1 од 28.06.2016.год.
8. ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА
8.1. Заштита животне средине: /
8.2. Санитарна заштита: /
8.3. Заштита културних добара: У свему према условима Завода за заштиту споменика културе
Панчево бр. 611/2 од 28.06.2016.год.
8.4. Противпожарна заштита: У складу са одредбама 33.* Закона о заштити од пожара („Сл. гласник
РС“ бр. 111/09 и 20/15) подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од
пожара дају сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за: стамбене
објекте веће од 2000m2 или спратности П+4+Пк(Пс).
Укупна бруто грађевинска површина планираног вишепородичног стамбено-пословног објекта је
1382,33m2 и планирана спратност П+2+Пк.
Укупна бруто грађевинска површина планираног вишепородичног стамбеног објекта је 1005,52m2 и
планирана спратност П+1+Пк.
8.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА: Стамбено-пословне зграде са десет и више станова морају се пројектовати и градити
тако да се свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама
омогућава несметано приступ, кретање, боравак и рад, у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.гласник РС“ бр. 22/15).
8.6.Објекат мора бити пројектован у складу са Правилником о условима и нормативима за
пројектовање стамбених зграда и станова („Сл.гласник РС“ бр. 58/12,77/15 и 84/15) и осталим
подзаконским актима.
9.ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ ПРЕ ГРАЂЕЊА:
У складу са Копијом плана бр.952-04-292/17 од 13.06.2017. год. и увидом у Препис листа
непокретности бр. 952-1/2016-232 од 23.03.2016.год. који је у саставу Урбанистичког пројекта, на
парцели 1699 КО Панчево се налазе објекти 1-4 од којих је објекат бр. 1 преузет из земљишне књиге,
објекти 2-4 (помоћне зграде) су изграђени без одобрења за изградњу. На кат.парц.бр.1700 изграђен је
један помоћни објекат без одобрења за изградњу. Објекат бр. 1 на кат.парц.бр.1699 КО Панчево се
уклања уз одобрење овог Секретаријата, док се нелегални објекти руше.
10. МОГУЋЕ И ОБАВЕЗУЈУЋЕ ФАЗЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
У случају да се изградња објекта врши у фазама, односно етапама, исто се дефинише пројектом за
грађевинску дозволу и пројектом за извођење.
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11. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
Пројекат за грађевинску дозволу израђује се у складу са чланом 118 а Закона о планирању и изградњи
(«Сл.гласник РС» 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14
и 145/14), Правилником садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
докуменатације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС” број 23/15 и 77/15) и осталим
подзаконским актима.
Елаборат о енергетској ефикасности прилаже се уз пројекат за грађевинску дозволу за зграде за
које је, према прописима којима се уређује енергетска ефикасност, прописана изарада елабората
енергетске ефикасности.
Елаборат о геолошким условима изградње прилаже се за парцеле за које је потребно вршити
геолошка истраживања, према прописима којима се уређују геолошка истраживања.
12. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ИЛИ ДО ИСТЕКА ВАЖЕЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ УСЛОВИМА
13. ТРОШКОВИ ПОСТУПКА
Утврђују се трошкови поступка за издавање локацијских услова од стране надлежног органа у износу
од 6.310,00 динара.
Обавезује се подносилац захтева да трошкове надлежног органа за послове државног премера и
катастра у укупном износу од 1785,00+300,00 динара,
уплати у законски прописаном року на жиро рачуне наведене у рачунима о наплати трошкова који су
кроз ЦИС достављени директно подносиоцу захтева.
14. Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се према Одлуци о утврђивању доприноса
за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист града Панчева" бр. 4/15 и 14/16 ).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ових услова може се поднети приговор Градском већу града
Панчева, у року од три дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се предаје путем
система ЦИС таксиран са 420,00 дин. административне таксе.
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.
Digitally signed by Slave Bojadžievski
987491500-0103981710170

Slave Bojadžievski DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537
GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA,
Sekretarijat za
987491500-01039 ou=101049012
urbanizam, građevinske i stambenokomunalne poslove, cn=Slave
81710170
Bojadžievski 987491500-0103981710170
Date: 2017.06.15 10:27:16 +02'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017
Панчево, 9.2.2017.године
Трг Kраља Петра I бр. 2-4
тел. 013/30-88-30
Градска управа – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове у
Панчеву, решавајући по захтеву за измену Решења о грађевинској дозволи који је поднела Стојков
Сандра из Кикинде, путем PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL
INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, на основу члана 192. и члана 196. Закона о
општем управном поступку («Службени лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01 «Сл. гласник РС» бр. 30/2010),
члана 134. став 2. и 142. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09 и 81/09исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланова 24.-27.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС» бр.
113/15 и 96/16), члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о градској управи града Панчева («Сл.лист града
Панчева» бр. 13/14-пречишћен текст), доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
У диспозитиву Решења о грађевинској дозволи Секретаријата за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове ROP-PAN-26795-CPIH-5/2016 од 29.11.2016. године, ставови 1,2,3,4. и 5.
мењају се тако да гласе:
„Дозвољава се Стојков Сандри из Кикинде, ул. Никола Француска бр. 117, као инвеститору,
изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности П+2+Пк са 13 станова и 1
пословним простором, категорије Б, класификациона ознака 112221, габаритних димензија (19,75m20,11m)х15,47м2, висине слемена 15,50m, укупне бруто изграђене површине Пбр.=1382,33m², укупне
нето површине Пн=1209,01m², на катастарским парцелaма топ.бр. 1699 и 1700 к.о. Панчево, укупне
површине 1645m², ул. Иве Курјачког бр. 35 у Панчеву.
ОДОБРАВА СЕ Стојков Сандри из Кикинде, рушење дела објекта бр. 1. у Препису листа
непокретности број:12364 к.о. Панчево уписаног као породична стамбена зграда, на кат.парцели 1699
к.о. Панчево, а на основу Пројекта припремних радова-пројекат рушења дела објекта који је саставни
део Новог пројекта за грађевинску дозволу.
Инвеститор је у обавези да изврши препарцелацију парцела топ.бр. 1699 и 1700 к.о. Панчево
до прибављања употребне дозволе, у складу са Локацијским условима бр. ROP-PAN-26795-LOCH2/2016 oд 28.10.2016.године.
Укупна предрачунска вредност радова износи 51.974.757,00 динара.
Саставни део овог решења су:
* Локацијски услови бр. ROP-PAN-26795-LOCH-2/2016 oд 28.10.2016.године;
* Извод из пројекта за нову градњу вишепородично стамбено-пословног објекта, спратности
П+2+Пк са 13 станова и 1 пословним простором, ул. Иве Курјачког 35, Панчево, на парцелама 1699 и
бр. 1700 к.о. Панчево, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART
ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD-82/16, одговорно
лице пројектанта је Радован Јеремић, главни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца
број 300 4603 03;
* Нови пројекат за грађевинску дозволу за нову градњу вишепородично стамбено-пословног
објекта, спратности П+2+Пк са 13 станова и 1 пословним простором, ул. Иве Курјачког 35, Панчево, на
парцелама 1699 и бр. 1700 к.о. Панчево, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH
OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић,главни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана
Симић, лиценца број 300 4603 03 , који се састоји од:
0. - Главне свеске, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART
ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD-82/16, одговорно
лице пројектанта је Радован Јеремић, главни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца
број 300 4603 03;
1. - Пројекта архитектуре, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA
„ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта:PGD-82/16,
одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана
Симић, лиценца број 300 4603 03 (са техничким описом хидротехничких инсталација, одговорни
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пројектант,
дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03 и техничким описом
електроенергетских инсталација, одговорни пројектант дипл.инж.ел. Младен Р.Мириловић, лиценца
350 1070 09)
2/1. - Пројекта конструкције, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH
OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, одговорни пројектант је дипл.инж.грађ.
Бранислав А. Нешић, лиценца број 31`1 3080 03;
2/2. - Пројекта приступне саобраћајнице, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта:
PGD-82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, одговорни пројектант је дипл.инж.арх.
Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03;
10. - Пројекта припремних радова-пројекат рушења дела објекта,
пројектант PR
PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе
Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD-82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић,
одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03 и
- Елабората енергетске ефикасности, израђивач PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, бр. техничке
документације: ЕЕ-82/16, овлашћено лице је дипл.инж.арх. Биљана Р. Јеремић, број овлашћења
381 1234 14;
* Техничка контрола коју је извршио Студио за пројектовање и дизајн „AМ PROJEKT“,
Владимировац, бр. техничке контроле: ТК-82/16, одговорно лице Андријана Меза, вршиоци техничке
контроле су:
- за пројекат архитектуре: дипл.инж.арх. Андријана Меза, лиценца број 300 К003 11,
- за пројекат конструкције: дипл.инж.грађ. Бранислав Михајловић, лиценца број 310 3381 03,
- за пројекат приступне саобраћајнице: дипл.инж.арх. Андријана Меза, лиценца број 300 К003
11,
- за пројекат припремних радова: дипл.инж.арх. Андријана Меза, лиценца број 300 К003 11.“
У свему осталом Решење о грађевинској дозволи Секретаријата за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове бр. ROP-PAN-26795-CPIH-5/2016 од 29.11.2016. године, остаје
непромењено.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од 3.899.966,00 динара
по Решењу о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-26795-CPIH-5/2016 од 29.11.2016. године инвеститор
је уплатио до Пријаве радова бр. ROP-PAN-26795-WA-7/2016 од 16.12.2016. године.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта по овом решењу пријави
органу који је издао решење о измени решења о грађевинској дозволи, почетак извођења радова по
измењеној пројектној документацији и тиме допуни пријаву почетка извођења радова бр. ROP-PAN26795-WA-7/2016 од 16.12.2016. године.
Извођач радова је дужан да овом органу достави изјаву о завршетку израде темеља са
геодетским снимком изграђених темеља, као и изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном
смислу, одмах по завршетку те фазе изградње.
По завршетку изградње објекта, поступак за прикључење објекта на комуналну и другу
инфраструктуру, инвеститор покреће подношењем захтева кроз ЦИС, уз достављање доказа о
плаћању накнаде, односно таксе за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру.
Образложење
Стојков Сандри из Кикинде, ул. Никола Француска бр. 117, путем пуномоћника Јасне
Петричевић поднела је захтев овом Секретаријату заведен под бр. ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017 од
03.2.2017. године, за измену Решења о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-26795-CPIH-5/2016 од
29.11.2016. године услед промена у току грађења вишепородичног стамбено-пословног објекта,
спратности П+2+Пк са 13 станова и 1 пословним простором, категорије Б, на катастарским
парцелaма топ.бр. 1699 и 1700 к.о. Панчево, а према Новом пројекту за грађевинску дозволу за нову
градњу вишепородично стамбено-пословног објекта, који је израдио пројектант PR PROJEKTOVANJE
GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000
Ужице, број пројекта: PGD-82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић,главни пројектант
је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03 ,
Уз захтев за измену Решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења
инвеститор је поднео следећу докуметацију:
*доказ о уплати прописаних такси, односно накнада и накнаде за Централну евиденцију
*Извод из пројекта за нову градњу вишепородично стамбено-пословног објекта, спратности
П+2+Пк са 13 станова и 1 пословним простором, ул. Иве Курјачког 35, Панчево, на парцелама 1699 и
бр. 1700 к.о. Панчево, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART
ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD-82/16, одговорно
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лице пројектанта је Радован Јеремић, главни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца
број 300 4603 03;
* Нови пројекат за грађевинску дозволу за нову градњу вишепородично стамбено-пословног
објекта, спратности П+2+Пк са 13 станова и 1 пословним простором, ул. Иве Курјачког 35, Панчево, на
парцелама 1699 и бр. 1700 к.о. Панчево, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH
OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић,главни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана
Симић, лиценца број 300 4603 03 , који се састоји од:
0. - Главне свеске, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART
ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD-82/16, одговорно
лице пројектанта је Радован Јеремић, главни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца
број 300 4603 03;
1. - Пројекта архитектуре, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA
„ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта:PGD-82/16,
одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана
Симић, лиценца број 300 4603 03 (са техничким описом хидротехничких инсталација, одговорни
пројектант,
дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03 и техничким описом
електроенергетских инсталација, одговорни пројектант дипл.инж.ел. Младен Р.Мириловић, лиценца
350 1070 09)
2/1. - Пројекта конструкције, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH
OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, одговорни пројектант је дипл.инж.грађ.
Бранислав А. Нешић, лиценца број 31`1 3080 03;
2/2. - Пројекта приступне саобраћајнице, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта:
PGD-82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, одговорни пројектант је дипл.инж.арх.
Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03;
10. - Пројекта припремних радова-пројекат рушења дела објекта,
пројектант PR
PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе
Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта: PGD-82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић,
одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03 и
- Елабората енергетске ефикасности, израђивач PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, бр. техничке
документације: ЕЕ-82/16, овлашћено лице је дипл.инж.арх. Биљана Р. Јеремић, број овлашћења
381 1234 14;
*Овлашћење за заступање на име Јасне Петричевић
*Изјава Сандре Стојков од 27.01.2017.године о одрицању од разлике доприноса услед
смањења нето површине објекта у Новом пројекту за грађевинску дозволу за нову градњу
вишепородично стамбено-пословног објекта, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта:
PGD-82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић,главни пројектант је дипл.инж.арх.
Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03.
У складу са чланом 25. у вези члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за
поступање по поднетом захтеву и утврдио да:
- је у складу са чланом 134. став 2. Закона о планирању и изградњи, надлежан за поступање
по захтеву обзиром да се захтев подноси за измену решења о грађевинској дозволи за изградњу
објекта који није одређен чланом 133. истог Закона и обзиром да се поднети захтев односи на
катастарске парцеле топ.бр. 1699 и 1700 к.о. Панчево.
-је као подносилац захтева за издавање решења о грађевинској дозволи наведена Стојков
Сандри из Кикинде, који има уписано право својине на катастарским парцелама топ.бр. 1699 и 1700
к.о. Панчево
-је захтев поднет у прописаној форми и садржи све прописане податке у складу са чланом 3.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
- је уз захтев приложена горе наведена документација прописана чланом 142. Закона о
планирању и изградњи и чланом 24. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем. Односно, да је уз захтев приложен Извод из пројекта за нову градњу
вишепородично стамбено-пословног објекта, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, број пројекта:
PGD-82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић и Нови пројекат за грађевинску дозволу
за нову градњу вишепородично стамбено-пословног објекта, пројектант PR PROJEKTOVANJE
GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000
Ужице, број пројекта: PGD-82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић,главни пројектант
је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03.
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-су уз захтев приложени доказ о уплати прописаних такси, односно накнада и накнаде за
Централну евиденцију. Такса у износу од 1070,00 динара за подношење захтева и издавање решења
наплаћена је уз захтев на основу Закона о републичким административним таксама, накнада од
3000,00 за Централну евиденцију наплаћена је у складу са Одлуком о накнадама за послове
регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре и такса надлежног органа у
износу од 1050,00 динара у складу са Одлуком о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког
планирања и спровођења поступка обједињене процедуре.
-су подаци наведени у Извод из пројекта за нову градњу вишепородично стамбено-пословног
објекта, број пројекта: PGD-82/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, у складу са
издатим Локацијским условима ROP-PAN-26795-LOCH-2/2016 oд 28.10.2016.године.
У складу са чланом 25., а у вези члана 19. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, надлежни орган је службеним путем прибавио доказ о одговарајућем
праву на земљишту, Препис листа непокретности број: 12364 к.о. Панчево, број:952-04-435/2016 од
16.11.2016.године, у предмету бр. ROP-PAN-26795-CPIH-5/2016 од 29.11.2016. године, издат од
стране РГЗ – СЗКН Панчево. На основу прибављеног Преписа листа непокретности број: 12364
к.о.Панчево, надлежни орган је у складу са чланом 20. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, утврдио да подносилац захтева, Стојков Сандра из
Кикинде, има уписано право својине на катастарским парцелама топ.бр. 1699 и 1700 к.о. Панчево на
којима се планира изградња објекта и објекту чије се рушење одобрава овим решењем.
На основу захтева надлежног органа, ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» из
Панчева доставило је Обавештење бр. 01-3661/2016-1/3 од 8.2.2017. године, којим је утврђено да се
не врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта јер није дошло до повећања
укупне корисне површине објеката у односу на Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-26795CPIH-5/2016 од 29.11.2016. године, а да је инвеститор уплатио допринос за уређивање грађевинског
земљишта по обрачуну бр. 01-3579/2016-1/1 од 24.11.2016.године, о чему је доставио доказ при
Пријави радова бр. ROP-PAN-26795-WA-7/2016 од 16.12.2016. године.
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност
формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао
веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене
техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да
није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац
техничке контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за измену грађевинске дозволе услед промена у току
грађења поднео документацију прописану чланом 135. Закона о планирању и изградњи и чланом 24.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, у складу са чл. 27.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, решено је као у
диспозитиву.
Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о
административним таксама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се предаје путем ЦИС-а, таксирана са 440,00 динара административне таксе.
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски
Slave
Bojadžievski
987491500-01
03981710170
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-PAN-26795-GR-12/2017
Панчево, 21.02.2017. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30-88-30

Градска управа градa Панчевa - Секретаријат за урбанизам, грађевинске и
стамбено - комуналне послове у Панчеву, поступајући по Захтеву за стављање клаузуле
правоснажности Стојков Сандре, на основу чл. 134. став 2. Закона о планирању и
изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13УС,50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14), члана 3. став 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник РС, број 113/15)
као и чл. 14. и 34. Одлуке о градској управи града Панчево (Сл.лист града Панчево
бр.13/14 – пречишћен текст) на основу овлашћења начелника Градске управе града
Панчева бр. I-01-031-75/2014-5 од 04.08.2014.године издаје следећу

ПОТВРДУ

Решење о измени решења о грађевинској дозволи БРОЈ: ROP-PAN-26795-CPIH11/2017 од 9.02.2017.године, постало је правоснажно дана 21.02.2017.године.

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
Јасминка Павловић
дипл.правник
Jasminka
Pavlović
483702200-1002
975395509

Digitally signed by Jasminka Pavlović
483702200-1002975395509
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537
GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA,
ou=101049012 Sekretarijat za
urbanizam, građevinske i stambenokomunalne poslove, cn=Jasminka
Pavlović 483702200-1002975395509
Date: 2017.02.21 10:06:33 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-PAN-26795-WA-13/2017
Панчево, 23.02.2017. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30-88-30
Градска управа града Панчевa - Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено комуналне послове у Панчеву, поступајући по пријави почетка извођења радова, коју је
поднела
Стојков Сандра из Кикинде путем пуномоћника ПР Пројектовање
грађевинских и других објеката ''ART ROYAL INŽENJERING'' из Ужица, на основу чл.
18. и 162 ЗУП-а («Сл.лист СРЈ» бр.33/97 и 31/01 и «Сл. гласник РС» бр.30/10), члана
148.Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС ,
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) чл. 32. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС''
бр. 113/2015 и 96/16 ), чл. 14. ст. 3. и чл. 34. Одлуке о градској управи града Панчево
(Сл.лист града Панчево бр.13/14 – пречишћен текст, 12/16) , издаје :
ПОТВРДУ
Потврђује се инвеститору
Стојков Сандра пријава радова за изградњу
вишепородичног стамбено-пословног објекта у ул. Иве Курјачког бр.35 у Панчеву
на
катастарским парцелама топ.бр. 1699 и 1700 К.о. Панчево, основу Решења о измени
Решења о грађевинској дозволи број ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017, поднета дана
22.02.2017. године.
Инвеститор је извршио пријаву радова на основу правноснажног Решења о измени
решења о грађевинској дозволи, Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева број: ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017 од
09.02.2017. године
Уз пријаву почетка извођења радова инвеститор је доставио:
- Обавештење да је инвеститор дана 13.12.2016. године уплатио допринос за уређивање
грађевинског земљишта
издато од стране ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Панчева''
број 01-3661/2016-1/3 од 08.02.2017. године.
- Доказ о уплати прописане административне таксе за подношење пријаве и доказ о плаћеној
накнади за Централну евиденцију.
- Решење број ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017 од 09.02.2017. године
Секретаријата за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.
Надлежни орган је у складу са чланом 32. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, утврдио да је уз захтев за пријаву радова
достављена документација прописана чланом 148. Закона о планирању и изградњи и чланом
31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је
издала потврду о почетак извођења радова.
Почетак извођења радова је осми дан од дана извршене пријаве радова.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правоснажности
решења, којим је издата грађевинска дозвола не изда употребна дозвола.
СЕКРЕТАР

Славе Бојаџиевски
дипл.инж.арх.
Slave
Bojadžievski
987491500-01
03981710170
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GRADSKA UPRAVA GRADA
PANČEVA, ou=101049012
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Date: 2017.02.24 12:11:59 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ: VIII-27-354-241/2017
Панчево, 20.03.2017.године
Трг краља Петра I бр.2-4
тел.013/308-780

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПАНЧЕВО
Ваш број- ROP-PAN-26795-CCF-14/2017

Обавештавамо Вас да је грађевински инспектор дана 20.03.2017.године,
извршио инспекцијски надзор
изведених темеља вишепородичног стамбеногпословног објекта, на катастарској парцели топ бр.11699 и 1700 к.о. Панчево, Ул. И.
Курјачког бр. 35, инвеститора Стојков Сандре из Кикинде, за чију изградњу је
издата грађевинска дозвола број ROP-PAN-26795-CPIH-11/2016 од 09.02.2017.
године,пријава радова ROP-PAN-26795-WA-13/2017 од 23.02.2017.године и о
утврђеном чињеничном стању сачинио записник.

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Француз Живана, диг

Digitally signed by Živana Francuz
Živana
1003573264-2605966305017
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537
Francuz
GRADSKA UPRAVA GRADA
PANČEVA, ou=101049012 Uprava,
Francuz
1003573264-2 cn=Živana
1003573264-2605966305017
Date:
2017.03.20
14:12:30 +01'00'
605966305017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ: VIII-27-354-241/2017
Панчево, 18.10.2017.год.
Трг краља Петра I бр.2-4
тел.013/308-780

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПАНЧЕВО
Ваш број- ROP-PAN-26795-16/2017

Обавештавамо Вас да је грађевински инспектор дана 10.10.2017.године,
извршио инспекцијски надзор вишепородичног објекта који је завршен у
конструктивном смислу, на кат.парцели бр. 1699 и 1700 к.о. Панчево, чији jе
инвеститор Стојков Сандра из Кикинде,за чију изградњу је прибављено решење о
грађевинској дозволи број ROP-PAN-26795-CPIH-11/2017 од 05.10.2017.године и о
утврђеном чињеничном стању сачинио записник.

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Француз Живана
Digitally signed by Živana
Francuz

1003573264-2605966305017
Živana
DN: c=RS, l=Pančevo,
o=08331537 GRADSKA
Francuz
UPRAVA GRADA PANČEVA,
Uprava,
1003573264-2 ou=101049012
cn=Živana Francuz
1003573264-2605966305017
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено- комуналне послове
Број : ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017
Датум : 15.06.2017. год.
Панчево, Трг Краља Петра I 2-4
Градска управа Панчево – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено - комуналне
послове у Панчеву, решавајући по захтеву који је поднела Сандра Стојков из Кикинде, а путем
пуномоћника „ART ROYAL INŽENJERING“ који заступа ЈАСНА ПЕТРИЧЕВИЋ из Београда, за
издавање Локацијских услова на основу члана 53а. став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр. 35/15 и 114/15), Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/15 и 96/16),
Правилника садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке докуменатације
према класи и намени објеката (“Службени гласник РС” број 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16), као и чл. 14.
и чл. 34. Одлуке о Градској управи града Панчева («Сл.лист града Панчева» бр. 13/14-пречишћен
текст) а на основу Плана генералне регулације Целине 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном
месту Панчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12 – исправка, 1/13 – исправка, 24/13–
исправка и 20/14) издају се:

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
- за изградњу вишепородично стамбено-пословног објекта спратности (П+2+Пк) са 13
стамбених јединица и једним пословним простором,
- за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности (П+1+Пк) са 10 стамбених
јединица,
- за изградњу помоћног објекта бр.1
- за изградњу помоћног објекта бр.2
1. ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ЛОКАЦИЈИ:
Број катастарске парцеле и назив к.о.
1699 и 1700 КО Панчево
Површина катастарске парцеле
16а 45м2
Место градње
Панчево
Улица и број
Ул.Иве Курјачког бр.35, Панчево
НАПОМЕНА1: За потребе инвеститора урађен је Урбанистички пројекат као урбанистичкоархитектонска разрада локације за изградњу стамбено-пословног објекта за вишепородично
становање П+2+Пк, вишепородичног стамбеног објекта П+1+Пк, стамбеног објекта П+1,помоћног
објекта бр. 1 и помоћног објекта бр. 2 на кат.парц. бр.1699 и 1700 К.О.Панчево. за који је издата
потврда овог Секретаријата бр. V-15-350-164/2016 oд 03.10.2016.год, да НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ
са Планом генералне регулације – целина 1 – Шири центар.
Саставни део Урбанистичког пројекта је и ИДР (за изградњу вишепородичног стамбено-пословног
објекта спратности П+2+Пк, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта П+1+Пк, за изградњу
стамбеног објекта П+1, за изградњу помоћног објекта 1. и за изградњу помоћног објекта 2.) урађен од
стране ART ROYAL INŽENJERING, бр. техничке документације ИДР-44/16 из јула 2016.год, главни
пројектант Мирјана Симић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 300 4603 03.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављен је ИДР који је урађен од стране ART ROYAL
INŽENJERING, бр. техничке документације ИДР-35/17 из јуна 2017.год, главни пројектант Мирјана
Симић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 300 4603 03 (у даљем тексту: ИДР).
НАПОМЕНА: Предмет захтева за издавање локацијских услова није стамбени објекат П+1.
У складу са одредбама члана 57. став 4. Закона о планирању и изградњи, ови локацијски услови се
издају на основу планског документа и потврђеног урбанистичког пројекта.
НАПОМЕНА: Инвеститор је дужан да, пре издавања употребне дозволе изврши спајање
катастарских парцела бр. 1699 и 1700 к.о. Панчево, у складу са чланом 53а став 2. Закона о
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09 и 81/09-исправка 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС 50/13-УС, 98/13-УС 132/14 и 145/14).
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I ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СПРАТНОСТИ П+2+ПК,
2.1. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА
Намена објекта
Класификациони број

Категорија објекта

Вишепородична стамбена зграда
112221 – Издвојене стамбене зграде са више од три
стана до 2000м2 и П+4+Пк (Пс) са учешћем у укупној
површини 89,15%
122011 – Зграде које се употребљавају у пословне
сврхе до 400м2 и П+2 са учешћем у укупној површини
10,85%
„Б“

3.1. УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из урбанистичког пројекта): 1408,53 м2
УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из ИДР-а): 1382,33м2
4. 1. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
План генералне регулације целина 1 шири центар (круг обилазнице) у Панчеву (''Сл. лист града
Панчево'' бр. 19/2012, 27/12 – исправка, 1/13 – исправка, 24/13– исправка и 20/14)- (у даљем
тексту:План).
5.1. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА: Катастарске парцеле бр.1699 и 1700 КО Панчево се налазе у градском
блоку бр. 028 у зони СТАНОВАЊЕ СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА (зона изван центра).
Одредбама Плана је дефинисано да је најмања површина грађевинске парцеле 250м 2, док је најмања
ширина грађевинске парцеле према регулацији 9,00м.
Предметна парцела испуњава услове за грађевинску парцелу, јер је већа од минимума у
погледу површине и ширине.
По захтеву инвеститора гради се вишепородично стамбено-пословни објекат спратности П+2+Пк са 1
пословним простором и 13 стамбених јединица. Намена пословног простора је канцеларијско
пословање са пратећим садржајима.
6.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
6.1.1. Дефинисање односа према земљишту јавне намене и према суседним парцелама и
објектима
положај према јавној саобраћајној површини
- Објекти се постављају искључиво унутар сопствене грађевинске парцеле и не могу прећи
регулациону линију.
- Грађевинске линије су оквир за постављање објеката. Грађевинска линија даје максималну
границу градње у коју се уписује основа објекта.
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних
регулационом и грађевинским линијама.
положај према границама суседних/задњих парцела
- За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне
парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.
- Објекат, према положају на парцели може бити постављен као слободностојећи, у непрекинутом
низу, у прекинутом низу, атријумски, итд – а у зависности од зоне којој припада (ужи центар / шири
центар).
- Растојање објеката од бочних и задњих граница парцеле је регулисано на следећи начин:
- 0.00м - када на тим фасадама нема отвора
- 1.50м - када се на тим фасадама налазе отвори помоћних просторија где је висина парапета
минимално 1.6м
- 4.00м - када се на тим фасадама налазе отвори стамбених/радних просторија
- Остваривање отвора на удаљењима мањим од овде прописаних, могуће је само уз
сагласност.суседа.
Објекат је према ИДР-у постављен на регулациону линију према улици Иве Курјачког , као
објекат у непрекинутом низу.
6.1.2. Темељи
Грађевински елементи испод коте тротоара могу прећи регулациону линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
 стопе темеља и подрумски зидови - 0,15м до дубине од 2,60м испод површине тротоара, а испод те
дубине - 0,50м
За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле,
рачунајући и ваздушни и подземни простор.
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6.1.3. Грађевински елементи, испади на објекту:
- упуштање делова објекта у површину јавне намене:
Грађевински елементи на нивоу приземља, могу прећи регулациону линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то :

испред регулационе линије зграде, у простору јавне саобраћајнице, не могу се накнадно
градити степеништа и улази, у изузетним случајевима, када нема другог начина, дозвољен је један
степеник до 0,30м хоризонталне пројекције ван регулационе линије, заобљене елипсасте геометрије
или са полукружним угловима (у оваквим лучајевима није дозвољен степеник правоугаоне основе због безбедног кретања пешака тротоаром)
Грађевински елементи на уличној фасади:
само у уличном фронту ширем од 10м дозвољени су испади и еркери максимално 1,2м;
минималне висине над регулацијом 3,0м; заузеће 30% фасаде
ни један испуст не сме угрожавати приватност суседних објеката
Грађевински елементи на осталим фасадама:
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,50м) – 0,60 м, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне
грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% задње фасаде изнад приземља.
6.1.4. Највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености парцеле
Највећи дозвољен индекс заузетости- Из:
 Максимално под објектима (Из) = 70% површине парцеле
По ИДР-у индекс заузетости за овај објекат износи 18,40 %, укупан индекс заузетости према
достављеном ИДР-у износи 44,88%, док jе укупан индекс заузетости према УП-у (сви планирани
објекти на парцели) 53,14%.
6.1.5.Уређење зелених и слободних површина парцеле:

Минимално под зеленим незастртим површинама = 30%

Минимални проценат зелених површина на парцели дефинисан је по зонама, од тога
минимално 10% мора бити покривено високим растињем-дрвећем. Ако је постојеће стање такво да
није могуће испунити овај услов, задржава се затечено стање, а уколико се буде градио нови објекат
(замена старог), треба га градити уз поштовање овог услова.
Површине које се налазе изнад таванице подземних/сутеренских простора, а урађене су као кровне
баште, обрачунавају се као зелене површине, и улазе у обрачун незастртих зелених површина.
Планирани проценат зелених површина (по УП-у и по достављеном ИДР-у) је 30%
6.1.6. Услови за изградњу других објеката на парцели: Дозвољена је изградњаједног или више
главних и/или помоћних објеката на једној парцели, до испуњења максималних капацитета градње.
Удаљеност објеката на регулацији и објеката у унутрашњости парцеле, као и између два објекта у
унутрашњости парцеле мора да буде мин. 2/3 висине вишег објекта.
6.1.7. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: /
6.1.8.Нивелационе коте
6.1.8.1.Кота приземље
Кота приземља свих планираних објеката мора бити минимално 0,2м виша од коте приступног
тротоара и не може бити нижа од коте приступног тротоара.Макс.висина коте приземља износи 1,2м.
Нивелационе коте прате нивелацију постојећих саобраћајница и терена.
Планиране нивелационе коте су дате укрсним тачкама саобраћајница, док су коте у грађевинским
блоковима нешто више (за око 0,20м).
ИДР-ом је пројектована висина приземља на коти +0.20м.
6.1.8.2. Висина надзитка: У складу са одредбама члана 25. став 2. тачка 4. Правилник о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( „Службени гласник РС“ бр. 22/15) висина надзитка
поткровне етаже није ограничена, ограничава се само висина венца објекта.
6.1.9. Спратност и висина објекта
Вертикална регулација је дефинисана у доле наведеној таблици. Примарни параметар који дефинише
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висине објеката je дат максимално дозвољеном висином венца и висинoм слемена, и то на следећи
начин:
Максимално дозвољена висина у зони изградње уз уличну регулацију:
Максимална дозвољена висина
Орјентациони број етажа
(м)
венац
слеме
6.0
11.0
П+Пк/Пс/М
8.5
12,5
П+1+Пк/Пс/М
11,50
15,50
П+2+Пк/Пс/М
Напомена: Број етажа важи само као орјентациони параметар!
ИДР-ом је пројектован објекат спратности П+2+Пк (приземље, два спрата и поткровље) са
висином венца 10,80м и висином слемена 15,40м.
6.1.10.. Кровне равни и одводњавање:
Кров може бити раван или у нагибу, са одговарајућим покривачем, а његова геометрија може бити
различита (једноводни, двоводни, вишеводни, сферни, итд.).
Није дозвољена изградња лажног мансардног крова (тзв. „печурке“):
У поткровљу је дозвољено формирање кровних "баџа". Максимална спољна висина кровне баџе мора
бити нижа или максимално на истој висинској коти са висинском котом слемена основног крова. Облик
и ширина "баџе" морају бити усклађени са елементима фасаде.
Дозвољено је и постављање кровних прозора, такође у складу са осталим елементима фасаде.
У оквиру кровног волумена могуће је формирати терасе/лође али тако да оне зајено са баџама, укупно
не прелазе 50% површине крова на предметној фасади и да њихов положај, као и положај прозорских
баџа, буде усклађен са положајима отвора на фасади, као и осталим њеним елементима
ИДР-ом је пројектован класични двоводни кров са кровним баџама и падом кровних равни ка
сопственој парцели и улици.

II ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ СПРАТНОСТИ П+1+ПК,
2.2. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА
Намена објекта
Класификациони број
Категорија објекта

Вишепородична стамбена зграда
112221 – Издвојене стамбене зграде са више од три
стана до 2000м2 и П+4+Пк (Пс) са учешћем у укупној
површини 100%
„Б“

3.2. УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из урбанистичког пројекта): 1005,52 м2
УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из ИДР-а): 1005,52м2
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
По захтеву инвеститора гради се вишепородични стамбени објекат са 10 стамбених јединица.
4.2.1. Дефинисање односа према земљишту јавне намене и према суседним парцелама и
објектима
положај према јавној саобраћајној површини
- Објекти се постављају искључиво унутар сопствене грађевинске парцеле и не могу прећи
регулациону линију.
- Грађевинске линије су оквир за постављање објеката. Грађевинска линија даје максималну
границу градње у коју се уписује основа објекта.
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних
регулационом и грађевинским линијама.
положај према границама суседних/задњих парцела
- За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне
парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.
- Објекат, према положају на парцели може бити постављен као слободностојећи, у непрекинутом
низу, у прекинутом низу, атријумски, итд – а у зависности од зоне којој припада (ужи центар / шири
центар).
- Растојање објеката од бочних и задњих граница парцеле је регулисано на следећи начин:
- 0.00м - када на тим фасадама нема отвора
- 1.50м - када се на тим фасадама налазе отвори помоћних просторија где је висина парапета
минимално 1.6м
- 4.00м - када се на тим фасадама налазе отвори стамбених/радних просторија
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-

Остваривање отвора на удаљењима мањим од овде прописаних, могуће је само уз сагласност.
суседа.
Објекат је према ИДР-у постављен у унутрашњости парцеле као објекат у непрекинутом низу.
4.2.2. Темељи
За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле,
рачунајући и ваздушни и подземни простор.
4.2.3. Грађевински елементи, испади на објекту:
Грађевински елементи на осталим фасадама:
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,50м) – 0,60 м, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне
грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% задње фасаде изнад приземља.
4.2.4.Највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености парцеле
Највећи дозвољен индекс заузетости- Из:

Максимално под објектима (Из) = 70% површине парцеле
По ИДР-у индекс заузетости за овај објекат износи 17,34 %, укупан индекс заузетости према
достављеном ИДР-у износи 44,88%, док је укупан индекс заузетости, према УП-у (сви планирани
објекти на парцели) 53,14%.
4.2.5. Уређење зелених и слободних површина парцеле:

Минимално под зеленим незастртим површинама = 30%

Минимални проценат зелених површина на парцели дефинисан је по зонама, од тога
минимално 10% мора бити покривено високим растињем-дрвећем. Ако је постојеће стање такво да
није могуће испунити овај услов, задржава се затечено стање, а уколико се буде градио нови објекат
(замена старог), треба га градити уз поштовање овог услова.
Површине које се налазе изнад таванице подземних/сутеренских простора, а урађене су као кровне
баште, обрачунавају се као зелене површине, и улазе у обрачун незастртих зелених површина.
Планирани проценат зелених површина (по УП-у и по достављеном ИДР-у) је 30%.
4.2.6. Услови за изградњу других објеката на парцели: Дозвољена је изградњаједног или више
главних и/или помоћних објеката на једној парцели, до испуњења максималних капацитета градње.
Удаљеност објеката на регулацији и објеката у унутрашњости парцеле, као и између два објекта у
унутрашњости парцеле мора да буде мин. 2/3 висине вишег објекта.
4.2.5.. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: /
4.2.6.Нивелационе коте
4.2.6.1.Кота приземље
Кота приземља свих планираних објеката мора бити минимално 0,2м виша од коте приступног
тротоара и не може бити нижа од коте приступног тротоара.Макс.висина коте приземља износи 1,2м.
Нивелационе коте прате нивелацију постојећих саобраћајница и терена.
Планиране нивелационе коте су дате укрсним тачкама саобраћајница, док су коте у грађевинским
блоковима нешто више (за око 0,20м).
ИДР-ом је пројектована висина приземља стамбеног објекта на коти +0.60м.
4.2.6.2. Висина надзитка:У складу са одредбама члана 25. став 2. тачка 4. Правилник о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( „Службени гласник РС“ бр. 22/15) висина надзитка
поткровне етаже није ограничена, ограничава се само висина венца објекта.
4.2.7. Спратност и висина објекта

вертикална регулација (највећа дозвољена спратност или висина објеката)
Вертикална регулација је дефинисана на одговарајућем графичком прилогу и у доле наведеној
таблици. Примарни параметар који дефинише висине објеката je дат максимално дозвољеном
висином венца и висинoм слемена, и то на следећи начин:
Максимално дозвољена висина у зони изградње:
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Максимална дозвољена висина
Орјентациони број етажа
(м)
венац
слеме
6.0
11.0
П+Пк/Пс/М
8.5
12,5
П+1+Пк/Пс/М
Напомена: Број етажа важи само као орјентациони параметар!
ИДР-ом је пројектован објекат спратности П+1+Пк (приземље, два спрата и поткровље) са котом
венца 8,05м и котом слемена 12,40м
4.2.8. Кровне равни и одводњавање:
Кров може бити раван или у нагибу, са одговарајућим покривачем, а његова геометрија може бити
различита (једноводни, двоводни, вишеводни, сферни, итд.).
Није дозвољена изградња лажног мансардног крова (тзв. „печурке“):
У поткровљу је дозвољено формирање кровних "баџа". Максимална спољна висина кровне баџе мора
бити нижа или максимално на истој висинској коти са висинском котом слемена основног крова. Облик
и ширина "баџе" морају бити усклађени са елементима фасаде.
Дозвољено је и постављање кровних прозора, такође у складу са осталим елементима фасаде.
У оквиру кровног волумена могуће је формирати терасе/лође али тако да оне зајено са баџама, укупно
не прелазе 50% површине крова на предметној фасади и да њихов положај, као и положај прозорских
баџа, буде усклађен са положајима отвора на фасади, као и осталим њеним елементима
ИДР-ом је пројектован класични двоводни кров са кровним баџама и падом кровних равни ка
сопственој парцели.

III ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ бр. 1. и 2. (ПАРКИНГ ПЛАТФОРМЕ)
2.3. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА
Намена објекта
Класификациони број
Категорија објекта

Гараже и паркиралишта
124210 – самосталне гараже (надземне и подземне) и
паркиралишта са учешћем у укупној површини 100%
„В“

3.3. УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из урбанистичког пројекта): 82,08м2+68,58м2
УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (из ИДР-а): 82,08м2+68,58м2
4.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
По захтеву инвеститора граде се два помоћна објекта – паркинг платформе.
У помоћном објекту 1. планирано је 2х6=12 паркинг места.
У помоћном објекту 2. планирано је 2х5=10 паркинг места, што је укупно 22ПМ.
4.3.1. Дефинисање односа према земљишту јавне намене и према суседним парцелама и
објектима
- Објекти се постављају искључиво унутар сопствене грађевинске парцеле и не могу прећи
регулациону линију.
- Грађевинске линије су оквир за постављање објеката. Грађевинска линија даје максималну
границу градње у коју се уписује основа објекта.
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних
регулационом и грађевинским линијама.
Објекти се према УП-у и ИДР-у постављају у унутрашњости парцеле као слободностојећи
објекти.
4.3.2. Темељи
За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне парцеле,
рачунајући и ваздушни и подземни простор.
4.3.3.Највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености парцеле
Највећи дозвољен индекс заузетости- Из:

Максимално под објектима (Из) = 70% површине парцеле
По ИДР-у индекс заузетости за овe објектe износи 4,98%+4,16%=9,14%, укупан индекс заузетости
према достављеном ИДР-у износи 44,88%, док је укупан индекс заузетости према УП-у (сви
планирани објекти на парцели) 53,14%.
4.2.6. Услови за изградњу других објеката на парцели: Дозвољена је изградњаједног или више
главних и/или помоћних објеката на једној парцели, до испуњења максималних капацитета градње.
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Удаљеност објеката на регулацији и објеката у унутрашњости парцеле, као и између два објекта у
унутрашњости парцеле мора да буде мин. 2/3 висине вишег објекта.
4.2.5.. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: /
4.2.6.Нивелационе коте
4.2.6.1.Кота приземље:/
4.2.6.2. Висина надзитка:/
4.2.7. Спратност и висина објекта:/
4.2.8. Кровне равни и одводњавање:/
ЗАЈЕДНИЧКА ПРАВИЛА ЗА СВЕ ПЛАНИРАНЕ ОБЈЕКТЕ
6.6. Ограђивање парцеле :
Ограде морају бити постављене на регулационим линијама тако да ограда, стубови ограде и капије
буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије не могу се отварати ван регулационе линије, већ ка унутрашњости парцеле.
Ограде објеката на уличној регулацији може бити транспарентна или зидана (или комбиновано) и то до
висине максимално 2,00м.
Ограда на осталим границама парцеле – бочним и задњим – може бити транспарентна или зидана
(или комбиновано) и то до висине максимално 2,00м а изузетно и максимално до 2,20м уз сагласност
суседа према коме се предметна ограда поставља.
6.7.Остварење колских и пешачких приступа
Услови за пешачке и колске приступе парцелама
Све објекте повезати на мрежу јавних – насељских саобраћајница пешачким и колским приступима.
Пешачки приступи обезбеђују се трасама које непосредно повезују објекте са уличним пешачким
стазама тј. тротоарима. У принципу, пешачки приступи су управни на уличне тротоаре и изводе се у
ширини од 1,5 (1,2) до 5,0м. За завршну – површинску обраду могу се користити савремени –
асфалтни или цемент–бетонски застори (бетон или префабриковани бетонски елементи), камени и
опекарски производи.
За све постојеће и новоформиране грађевинске парцеле потребно је обезбедити минимално један
(може и више) колски приступ на јавне саобраћајнице.
Приступе објектима, за које је то неопходно, обезбедити на начин како је то дефинисано важећим
правилницима и законима.
Ширине коловоза колских приступа су од 2,5 до 5,0м у зависности од врсте објеката (може и више ако
то налажу потребе објекта за који се приступ изводи). Коловозни застори колских приступа могу бити
асфалтни или бетонски (бетон или префабриковани бетонски елементи, разне врсте поплочања и сл.).
ИДР-ом је предвиђен колски прикључак кат.парцеле бр.1699 на улицу Иве Курјачког у ширини
од 5,0м.
6.8. Обезбеђивање простора за паркирање
Код изградње нових објеката и доградње постојећих, обавезно је потребе стационарног саобраћаја
решити на сопственој парцели, и то на основу следећих критеријума:
 становање
1ПМ/1 стамбена јединица
 пословање
Димензије паркинг места поставити у складу са важећим правилницима, стандардима и нормативима
који се односе на ову врсту објеката.
Ако је стационарни саобраћај решен у унутрашњости парцеле а прилаз се врши пролазом кроз објекат
(као нпр. анјфор), у приземљу објекта обавезно планирати колски пролаз у ширини и висини која
задовољава противпожарне услове.
Код изградње нових објеката и доградње постојећих, обавезно је потребе стационарног саобраћаја
решити на сопственој парцели, и то на основу следећих критеријума:
 становање
1ПМ/1 стамбена јединица
- пословање
1ПМ/70м² нето површине
Димензије паркинг места поставити у складу са важећим правилницима, стандардима и нормативима
који се односе на ову врсту објеката.
Ако је стационарни саобраћај решен у унутрашњости парцеле а прилаз се врши пролазом кроз објекат
(као нпр. анјфор), у приземљу објекта обавезно планирати колски пролаз у ширини и висини која
задовољава противпожарне услове.
ИДР-ом је предвиђена изградња:
- Вишепородичног стамбено-пословног објекта са 13 (тринаест) стамбених јединица и 1 (једним)
пословним простором -канцеларијско пословање са пратећим садржајима, укупна површина локала око
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122 м2 за који се обезбeђују 2 (два) паркинг места на сопственој парцели. Укупан број паркинг места за
овај објекат је 15 ПМ.
- Вишепородичног стамбеног објекта са 10 стамбених јединица. Укупан број паркинг места за овај
објекат је 10ПМ
- У помоћном објекту 1. (паркинг платформа) планирано је 12 паркинг места, у помоћном објекту 2.
(паркинг платформа) планирано је 10 паркинг места, што је укупно 22ПМ
- Остала паркинг места (4 ПМ) су решена у нивоу терена према ситуацији из УП-а. Од укупног броја
паркинг места (26 ПМ) једно паркинг место је пројектовано за особе са посебним потребама.
7. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ
ИНФРАСТРУКТУРУ: Услови имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.
НАПОМЕНА: Сви услови су преузети из Урбанистичког пројекта за који је издата Потврда бр. V15-350-164/2016 од 03.10.2016.год
7.1. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
- Према условима ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево бр. 03-421/2016 од
25.07.2016.год. и Саобраћајно техничким условима за изградњу саобраћајног прикључка бр. 03421/2016 од 25.07.2016.год.
7.2. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Према условима ЈКП “Водовод и канализација” Панчево бр.: Д-4225/1/1 од 01.07.2016. године
Према условима Електродистрибуција Панчево бр. 8Ц.1.1.0-Д.07.15-193905/16 од 20.07.2016.год.
Према условима Телеком Србија ИЈ Панчево бр. 6995/234704/2-2065 СБ од 21.06.2016.год.
Према условима ЈКП “Хигијена „Панчево бр.3469/2 од 27.06.2016.год.
Према условима ЈП „Србијагас“ РЈ „Дистрибуција“ Панчево бр. 02-05-4-1207/1 од 28.06.2016.год.
8. ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА
8.1. Заштита животне средине: /
8.2. Санитарна заштита: /
8.3. Заштита културних добара: У свему према условима Завода за заштиту споменика културе
Панчево бр. 611/2 од 28.06.2016.год.
8.4. Противпожарна заштита: У складу са одредбама 33.* Закона о заштити од пожара („Сл. гласник
РС“ бр. 111/09 и 20/15) подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од
пожара дају сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за: стамбене
објекте веће од 2000m2 или спратности П+4+Пк(Пс).
Укупна бруто грађевинска површина планираног вишепородичног стамбено-пословног објекта је
1382,33m2 и планирана спратност П+2+Пк.
Укупна бруто грађевинска површина планираног вишепородичног стамбеног објекта је 1005,52m2 и
планирана спратност П+1+Пк.
8.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА: Стамбено-пословне зграде са десет и више станова морају се пројектовати и градити
тако да се свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама
омогућава несметано приступ, кретање, боравак и рад, у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.гласник РС“ бр. 22/15).
8.6.Објекат мора бити пројектован у складу са Правилником о условима и нормативима за
пројектовање стамбених зграда и станова („Сл.гласник РС“ бр. 58/12,77/15 и 84/15) и осталим
подзаконским актима.
9.ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ ПРЕ ГРАЂЕЊА:
У складу са Копијом плана бр.952-04-292/17 од 13.06.2017. год. и увидом у Препис листа
непокретности бр. 952-1/2016-232 од 23.03.2016.год. који је у саставу Урбанистичког пројекта, на
парцели 1699 КО Панчево се налазе објекти 1-4 од којих је објекат бр. 1 преузет из земљишне књиге,
објекти 2-4 (помоћне зграде) су изграђени без одобрења за изградњу. На кат.парц.бр.1700 изграђен је
један помоћни објекат без одобрења за изградњу. Објекат бр. 1 на кат.парц.бр.1699 КО Панчево се
уклања уз одобрење овог Секретаријата, док се нелегални објекти руше.
10. МОГУЋЕ И ОБАВЕЗУЈУЋЕ ФАЗЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
У случају да се изградња објекта врши у фазама, односно етапама, исто се дефинише пројектом за
грађевинску дозволу и пројектом за извођење.
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11. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
Пројекат за грађевинску дозволу израђује се у складу са чланом 118 а Закона о планирању и изградњи
(«Сл.гласник РС» 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14
и 145/14), Правилником садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
докуменатације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС” број 23/15 и 77/15) и осталим
подзаконским актима.
Елаборат о енергетској ефикасности прилаже се уз пројекат за грађевинску дозволу за зграде за
које је, према прописима којима се уређује енергетска ефикасност, прописана изарада елабората
енергетске ефикасности.
Елаборат о геолошким условима изградње прилаже се за парцеле за које је потребно вршити
геолошка истраживања, према прописима којима се уређују геолошка истраживања.
12. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ИЛИ ДО ИСТЕКА ВАЖЕЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ УСЛОВИМА
13. ТРОШКОВИ ПОСТУПКА
Утврђују се трошкови поступка за издавање локацијских услова од стране надлежног органа у износу
од 6.310,00 динара.
Обавезује се подносилац захтева да трошкове надлежног органа за послове државног премера и
катастра у укупном износу од 1785,00+300,00 динара,
уплати у законски прописаном року на жиро рачуне наведене у рачунима о наплати трошкова који су
кроз ЦИС достављени директно подносиоцу захтева.
14. Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се према Одлуци о утврђивању доприноса
за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист града Панчева" бр. 4/15 и 14/16 ).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ових услова може се поднети приговор Градском већу града
Панчева, у року од три дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се предаје путем
система ЦИС таксиран са 420,00 дин. административне таксе.
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.
Digitally signed by Slave Bojadžievski
987491500-0103981710170

Slave Bojadžievski DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537
GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA,
Sekretarijat za
987491500-01039 ou=101049012
urbanizam, građevinske i stambenokomunalne poslove, cn=Slave
81710170
Bojadžievski 987491500-0103981710170
Date: 2017.06.15 10:27:16 +02'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: ROP-PAN-15816-CPIH-9/2017
Панчево, 5.12.2017.
Трг Kраља Петра I бр. 2-4
тел. 013/30-88-30
Градска управа – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове у Панчеву,
решавајући по усаглашеном захтеву за измену Решења о грађевинској дозволи који је поднела Стојков Сандра
из Кикинде, путем пуномоћника Петричевић Јасне из Београда, на основу члана 192. и члана 196. Закона о
општем управном поступку («Службени лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01, «Сл. гласник РС» бр. 30/2010), члана 134.
став 2. и 142. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланова 24.-27. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС» бр. 113/15 и 96/16), члана 14. став 7., члана 34.
Одлуке о градској управи града Панчева («Сл.лист града Панчева» бр. 13/14-пречишћен текст), доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
У диспозитиву Решења о грађевинској дозволи Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове бр. ROP-PAN-15816-CPIH-5/2017 од 10.7.2017. године, става 1., алинеје 1. мења се тако да
гласи:
„ДОЗВОЉАВА СЕ Стојков Сандри из Кикинде, као инвеститору, изградња вишепородичног стамбеног
објекта, категорија Б, класификациони број 122221, габаритних димензија 18,36м х 15,51м, спратности П + 1 + Пк
(приземље, спрат и поткровље), у оквиру којег формирати 10 (десет) стамбених јединица, укупне бруто површине
објекта Пбруто=889,36 м2, укупна нето површина објекта Пнето=780,25 м2, максималне висине слемена 12,40м
(апсолутна висинска кота 88,82мнм),“
У ставу 3. диспозитива исто решење мења се тако да гласи:
„Предрачунска вредност радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта износи 32 017 000,00
динара.“
У ставу 5. диспозитива алинеја 3,4, и 5.истог решења мења се тако да гласи:
*Извод из пројекта који је израдио Јеремић Радован ПР Пројектовање грађевинских и других објеката
„АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Панчева, бр.техн.док. ПГД-79/17 од новембра 2017. године, главни пројектант је
дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03 са изјавом вршиоца техничке контроле Андријана Меза
ПР студио за пројектовање и дизајн „АМ Пројект“ из Владимировца, бр.техн.кон. ТК-79/17, одговорно лице је
Андријана Меза.
*Пројекат за грађевинску дозволу који је израдио Јеремић Радован ПР Пројектовање грађевинских и
других објеката „АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Панчева, бр.техн.док. ПГД-79/17 од новембра 2017. године, а
који се састоји од:
0 - Главна свеска, главни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03
1 - пројекат архитектуре, одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603
03, са техничким описом:
-хидротехничких инсталација, одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300
4603 03 и
-електроенергетских инсталација, одговорни пројектант је дипл.инж.ел. Младен Мириловић, лиценца
број 350 1070 09
2/1 - пројекат конструкције, одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300
4603 03
*Елаборат енергетске ефикасности који је израдио Јеремић Радован ПР Пројектовање грађевинских и
других објеката „АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Панчева бр.техн.док. ЕЕ-79/17 од новембра 2017. године,
овлашћено лице је дипл.инж.арх. Биљана Јеремић, лиценца број 381 1234 14“.
У свему осталом Решење о грађевинској дозволи Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове бр. ROP-PAN-15816-CPIH-5/2017 од 10.7.2017. године, остаје непромењено.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта по овом решењу пријави органу који
је издао решење о измени решења о грађевинској дозволи, почетак извођења радова по измењеној пројектној
документацији и тиме допуни пријаву почетка извођења радова бр. ROP-PAN-15816-WA-7/2017 од 5.9.2017.
године.
Образложење
Стојков Сандра из Кикинде, путем пуномоћника Петричевић Јасне из Београда, поднела је овом
Секретаријату усаглашени захтев заведен под бр. ROP-PAN-15816-CPIH-9/2017 од 29.11.2017. године, за измену
Решења о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-15816-CPIH-5/2017 од 10.7.2017. године услед промена у току
грађења вишепородичног стамбеног објекта на катастарским парцелама топ.бр. 1699 и 1700 све к.о. Панчево, а
према Новом пројекту за грађевинску дозволу који је израдио Јеремић Радован ПР Пројектовање грађевинских и
других објеката „АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Панчева, бр.техн.док. ПГД-79/17 од новембра 2017. године.
Уз захтев за измену Решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења инвеститор је поднео
следећу докуметацију:

1

*доказ о уплати прописаних такси, односно накнада и накнаде за Централну евиденцију
*Извод из пројекта који је израдио Јеремић Радован ПР Пројектовање грађевинских и других објеката
„АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Панчева, бр.техн.док. ПГД-79/17 од новембра 2017. године, са изјавом вршиоца
техничке контроле Андријана Меза ПР студио за пројектовање и дизајн „АМ Пројект“ из Владимировца,
бр.техн.кон. ТК-79/17,
*Пројекат за грађевинску дозволу који је израдио Јеремић Радован ПР Пројектовање грађевинских и
других објеката „АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Панчева, бр.техн.док. ПГД-79/17 од новембра 2017. године, а
који се састоји од 0 - Главна свеска, 1 - пројекат архитектуре са техничким описом хидротехничких инсталација и
техничким описом електроенергетских инсталација и 2/1 - пројекат конструкције,
*Елаборат енергетске ефикасности који је израдио Јеремић Радован ПР Пројектовање грађевинских и
других објеката „АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Панчева бр.техн.док. ЕЕ-79/17 од новембра 2017. године,
У свему осталом Решење о грађевинској дозволи Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове бр. ROP-PAN-15816-CPIH-5/2017 од 10.7.2017. године, остаје непромењено.
*Пуномоћје којим се овлашћује Петричевић Јасна из Београда за заступање
У складу са чланом 25. у вези члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за поступање по поднетом
захтеву и утврдио да:
-је у складу са чланом 134. став 2. Закона о планирању и изградњи, надлежан за поступање по захтеву
обзиром да се захтев подноси за измену решења о грађевинској дозволи за изградњу објекта који није одређен
чланом 133. истог Закона и обзиром да се поднети захтев односи на катастарске парцеле топ.бр. 1699 и 1700 све
к.о. Панчево,
-је као подносилац захтева за издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи наведена
Стојков Сандра из Кикинде, која има уписано право својине на катастарским парцелама топ.бр. 1699 и 1700 све
к.о. Панчево,
-је захтев поднет у прописаној форми и садржи све прописане податке у складу са чланом 3. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
-је уз захтев приложена горе наведена документација прописана чланом 142. Закона о планирању и
изградњи и чланом 24. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
-су уз захтев приложени доказ о уплати прописаних такси, односно накнада и накнаде за Централну
евиденцију. Такса у износу од 1110,00 динара за подношење захтева и издавање решења наплаћена је уз захтев
на основу Закона о републичким административним таксама, накнада од 3000,00 за Централну евиденцију
наплаћена је у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за
привредне регистре и такса надлежног органа у износу од 1050,00 динара у складу са Одлуком о трошковима
надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре.
-су подаци наведени у Изводу из пројекта који је израдио Јеремић Радован ПР Пројектовање
грађевинских и других објеката „АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Панчева, бр.техн.док. ПГД-79/17 од новембра
2017. године, у складу са издатим Локацијским условимај бр. ROP-PAN-15816-LOCH-2/2017 од 15.6.2017. године
и Закључком бр. ROP-PAN-15816-GR-2/2017 од 28.6.2017. године
У складу са чланом 25., а у вези члана 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, надлежни орган је од органа надлежног за послове државног премера и катастра прибавио
Препис листа непокретности број: 12364 к.о. Панчево, који је издао РГЗ СКН Панчево, бр. 952-04-707/2017 од
4.12.2017. године. На основу прибављеног Преписа листа непокретности број: 12364 к.о. Панчево, надлежни
орган је у складу са чланом 20. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
утврдио да подносилац захтева Стојков Сандра из Кикинде, има уписано право својине на катастарским
парцелама топ.бр. 1699 и 1700 све к.о. Панчево.
Надлежни орган је извршио обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са
пријавом инвеститора о регулисању накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од 29.11.2017. године и
достављене документације и утврдио да инвеститор није у обавези плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта по захтеву за измену решења о грађевинској дозволи од 29.11.2017.године.
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност
формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао
веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене
техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није
у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке
контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за измену грађевинске дозволе услед промена у току грађења
поднео документацију прописану чланом 142. Закона о планирању и изградњи и чланом 24. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, у складу са чл. 27. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем, решено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за енергетику, грађевинарство и
саобраћај у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем ЦИС-а, таксирана са
440,00 динара административне таксе.
С Е К РЕТАР
Славе Бојаџиевски
дипл.инж.арх.
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Slave Bojadžievski
987491500-01039
81710170

Digitally signed by Slave Bojadžievski
987491500-0103981710170
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537 GRADSKA
UPRAVA GRADA PANČEVA, ou=101049012
Sekretarijat za urbanizam, građevinske i
stambeno-komunalne poslove, cn=Slave
Bojadžievski 987491500-0103981710170
Date: 2017.12.14 07:25:16 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
Број: ROP-PAN-15816-GR-10/2018
Панчево, 05.01.2018. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30-88-30
Градска управа градa Панчевa - Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено - комуналне послове и саобраћај у Панчеву, по захтеву Сандре Стојков из
Кикинде путем пуномоћника Јасне Петричевић из Београда, на основу чл. 134. став 2.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС,24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14), члана 3. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник РС, број
113/15 и 96/16) као и чл. 15. и 36. Одлуке о градској управи града Панчево (Сл.лист
града Панчево бр.13/17) издаје следећу:

ПОТВРДУ
Решење о измени Решења о Грађевинској дозволи БРОЈ: ROP-PAN-15816-CPIH9/2017 од 05.12.2017. године, постало је правоснажно дана 03.01.2018.године.

СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски
дипл.инж.арх.
Slave
Bojadžievski
987491500-0
10398171017
0

Digitally signed by Slave
Bojadžievski
987491500-0103981710170
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537
GRADSKA UPRAVA GRADA
PANČEVA, ou=101049012
Sekretarijat za urbanizam,
građevinske i stambenokomunalne poslove, cn=Slave
Bojadžievski
987491500-0103981710170
Date: 2018.01.05 09:50:23 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ и САОБРАЋАЈ
Број: ROP-PAN-15816-WA-11/2018
Панчево, 22.01.2018. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30-88-30
Градска управа града Панчевa - Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено комуналне послове и саобраћај у Панчеву, поступајући по пријави почетка извођења радова,
коју је поднела Сандра Стојков из Кикинде путем пуномоћника Јасне Петричевић из
Београда, на основу чл. 30. и 33 ЗУП-а («Сл. гласник РС» бр.18/16), члана 148.Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) чл. 32. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'' бр.
113/2015, 96/16 и 120/17), чл. 15., чл. 36. и 37 Одлуке о градској управи града Панчево
(Сл.лист града Панчево бр.13/17) , издаје :
ПОТВРДУ
Потврђује се инвеститору Стојков Сандри из Панчева пријава радова за
изградњу вишепородичног стамбеног објекта и помоћног објекта , на катастарским
парцелама топ.бр. 1699 и 1700 све к.о. Панчево у ул.Иве Курјачког бр. 35, поднета дана
22.01.2018. године.
Инвеститор је извршио пријаву радова на основу правноснажног Решења о измени
Решења о Грађевинској дозволи, Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева број ROP-PAN-15816-CPIH9/2017 од 05.12.2017. године.
Уз пријаву почетка извођења радова инвеститор је доставио:
- доказ о уплати прописане административне таксе за подношење пријаве и доказ о плаћеној
накнади за Централну евиденцију
- Решење број ROP-PAN-15816-CPIH-9/2017
од 05.12.2017. године. Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта ("Сл. лист града Панчева" број 19/2017) а увидом у техничку
документацију, утврђено је да није дошло до повећања укупне нето површине
вишепородично стамбеног објекта (П+1+Пк) и помоћног објекат бр.2, па инвеститор није у
обавези плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта .
Надлежни орган је у складу са чланом 32. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, утврдио да је уз захтев за пријаву радова
достављена документација прописана чланом 148. Закона о планирању и изградњи и чланом
31.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је
издала потврду о почетак извођења радова.
Почетак извођења радова је осми дана од дана извршене пријаве радова.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правоснажности
исте не изда употребна дозвола.
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА

Јасминка Павловић
дипл.правник
Jasminka Pavlović
483702200-10029
75395509

Digitally signed by Jasminka Pavlović
483702200-1002975395509
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537 GRADSKA
UPRAVA GRADA PANČEVA, ou=101049012
Sekretarijat za urbanizam, građevinske i stambenokomunalne poslove, cn=Jasminka Pavlović
483702200-1002975395509
Date: 2018.01.22 12:29:56 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ: VIII-27-354-5196/2017
Панчево, 09.03.2018.год.
Трг краља Петра I бр.2-4
тел.013/308-780

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПАНЧЕВО
Ваш број- ROP-PAN-15816-CCF-13/2018
Обавештавамо Вас да је грађевински инспектор дана 05.03.2018.године,
извршио инспекцијски надзор изведених темеља вишепородичног стамбеног објекта
који се гради на парцели 1699 и 1700 к.о. Панчево, чији jе инвеститор Стојков
Сандра из Кикинде, и о утврђеном стању сачинио записник.
Такође Вас обавештавамо да је грађевински инспектор донео решење о
обустави радова и уклањању дела објекта који је изведен супротно решењу о
измени решења о грађевинској дозволи, као и супротно измењеној пројектној
документацији, а односи се на галерију која је изведена у оквиру приземља овог
објекта.

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Француз Живана

Živana Francuz
1003573264-2
605966305017

Digitally signed by Živana Francuz
1003573264-2605966305017
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537
GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA,
ou=101049012 Uprava, cn=Živana
Francuz 1003573264-2605966305017
Date: 2018.03.09 11:06:11 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
БРОЈ: ROP-PAN-15816-CPA-16/2019
Панчево, 27.2.2019. год.
Трг краља Петра I бр. 2-4
Градска управа – Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај у Панчеву, поступајући по захтеву за измену Решења о грађевинској дозволи услед
промене инвеститора, поднетом од стране доо “ЗСТЕСА 1974“ из Панчева, на основу члана 140. и
141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16), члана 141. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 ,
121/12, 42/13- УС, 50/13-УС,98/13-УС,132/14,145/14), члана 15. и 36. Одлуке о Градској управи
града Панчева (»Службени лист града Панчева» бр. 13/17), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
I.
У Решењу о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-15816-CPIH-5/2017 од 10.7.2017.године и
Решењу о измени решења о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-15816-CPIH-9/2017 од
5.12.2017.године МЕЊА СЕ ИМЕ ИНВЕСТИТОРА, те се име инвеститора: „ Стојков Сандра из
Кикинде“, замењује именом: „ доо “ЗСТЕСА 1974“ из Панчева“.
У осталим деловима Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-15816-CPIH-5/2017 од
10.7.2017.године и Решење о измени решења о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-15816-CPIH9/2017 од 5.12.2017.године остају непромењена.
Образложење
Доо “ЗСТЕСА 1974“ из Панчева, путем пуномоћника Јасне Петричевић из Панчева, поднела
је дана 20.2.2019.године захтев за измену Решења о грађевинској дозволи, услед промене
инвеститора.
Уз захтев су приложени Уговор о уступању инвестиционог удела, закључен дана
20.4.2018.године између Сандре Стојков из Кикинде и Доо “ЗСТЕСА 1974“ из Панчева, са
солемнизационом клаузулом јавног бележника, ОУП:373-2018 и Анекс уговора о уступању
инвестицоног удела од 20.2.2019.године, са солемнизационом клаузулом јавног бележника,
ОУП:185-2019.
У складу са чланом 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, надлежни орган је службеним путем прибавио доказ о одговарајућем праву
на земљишту, Препис листа непокретности број: 12364 к.о. Панчево, број:952-04-111-2067/2019 од
25.2.2019.године, издат од стране РГЗ – СЗКН Панчево.
На основу прибављеног Преписа листа непокретности број: 12364 к.о. Панчево, надлежни
орган је у складу са чланом 20. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре

електронским путем, утврдио да подносилац захтева, Доо “ЗСТЕСА 1974“ из Панчева. има
уписано право својине на катастарским парцелама топ.бр. 1699 и 1700 к.о. Панчево.
Након извршеног увида у Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-15816-CPIH-5/2017
од 10.7.2017.године и Решење о измени решења о грађевинској дозволи бр. ROP-PAN-15816-CPIH9/2017 од 5.12.2017.године којим се Сандри Стојков из Кикинде, дозвољава као инвеститору
изградња вишепородичног стамбеног објекта, категорија Б, класификациони број 122221,
габаритних димензија 18,36м х 15,51м, спратности П + 1 + Пк(приземље, спрат и поткровље), у
оквиру којег формирати 10 (десет) стамбених јединица, укупне бруто површине објекта
Пбруто=889,36 м2, укупна нето површина објекта Пнето=780,25 м2, максималне висине слемена
12,40м(апсолутна висинска кота 88,82мнм) и -помоћног објекта бр. 2 – паркинг платформа,
категорија А, габаритних димензија 15,00м х5,40м, са 10 (десет) паркинг места,на катастарским
парцелама топ.бр. 1699 и 1700 све к.о. Панчево, укупна површина парцела П=1645,00 м2, у
Панчеву, у ул. Иве Курјачког бр. 35, надлежни орган је на основу приложених уговора о уступању
инвестиционог удела, закључен дана 20.4.2018.године између Сандре Стојков из Кикинде и Доо
“ЗСТЕСА 1974“ из Панчева, са солемнизационом клаузулом јавног бележника, ОУП:373-2018 и
Анекс уговора о уступању инвестицоног удела од 20.2.2019.године, са солемнизационом
клаузулом јавног бележника, ОУП:185-2019, одобрио промену инвеститора у корист Доо
“ЗСТЕСА 1974“ из Панчева, па је на основу члана 141. Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13- УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14), одлучено као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења дозвољена је жалба Покрајинском секретаријату за енергетику,
грађевинарство и саобраћај у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје
путем овог Секретаријата, таксирана са 440,00 динара административне таксе.

СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић
Jasminka Pavlović
483702200-10029
75395509

Digitally signed by Jasminka Pavlović
483702200-1002975395509
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537
GRADSKA UPRAVA PANČEVO,
ou=101049012 Administracija,
cn=Jasminka Pavlović
483702200-1002975395509
Date: 2019.02.27 13:39:31 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
Број: ROP-PAN-15816-GR-17/2019
Панчево,12.03.2019. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30-88-30
Градска управа градa Панчевa - Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено - комуналне послове и саобраћај у Панчеву, на основу чл. 134. став 2. Закона
о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,24/11,
121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14), члана 3. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.
113/15,96/16 и 120/17) као и чл. 15. и 36. Одлуке о Градској управи града Панчева
(„Сл.лист града Панчева“ бр.13/17) издаје следећу

ПОТВРДУ

Решење БРОЈ: ROP-PAN-15816-CPA-16/2019 од 27.02.2019.године, постало је
правоснажно дана 8.03.2019.године.

СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић
Digitally signed by Jasminka Pavlović
483702200-1002975395509
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537 GRADSKA
UPRAVA PANČEVO, ou=101049012
Administracija, cn=Jasminka Pavlović
483702200-1002975395509
Date: 2019.03.12 10:26:44 +01'00'
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено- комуналне послове
Број : ROP-PAN-13950-LOC-1/2016
Датум : 13.07.2016. год.
Панчево, Трг Краља Петра I 2-4
Градска управа Панчево – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено - комуналне
послове у Панчеву, решавајући по захтеву који је поднела Стојков Сандра из Панчева, путем путем
Art Royal Inženjering-a, одговорни пројектант Радован Јеремић, за издавање Локацијских услова на
основу члана 18. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' 33/97, 31/01 и ''Сл. гласник
РС'' 30/10), на основу члана 53 а ст.5 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Уредбе о
локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 35/15 и 114/15), Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15), Правилника садржини,
начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке докуменатације према класи и
намени објеката (“Службени гласник РС” број 23/15 и 77/15), Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ бр. 22/15), као и чл. 14. и чл. 34. Одлуке о
Градској управи града Панчева (''Сл. лист града Панчева'' бр. 13/14-пречишћен текст), а на основу
Плана генералне регулације Целине 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12 – исправка, 1/13 – исправка, 24/13– исправка и 20/14)
издају се:

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
- ЗА
ИЗГРАДЊУ
СПРАТНОСТИ П+1

СТАМБЕНОГ

ОБЈЕКТА

СА

ЈЕДНОМ

СТАМБЕНОМ

ЈЕДИНИЦОМ

1. ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ЛОКАЦИЈИ:
Број катастарске парцеле и назив к.о.
1700 КО Панчево
Површина катастарских парцела
1009,00 м2
Место градње
Панчево
Улица и број
Ул. Иве Курјачког бр. 35, Панчево
Уз захтев је поднето Идејно решење за изградњу стамбеног објекта спратности П+1, у ул.Иве
Курјачког вр.35 у Панчеву, на кат.пар.бр. 1700 к.о.Панчево, бр. техничког дневника ИДР-18/16
урађено од стране „Art Royal Inženjering-a“ из Ужица, главни пројектант Мирјана Симић, бр. лиценце
300 4603 03 (у даљем тексту ИДР).
2. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА
Намена објекта

Становање

Класификациони број

111011

Категорија

А

3. БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА : 262,95 м2
4. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

План генералне регулације целина 1 шири центар (круг обилазнице) у Панчеву (''Сл. лист града
Панчево'' бр. 19/2012, 27/12 – исправка, 1/13 – исправка, 24/13– исправка и 20/14)
5. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА: Катастарска парцела бр. 1700 КО Панчево се налази у ЗОНИ
СТАНОВАЊА СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА у блоку 028, ван зоне центар.
6.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
По захтеву инвеститора гради се стамбени објекат на начин како је приказано у ИДР-у, тако да се
формира једна стамбена јединица, спратности П+1 (приземље и спрат).

- 2 6.1. Дефинисање односа према земљишту јавне намене и према суседним парцелама и
објектима
6.1.1. Регулациона и грађевинска линија

регулациона линија - постојећа
Регулационе линије су дате у односу на границе блокова, што је приказано на одговарајућем
графичком прилогу.
Објекти се постављају искључиво унутар сопствене грађевинске парцеле и не могу прећи
регулациону линију, осим у случајевима наведеним у тачки: упуштање делова објеката у површине
јавне намене.

спољна грађевинска линија према регулацији - постојећа
Грађевинске линије су оквир за постављање објеката. Грађевинска линија даје максималну границу
градње у коју се уписује основа објекта. Основа објекта може бити мања од максималне границе
градње али је не сме прекорачити.
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних
регулационом и грађевинским линијама.
Увидом у ИДР објекат се гради на удаљености од 86,07м у односу на регулациону линију
према ул. Иве Курјачког.
6.1.2. ОДНОС ПРЕМА СУСЕДНИМ ПАРЦЕЛАМА И ОБЈЕКТИМА:
Објекат, према положају на парцели може бити постављен као слободностојећи, у непрекинутом
низу, у прекинутом низу, атријумски, итд – а у зависности од зоне којој припада (ужи центар / шири
центар).
За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне
парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.
Растојање објеката од бочних и задњих граница парцеле је регулисано на следећи начин:
0.00м - када на тим фасадама нема отвора
1.50м - када се на тим фасадама налазе отвори помоћних просторија где је висина парапета
минимално 1.6м
4.00м - када се на тим фасадама налазе отвори стамбених/радних просторија
По ИДР-у објекат се гради као слободностојећи на удаљености 1,01м према кат. парцели бр.
1702 КО Панчево и на удаљењу 1,00 м према катастарској парцели 1698 к.о.Панчево.
6.1.3. Темељи

За све типове објеката и све делове објекта важи правило да не смеју прећи границу суседне
парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.
6.1.4. Грађевински елементи, испади на објекту: /
6.2.Највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености парцеле
највећи дозвољен индекс заузетости- Из

Максимално под објектима (Из) = 70% површине парцеле
По ИДР-у индекс заузетости износи 12,00%
6.2.1.Уређење зелених и слободних површина парцеле:

Минимално под зеленим незастртим површинама = 30%

Минимални проценат зелених површина на парцели дефинисан је по зонама, од тога
минимално 10% мора бити покривено високим растињем-дрвећем. Ако је постојеће стање такво да
није могуће испунити овај услов, задржава се затечено стање, а уколико се буде градио нови објекат
(замена старог), треба га градити уз поштовање овог услова.
По ИДР-у зелене површине износе укупно 60,00%
6.3. Услови за изградњу других објеката на парцели: /
6.4. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: /
6.5.Нивелационе коте
6.5.1.Кота приземље
Кота приземља свих планираних објеката мора бити минимално 0,2м виша од коте приступног
тротоара и не може бити нижа од коте приступног тротоара.
Нивелационе коте прате нивелацију постојећих саобраћајница и терена.
Планиране нивелационе коте су дате укрсним тачкама саобраћајница, док су коте у грађевинским
блоковима нешто више (за око 0,20м).
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придржавати.
ИДР-ом је пројектована висина приземља на коти +0,39м.
6.5.2. Висина надзитка:
Висина назидка поткровне етаже није ограничена, ограничава се само висина венца објекта у
складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( „Службени
гласник РС“ бр. 22/15).
6.5.3. Спратност и висина објекта

вертикална регулација (највећа дозвољена спратност или висина објеката)
Вертикална регулација је дефинисана на одговарајућем графичком прилогу и у доле наведеној
таблици. Примарни параметар који дефинише висине објеката je дат максимално дозвољеном
висином венца и висинoм слемена, и то на следећи начин:
Максимално дозвољена висина у зони изградње уз уличну регулацију:
Максимална дозвољена висина
Орјентациони број
(м)
етажа
венац
слеме
6.0
11.0
П+Пк/Пс/М
8.5
12,5
П+1+Пк/Пс/М
Напомена:
Број етажа важи само као орјентациони параметар!
ИДР-ом је пројектован објекат спратности П+1 (приземље и спрат). Пројектована висина
венца је + 7,67 м а висина слемена + 10,12м.
6.6. Ограђивање парцеле :
Ограде морају бити постављене на регулационим линијама тако да ограда, стубови ограде и капије
буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије не могу се отварати ван регулационе линије, већ ка унутрашњости парцеле.
Ограде објеката на уличној регулацији може бити транспарентна или зидана (или комбиновано) и то
до висине максимално 2,00м.
Ограда на осталим границама парцеле – бочним и задњим – може бити транспарентна или зидана
(или комбиновано) и то до висине максимално 2,00м а изузетно и максимално до 2,20м уз
сагласност суседа према коме се предметна ограда поставља.
6.7.Остварење колских и пешачких приступа
Услови за пешачке и колске приступе парцелама
За све постојеће и новоформиране грађевинске парцеле потребно је обезбедити минимално један
(може и више) колски приступ на јавне саобраћајнице.
Ширине коловоза колских приступа су од 2,5 до 5,0м у зависности од врсте објеката (може и више
ако то налажу потребе објекта за који се приступ изводи), обзиром да исти треба да омогуће
економски приступ возила као и комуналних, интервентних, ватрогасних возила и сл. Коловозни
застори колских приступа могу бити асфалтни или бетонски (бетон или префабриковани бетонски
елементи, разне врсте поплочања и сл.).
Парцеле које не остварују директне приступе на јавне саобраћајнице или друге јавне површине, да
би стекле статус грађевинских парцела морају имати трајно обезбеђен приступ (образовањем
приступног пута или успостављањем трајног права службености пролаза) а све у складу са важећим
законима и правилницима.
ИДР-ом је приказан постојећи саобраћајни прикључак ширине 3,00 м.са катастарске парцеле
1699 к.о.Панчево којим се долази до кат.парцеле 1700 к.о.Панчево
6.8.Обезбеђивање простора за паркирање
Код изградње нових објеката и доградње постојећих, обавезно је потребе стационарног саобраћаја
решити на сопственој парцели, и то на основу следећих критеријума:
 становање
1ПМ/1 стамбена јединица
Димензије паркинг места поставити у складу са важећим правилницима, стандардима и
нормативима који се односе на ову врсту објеката.
По ИДР-у предвиђено је 1 паркинг место на отвореном.
7. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ
ИНФРАСТРУКТУРУ

- 4 Технички услови надлежног предузећа за газдовање инсталацијама чине саставни део Решења
о локацијској дозволи:
-

7.1. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
- ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево бр. 03-479/2016 од 06.07.2016.год.
7.2. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
ЈКП “Водовод и канализација” Панчево бр.: Д-4529/1 од 29.06.2016. године
Електродистрибуција Панчево бр. 8Ц.1.1.0-Д.07.15.-173146/16 од 01.07.2016.год.
8. ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ ПРЕ ГРАЂЕЊА:
Постојећи легално изграђени објекти на парцели се уклањају уз сагласност надлежног
Секретаријата.
8.1. Објекат мора бити пројектован у складу са Правилником о условима и нормативима за
пројектовање стамбених зграда и станова Сл.гласник Р.С.бр.58/12) и осталим подзаконским
актима.
8.2 ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА: /
9. МОГУЋЕ И ОБАВЕЗУЈУЋЕ ФАЗЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
У случају да се изградња објекта врши у фазама, односно етапама, исто се дефинише пројектом за
грађевинску дозволу и пројектом за извођење.
10. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
Идејни пројекат израђује се у складу чланом 118. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ бр. 22/15), Правилника
о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 23/15 и 77/15) и осталим подзаконским актима
Елаборат о енергетској ефикасности прилаже се уз пројекат за грађевинску дозволу за зграде за
које је, према прописима којима се уређује енергетска ефикасност, прописана изарада елабората
енергетске ефикасности.
11. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ИЛИ ДО ИСТЕКА ВАЖЕЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ УСЛОВИМА
12. ТРОШКОВИ ПОСТУПКА
Утврђују се трошкови поступка за издавање локацијских услова од стране надлежног органа у износу
од 6.310,00 динара.
ОБАВЕЗУЈЕ се подносилац захтева да трошкове прибављања услова и то: ЈКП “Водовод и
канализација ” Панчево у износу од 3.528,00 динара, услова ЕПС „Дистрибуција“ Панчево у износу
од 7658,50 динара, и трошкове РГЗ Панчево у износу од 1446,00 и 300,00 динара, уплати у законом
прописаном року на жиро рачуне наведене у рачунима о наплати трошкова који су кроз ЦИС
достављени директно подносиоцу захтева.
13. Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се према Одлуци о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист града Панчева" бр. 4/15 и 14/16).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ових услова може се поднети приговор Градском већу града Панчева, у року од 3 дана
од дана достављања локацијских услова.
Приговор се предаје преко ЦИС-а, таксиран са 420,00 дин. административне таксе.
Секретар
Славе Бојаџиевски, дипл. инж. арх.

Slave Bojadžievski
987491500-01039
81710170

Digitally signed by Slave Bojadžievski
987491500-0103981710170
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537 GRADSKA
UPRAVA GRADA PANČEVA, ou=101049012
Sekretarijat za urbanizam, građevinske i
stambeno-komunalne poslove, cn=Slave
Bojadžievski 987491500-0103981710170
Date: 2016.07.14 14:01:34 +02'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: ROP-PAN-13950-CPI-4/2016
Панчево, 15.09.2016.године
Трг Kраља Петра I бр. 2-4
тел. 013/30-88-30
Градска управа – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове
у Панчеву, решавајући по усаглашеном захтеву за издавање грађевинске дозволе, који је
поднела Стојков Сандра из Кикинде, путем PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH
OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, на основу
члана 192. и члана 196. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» бр. 33/97 и
31/01 и «Сл. гласник РС» бр. 30/2010), члана 134. став 2. и члана135. Закона о планирању и
изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем(«Сл. гласник РС» бр. 113/15) и члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о
градској управи града Панчева («Сл.лист града Панчева» бр. 13/14-пречишћен текст), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

ДОЗВОЉАВА СЕ Стојков Сандри из Кикинде, ул. Никола Француска бр. 117, као
инвеститору, изградња стамбеног објекта спратности П+1 (приземље+спрат) са једном
стамбеном јединицом, категорије А, класификациона ознака 111011, неправилне основе,
максималних габаритних димензија 15,38мх(8,72м+1,51м), висине слемена 10,12м, укупне бруто
изграђене површине Пбр.=262,95м², укупне нето површине Пн=214,77м², на катастарској парцели
топ.бр. 1700 к.о. Панчево, површине 1009м², ул. Иве Курјачког бр. 35 у Панчеву.
Укупна предрачунска вредност радова износи 14.199.300,00 динара.
Саставни део овог решења су:
* локацијски услови бр. ROP-PAN-13950-LOC-1/2016 oд 13.07.2016.године;
*допринос за уређивање грађевинског земљишта, обрачунат у износу од 349.772,71
динара, који треба уплатити на рачун бр. 840-741538843-29, по моделу 97, са позивом на
број 96-226-C4YLMNVX3, у складу са пријавом инвеститора о регулисању накнаде за
грађевинско земљиште на захтеву од 02.09.2016. године, којим је инвеститору признато право
на умањење у износу од 40% на име једнократног плаћања;
* Извод из пројекта за изградњу стамбеног објекта спратности П+1, ул. Иве Курјачког 35,
Панчево, на парцели бр. 1700 к.о. Панчево, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, главни
пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03;
* Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта спратности П+1, ул.
Иве Курјачког 35, Панчево, на парцели бр. 1700 к.о. Панчево, пројектант PR PROJEKTOVANJE
GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000
Ужице, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, главни пројектант је дипл.инж.арх.
Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03, који се састоји од:
0. - Главне свеске, пројектант PR PROJEKбр. техничке документације: ПГД-27/15, одговорни
пројектант
је
дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03;TOVANJE
GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000
Ужице, бр. техничке документације: ПГД-18/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић ,
главни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03;
1. - Пројекта архитектуре,
пројект PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH
OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, бр. техничке
документације: ПГД-18/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, одговорни
пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03 и
- Елабората енергетске ефикасности, израђивач PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, бр.
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техничке документације: ЕЕ-18/16, овлашћено лице је дипл.инж.арх. Биљана Р. Јеремић, број
овлашћења 381 1234 14;
* Техничка контрола, коју је извршио Атеље за пројектовање,инжењеринг и консалтинг
„ArchiTec“, Панчево, Вељка Петровића 5A/7, бр. техничке контроле: ТК - 12- 07/2016, одговорно
лице Срђан М.Кирић, вршиоци техничке контроле су:
- за пројекат архитектуре : дипл.инж.арх. Срђан М.Кирић, лиценца број 300 К838 11.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно
извођењем радова, у року од две године од дана правоснажности решења којим је издата
грађевинска дозвола.Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана
правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола, осим
за објекте из члана 133. овог закона, објекте комуналне инфраструктуре који се изводе фазно и
породичне стамбене зграде које инвеститор гради ради решавања својих стамбених потреба.
Рок завршетка грађења почиње да тече од дана подношења пријаве почетка грађења
објекта.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је
издао грађевинску дозволу почетак извођења радова.
Извођач радова је дужан да овом органу достави изјаву о завршетку израде темеља са
геодетским снимком изграђених темеља, као и изјаву о завршетку израде објекта у
конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње.
По завршетку изградње објекта, поступак за прикључење објекта на комуналну и другу
инфраструктуру, инвеститор покреће подношењем захтева кроз ЦИС, уз достављање доказа о
плаћању накнаде, односно таксе за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру.
Образложење
Стојков Сандра из Кикинде, као инвеститор, поднела је путем PR PROJEKTOVANJE
GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31
000 Ужице, ,захтев за изградња стамбеног објекта спратности П+1 (приземље+спрат) са једном
стамбеном јединицом, на катастарској парцели топ.бр. 1700 к.о. Панчево, ул. Иве Курјачког 35,
под бр. ROP-PAN-13950-CPI-4/2016 а према Пројекту за грађевинску дозволу и локацијским
условима.
Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је поднео следећу
документацију:
* Извод из пројекта за изградњу стамбеног објекта спратности П+1, ул. Иве Курјачког 35,
Панчево, на парцели бр. 1700 к.о. Панчево, пројектант PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, главни
пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03;
* Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта спратности П+1, ул.
Иве Курјачког 35, Панчево, на парцели бр. 1700 к.о. Панчево, пројектант PR PROJEKTOVANJE
GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000
Ужице, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, главни пројектант је дипл.инж.арх.
Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03, који се састоји од:
0. - Главне свеске, пројектант PR PROJEKбр. техничке документације: ПГД-27/15, одговорни
пројектант
је
дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03;TOVANJE
GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000
Ужице, бр. техничке документације: ПГД-18/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић ,
главни пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03;
1. - Пројекта архитектуре,
пројект PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH
OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, бр. техничке
документације: ПГД-18/16, одговорно лице пројектанта је Радован Јеремић, одговорни
пројектант је дипл.инж.арх. Мирјана Симић, лиценца број 300 4603 03 и
- Елабората енергетске ефикасности, израђивач PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, бр.
техничке документације: ЕЕ-18/16, овлашћено лице је дипл.инж.арх. Биљана Р. Јеремић, број
овлашћења 381 1234 14;
* Техничка контрола, коју је извршио Атеље за пројектовање,инжењеринг и консалтинг
„ArchiTec“, Панчево, Вељка Петровића 5A/7, бр. техничке контроле: ТК - 12- 07/2016, одговорно
лице Срђан М.Кирић.
* пуномоћје Стојков Сандре из Панчева, дато PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I
DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице .
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* доказ о уплаћеној административној такси за доношење решења, републичкој
административној такси и накнади за Централну евиденцију, достављен је уз захтев.
У складу са чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за поступање
по поднетом захтеву и утврдио да су подаци наведени у Изводу из пројекта за грађевинску
дозволу за изградњу стамбеног објекта на катастарској парцели топ.бр. 1700 к.о. Панчево,
израђеном од стране PR PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA „ART ROYAL
INŽENJERING“ ул. Николе Пашића 48, 31 000 Ужице, у складу са издатим локацијским условима
бр. локацијски услови бр. ROP-PAN-13950-LOC-1/2016 oд 13.07.2016.године; са условима за
прикључење прикупљеним у поступку исходовања локацијских услова а који су саставни део
локацијских услова (услови ЈКП «Водовод и канализација» из Панчева бр. Д-4529/1 од
29.06.2016.године, услови Електродистрибуције Панчево бр. 8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-173146/16 од
01.07.2016.године; услови ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» бр. 03-479/2016 од
06.07.2016. године).
У складу са чланом 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, надлежни орган је службеним путем прибавио доказ о одговарајућем праву
на земљишту, Извод из листа непокретности број: 12364 к.о. Панчево, број:952-04-309/2016 од
08.09.2016.године, издат од стране РГЗ – СЗКН Панчево.
На основу прибављеног извода из листа непокретности број: 12364 к.о. Панчево,
надлежни орган је у складу са чланом 20. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, утврдио да подносилац захтева, Стојков Сандра из Кикинде,
има уписано право својине на катастарској парцели топ.бр. 1700 к.о. Панчево.
На основу захтева надлежног органа,
ЈП «Дирекција за изградњу и уређење
Панчева»Панчево доставило је Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број:
01-3087/2016 од 14.09.2016.године .
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио
испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке
документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У
случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је
издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и
правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле
и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео
документацију прописану чланом 135. Закона о планирању и изградњи и чланом 16. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, у складу са чл. 16.-23.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, решено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се предаје путем ЦИС-а, таксирана са 440,00 динара административне таксе.
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски

Slave
Bojadžievski
9874915000103981710
170
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Digitally signed by Slave
Bojadžievski
987491500-0103981710170
DN: c=RS, l=Pančevo,
o=08331537 GRADSKA
UPRAVA GRADA PANČEVA,
ou=101049012 Sekretarijat za
urbanizam, građevinske i
stambeno-komunalne poslove,
cn=Slave Bojadžievski
987491500-0103981710170
Date: 2016.09.16 09:33:42
+02'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-PAN-13950-GR-5/2016
Панчево, 27.09.2016. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30-88-30

Градска управа градa Панчевa - Секретаријат за урбанизам, грађевинске и
стамбено - комуналне послове у Панчеву, поступајући по Захтеву за стављање клаузуле
правоснажности Стојков Сандре, на основу чл. 134. став 2. Закона о планирању и
изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13УС,50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14), члана 3. став 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник РС, број 113/15) као
и чл. 14. и 34. Одлуке о градској управи града Панчево (Сл.лист града Панчево бр.13/14
– пречишћен текст) на основу овлашћења начелника Градске управе града Панчева бр.
I-01-031-75/2014-5 од 04.08.2014.године издаје следећу

ПОТВРДУ

Решење о грађевинској дозволи
БРОЈ: ROP-PAN-13950-CPI-4/2016
15.09.2016.године, постало је правоснажно дана 27.09.2016.године.

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
Весна Влајковић
дипл.правник

Vesna
Vlajković
10491014
24-24039
74855040

Digitally signed by Vesna
Vlajković
1049101424-2403974855040
DN: c=RS, l=Pančevo,
o=08331537 GRADSKA
UPRAVA GRADA PANČEVA,
ou=101049012 Sekretarijat za
urbanizam, građevinske i
stambeno-komunalne
poslove, cn=Vesna Vlajković
1049101424-2403974855040
Date: 2016.09.27 12:31:41
+02'00'
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-PAN-13950-WA-6/2016
Панчево, 24.11.2016. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30-88-30
Градска управа града Панчевa - Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено комуналне послове у Панчеву, поступајући по пријави почетка извођења радова, коју је
поднела Стојков Сандра из Кикинде путем пуномоћника Јасне Петричевић из
Београда, на основу чл. 18. и 162 ЗУП-а («Сл.лист СРЈ» бр.33/97 и 31/01 и «Сл. гласник РС»
бр.30/10), члана 148.Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) чл. 32.
Правилника о поступку
спровођења обједињене
процедуре електронским путем
(''Службени гласник РС'' бр. 113/2015), чл. 14. ст. 3. и чл. 34. Одлуке о градској управи града
Панчево (Сл.лист града Панчево бр.13/14 – пречишћен текст) , издаје :
ПОТВРДУ
Потврђује се инвеститору Стојков Сандри из Кикинде пријава радова за
изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом у ул. Иве Курјачког бр.35, на
катастарској парцели 1700 к.о Панчево у Панчево, поднета дана 24.11.2016. године.
Инвеститор је извршио пријаву радова на основу правноснажног Решења о
грађевинској дозволи, Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева број: ROP-PAN-13950-CPI-4/2016 од
15.09.2016.године.
Уз пријаву почетка извођења радова инвеститор је доставио:
- Потврда о уплати доприноса за уређивање грађевинског земљишта издату од стране ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење Панчева'' број 01-3087/2016-1/2 од 23.11.2016. године.
- Доказ о уплати прописане административне таксе за подношење пријаве и доказ о плаћеној
накнади за Централну евиденцију.
- Решење број ROP-PAN-13950-CPI-4/2016 од 15.09.2016.године.
Секретаријата за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.
Надлежни орган је у складу са чланом 32. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, утврдио да је уз захтев за пријаву радова
достављена документација прописана чланом 148. Закона о планирању и изградњи и чланом
31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је
издала потврду о почетак извођења радова.
Почетак извођења радова је осми дан од дана извршене пријаве радова.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правоснажности
решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола.

СЕКРЕТАР

Славе Бојаџиевски
дипл.инж.арх.
Slave
Bojadžievski
987491500-01
03981710170

Digitally signed by Slave
Bojadžievski
987491500-0103981710170
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537
GRADSKA UPRAVA GRADA
PANČEVA, ou=101049012
Sekretarijat za urbanizam,
građevinske i stambeno-komunalne
poslove, cn=Slave Bojadžievski
987491500-0103981710170
Date: 2016.11.25 10:43:09 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ: VIII-27-354-4070/2016
Панчево, 14.12.2016.год.
Трг краља Петра I бр.2-4
тел.013/308-780

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПАНЧЕВО
Ваш број- ROP-PAN-13950-CCF-9/2016

Обавештавамо Вас да је грађевински инспектор дана 14.12.2016.године,
извршио инспекцијски надзор, по Вашем обавештењу о заврштку темеља објекта, на
катастарској парцели топ бр.1700 к.о. Панчево, Ул. И.Курјачки бр. 35, чији је
инвеститор Стојков Сандра из Кикинде, који се гради према грађевинској дозволи
број ROP-PAN-13950-CPI-4/2016 од 15.09.2016. године, и о утврђеном чињеничном
стању сачинио записник.

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Француз Живана, диг
Digitally signed by Živana
Živana
Francuz
1003573264-2605966305017
DN: c=RS, l=Pančevo,
Francuz
o=08331537 GRADSKA UPRAVA
PANČEVA, ou=101049012
1003573264-2 GRADA
Uprava, cn=Živana Francuz
605966305017 1003573264-2605966305017
Date: 2016.12.14 10:43:23 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ: VIII-27-354-4070/2016
Панчево, 16.10.2017.год.
Трг краља Петра I бр.2-4
тел.013/308-780

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПАНЧЕВО
Ваш број- ROP-PAN-13950-COFS-10/2017

Обавештавамо Вас да је грађевински инспектор дана 6.10.2017.године,
извршио инспекцијски надзор стамбеног објекта који је завршен у конструктивном
смислу, на кат.парцели бр. 1700 к.о. Панчево, чији jе инвеститор Стојков Сандра из
Кикинде,за чију изградњу је прибављено решење о грађевинској дозволи број ROPPAN-13950-CPI-4/2016 од 15.09.2016.године и о утврђеном чињеничном стању
сачинио записник.

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Француз Живана
Digitally signed by Živana Francuz

Živana Francuz 1003573264-2605966305017
DN: c=RS, l=Pančevo, o=08331537
UPRAVA GRADA
1003573264-2 GRADSKA
PANČEVA, ou=101049012 Uprava,
cn=Živana Francuz
1003573264-2605966305017
605966305017 Date: 2017.10.16 09:36:50 +02'00'

