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САДРЖАЈ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
1.ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
-РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
-ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
-КОПИЈА ЛИЦЕНЦЕ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
-КОПИЈА ПЛАНА
-ПРЕПИС ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ
-КОПИЈА ПЛАНА ВОДОВА
-КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
-ПРОТОКОЛ РЕГУЛАЦИЈЕ ПАРЦЕЛЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
- РЕШЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБР.ПРИКЉУЧКА НА ЈАВНИ
ПУТ
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈКП ХИГИЈЕНА
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД
2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ (НАМЕНА, РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА, ПРИСТУП
ЛОКАЦИЈИ, НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ
УСЛОВИ);
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ (ПОВРШИНЕ, ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ,
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ, СПРАТНОСТ, ВИСИНА, БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА,
ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ)
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
7. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
9. MEРЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА
10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
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11.ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА
12.СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
3. ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
1. Положај парцеле у односу на ПГР

1:3000

2. Кат.топогр.план са границом обухвата урбан. пројекта

1:500

3. Регулац. нивелационо решење локације са наменом површина
4. Приказ комуналне инфрастр.са прикључцима на спољну мрежу

1:500
1:500

5. Приказ саобраћајне инфраструктуре 1:500
4 .ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА
Идејно решење (ИДР) за изградњу вишепородичног стамбеног објекта
oбјекат1, спратности По+П+3+Пс и објекат 2, спратности П+1+Пk, на кат.
парцели топ.бр.4010 К.О.Панчево ,ул.С.Милетића 22 у Панчеву,израђено од
стране ,,доо АМБеР про,,. В.Р.Путника 1,Панчево,под бројем 04/2021,од
фебруара 2021.
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На основу Закона о планирању и изградњи објеката („Сл.гласник РС“ 72/2009,
81/2009 - исправка., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 , и Закона о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ 73/2019), и у складу са чланом 85 Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбаног
планирања, Службени гласник РС", број 32/2019) доносим следеће:
Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
За одговорног урбанисту на израду УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
одређује се:
Маја Беговић Радеч
дипл.инг.арх
Одговорни урбаниста у свему мора да се придржава важећих прописа и
одредаба члана 10. Закона о планирању и изградњи. Овим се уједно потврђује
да горе именовани урбаниста испуњава услове из наведеног Закона
(Сл.гласник РС 72/2009, 81/2009 - исправка., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), тј. да има
положен стручни испит и пет годинa радног стажа.
ПРОЈЕКАТ: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –
АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ, КАТ. ПАР. БРОЈ 4010 К.О.
ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ
ОБЈЕКАТА Објекат 1, спратности По+П+3+Пс и објекат 2, спратности
П+1+Пк, СА ОБУХВАТОМ УП-А И ДЕЛА УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА
ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 8043 К.О.ПАНЧЕВО
ИНВЕСТИТОР:

д.о.о. АМБеР про
Војводе Радомира Путника број 1, Панчево

Д И Р Е К Т О Р:
Маја Беговић Радеч,дипл.инг.арх
Бр.пројекта 4/2021
Фебруар 2021 год
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На основу одредаба Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), као и
на основу члана 77. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (Службени гласникРС, број 32/19), даје се:

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
У складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (Службени гласникРС, број 32/19),
изјављујем да је урбанистички пројекат урађен у складу са Законом и прописима
донетим на основу Закона као и да је израђен у складу са важећим планским
документом- План генералне регулације Целина 1 шири центар (круг обилазнице) у
Панчеву (Сл.лист града Панчево бр.19/2012, 27/12-исправка,1/13-исправка, 24/13исправка, 20/14 и 19/18-измена и допуна, 25/18-исправка техничке грешке и 6/19исправка техничке грешке), у даљем тексту “План”, и на овереном катастарскотопографском плану у дигиталном формату, израђеном од стране Предузећа за
извођење геодетских радова Георад из Панчева, на катастарској парцели бр.4010 К.О
Панчево.
ПРОЈЕКАТ: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –
АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ, КАТ. ПАР. БРОЈ 4010 К.О. ПАНЧЕВО, ЗА
ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ
ОБЈЕКАТА Објекат 1, спратности По+П+3+Пс и објекат 2, спратности
П+1+Пk, СА ОБУХВАТОМ УП-А И ДЕЛА УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА ДЕО
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 8043 К.О.ПАНЧЕВО
ИНВЕСТИТОР:

1.

д.о.о. АМБеР про
Војводе Радомира Путника број 1, Панчево

За урбанистички пројекат: Маја Беговић Радеч,дипл.инг.арх

Број лиценце:

У Панчеву

Фебруар 2021 год

200 1246 10

ДИРЕКТОР
Маја Беговић Радеч,дипл.инг.арх
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Текстуални део
урбанистичког пројекта
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО
АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ,КАТ. ПАР. БРОЈ 4010 К.О.
ПАНЧЕВО,
ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ
ОБЈЕКАТА Објекат 1, спратности П+По+3+Пс и објекат 2, спратности
П+1+Пк, СА ОБУХВАТОМ УП-А И ДЕЛА УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА
ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 8043 К.О.ПАНЧЕВО
ИНВЕСТИТОР

Доо АМБеР про

МЕСТО И АДРЕСА

Панчево, В.Р.Путника 1

МЕСТО ИЗГРАДЊЕ

Панчево,С.Милетића 22

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

4010 К.О.Панчево

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ - УВОД
Повод за израду овог пројекта је захтев инвеститора за израду урбанистичког
пројекта за потребу изградње објекта 1 По+П+3+Пс и објекта 2 П+1+Пk.
На основу Закона о планирању и изградњи објеката („Сл.гласник РС“ 72/2009,
81/2009 - исправка., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 , и Закона о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ 73/2019), и у складу са чланом 85 Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбаног
планирања, Службени гласник РС", број 39/2019)
урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким
планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно
просторним планом подручја посебне намене, за потребе урбанистичкоархитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичкоархитектонске разраде локација".
Циљ израде урбанистичког пројекта је да се:
- изврши урбанистичко-архитектонска разрада локације,
- утврде урбанистички параметри (услови и капацитети изградње) на
предметној грађевинској парцели за потребе изградње стамбених објеката.
1) правни и плански основ
1.Правни основ за израду Урбанистичког пројекта
садржан је у одредбама
чланови 60,61, 62 и 63 Закона о планирању и изградњи објеката "Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
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145/2014, 83/18, 31/2019 и 37/2019 и 9/2020 "Сл. гласник РС", бр.23/15 i 77/15измена, као и Правилник 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- измена, у даљем тексту Правилник и
Правилнику о садржини,начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања/сл. Гласник РС бр.32/2019/
Урбанистички пројекат се израђује на захтев инвеститора, као урбанистичкотехнички документ за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.
2,Плански основ за израду Урбанистичког пројекта
је План генералне регулације Целине1 ШИРИ ЦЕНТАР (круг обилазнице) у
насељеном месту Панчево (сл. лист града Панчева број 19/2012,27/12исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка 20/14), 19/2018- измене и допуне,
25/2018-исправка техничке грешке, 6/19-исправка техничке грешке.
Земљиште обухваћено катастарском парцелом топ.бр.4010К.О.Панчево,према
плану је у оквиру граница зоне –становање са компактибилним наменама, у
градском блоку 071-грађевинско земљиште остале намене, намене становање
са компактибилним наменама.
2) обухват урбанистичког пројекта
Урбанистички пројекат обухвата катастарске парцеле 4010 ,са приказом
саобраћајног прикључка и прикључака на уличну инфраструктуру- део улице
Светозара Милетића парцела 8043 КО Панчево које се налазе у грађевинском
реону КО Панчево.Парцела се налази у градском блоку 071,у зони становање
са компактибилним наменама (зона строгог центра)-грађевинско земљиште
остале намене.
Граница обухвата пројекта је приказана на графичком прилогу .Граница
обухвата урбанистичког пројекта – графички прилог број 2. Површина обухвата
урбанистичког пројекта је 872m². Површина предметне катастарске парцеле је
7а 33м². На предметној кат.парц.бр. 4010 КО Панчево планирана је изградња
вишепородичних стамбених објеката.
Предметна локација са своје северозападне страни излази на постојећу
саобраћајницу, улицу Светозара Милетића кат. парц. 8043 и ограничена
координатама тачака 1, 3, 15 и 16, са североисточне стране се граничи са кат.
парц. 4009/1 и 4009/2, са југоисточне стране се граничи са кат. парц 4018/2 и
делом кат.парцеле 4025 а и са југозападне стране граничи се са кат. парц.
4011, 4012 и 4013 КО Панчево.
За потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу комплекса на
катастарској парцели број 4010 КО Панчево прибављен је катастарскотопографски план у аналогном и дигиталном облику са свим изграђеним
објектима и висинском представом терена, размере 1:1000.
Увидом у копију плана број 953-1/2021-49 од 17.02.2021.год. и препис листа
непокретности бр. 1362 К.О Панчево, 17.03.2021 године предметна парцеле
има статус градског грађевинског земљишта. Земљиште је у приватној својини
ДОО АМБЕР ПРО ПАНЧЕВО.
Површина катастарске парцеле бр. 4010 износи 7а 33м2. Простор израде
урбанистичког пројекта је дефинисан тачкама
G1,G2, G3,G4,G5,G6,G7G8,G9,G10,G11,G12,G13,G14,G15 и G16 чије су
координате дате у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона у метричком
систему.
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УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
(Планирана намена и диспозиција објекта, Регулационо нивелационо
решење,Приступ локацији и решење паркинга,Други специфични услови)
Урбанистички прројекат је урађен на основу следећих услова градње
-План генералне регулације Целина 1 шири центар(круг обилазнице) у Панчеву
-услова и решења од надлеђних органа
-подлога и података надлежних органа и предузећа
Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се у складу са планском
документацијом, одређеним урбанистичким показатељима и карактеристикама,
прописима и урбанистичким нормативима ускладе програмски захтеви
инвеститора са могућностима локације – грађевинске парцеле и у складу са
тим изврши организација простора на грађевинској парцели.
Услови изградње намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин
решења паркирања и други специфични услови, дефинисани су „Планом“.
Подаци о парцели:
На основу преписа листа непокретности бр.1362 на парцели 4010 je постојала
- породична стамбена зграда бр 1 спратности П, бруто површине 255,0 м2,
Овај објекат је срушен,Решењем о рушењу В-15-351-345/2020 од 19,08,2020,.
ПЛАНИРАНА НАМЕНА И ДИСПОЗИЦИЈА ОБЈЕКТА
(намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин решења
паркирања и други специфични услови)
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На кат.парц. 4010 планирана је изградња ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ
ОБЈЕКАТА објекат 1 По+П+3+Пс и објекат 2 П+1+Пк ул. С.Милетића 22,
ПАНЧЕВО Бр.. ИНВЕСТИТОР је доо АМБeР про бр.проjeкта ИДР 4/2021 .
Прeдмeтна парцeла испуњава услове за грађевинску парцелу,облика је
неправилног правоугаоника.Површина грађевинске парцеле ,према листу
непокретности износи 733м2. Налази сe у зони строгог цeнтра града у градском
блоку бр.071 урбанистичка цeлина 1 гдe je планирано СТАНОВАЊЕ СА
КОМПАКТИБИЛНИМ НАМЕНАМА, у овом случају вишeпородично становањe
Ширина грађевинске парцеле ,на регулацији ка улици, ка северозападу износи
13.78m, ка југоистоку је13,71м.Према парцели 4013 дужина је 55,53м, а према
парцели 4009/1 је 58,84.Предња грађевинска линија се поклапа са
регулационом.На бочним странам парцеле грађевинска линија је на
међи.Између објеката 1 и 2 је 11.о5м, а од објекта 2 до задње границе парцеле
је 7,48м, ка парцели 4009/1.
Планирани објекти су у непрекинутом низу. Саобраћајни прилаз парцели је
преко парцеле 8043 К.О. Панчево, улице С.Милетића .Координате осовинских
тачака су дате у графичој документацији/ ситуација/Приступ парцели,колски и
пешачки се остварује из улице С.Милетића.Пешачки приступ објекту се
остварује са уличних страна са тротоара, објекту 1 из пролаза , а објекту
2,преко колско пешачке површине између објеката, такође из пролаза.
Дворишни део између објеката и иза објекта 2,предвиђа се за паркирање и
зеленило.
Према идејном решењу
Објекат 1 пројектован је габарита скоро правилне основе, има
подрум,приземље 3 спрата и повучен спрат.. Постављен je северозападно
0- 0,77м од регулационе линије парцеле 4010, а са бочних страна се наслања
на суседне парцеле,у непрекинутом низу је ,као што је дато графичким
прилогом.
Димензије планираног Објекта 1 су 13,69м-12,19 м x 20,08м- 19,75м
Кота приземља објекта је подигнута 0,20м у односу на коту приступне
улице.Максимална дозвољена висине коте венца по Плану је 11.5м, слемена
15.5м, а овде је планирано слеме 14.47 од тротоара, а венац 11.46 од тротоара.
Обjeкат има 16 станова.
Укупна БРГП надземно објекат: 1312.12м2 укупна БРГП подземно објекат
293.1m2.
Пбруто=1605.22м2.Пнето= 1413.64м2
Вишепородични стамбени Објекат 2
Пројектован је габарит скоро правилне основе. Кота приземља објекта је
подигнута 0,20м у односу на коту приступне улице.Максимална дозвољена
висина коте венца по Плану је 8.50м, а слемена 12.50м, а овде је венац на
8,5м, од тротоара а слеме на 10,79м од тротоара.
Обjeкат 2 има 8 станова .
Вишепородични стамбени објекат 2 , постављен je северозападно 29,59м31,70м од регулационе линије парцеле 4010, а са бочних страна се наслања
на суседне парцеле,у непрекинутом низу је ,као што је дато графичким
прилогом. Димензије планираног Објекта 2 су 12,30м-13,16м x 19,77м- 19,79м
Има приземље 1 спрат и поткровље Пбруто= 745.46м2 Пнето= 648.81м2
Укупно објекат 1 и објекат 2
укупна БРГП надземно објекат: 2057.58м2
укупна БРГП подземно објекат

293.10м2
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Пбруто=2350.68м2
Пнето= 2062.45м2
индекс заузетости: 86,78%
индекс изграђености: 2.8
Зеленило 96.9м2 односно 13,22%

Према приложеном идејном решењу, а у складу са планом намене планског
основа, на предметној грађевинској парцели планирани су вишепородични
стамбени објекти, објекат 1, и објекат 2 ,са стамбеним јединицама на
етажама.У приземљима и подруму пројектованe су гараже и гаражна места и
помоћне просторије. Комуникација између етажа обавља се коришћењем
путничког лифта и главним степеништем.Гаражни простор ,који се налази у
подруму објекта 1 има приступ ауто платформом у коју се ступа са коте
приземља. Висине нестамбених и стамбених просторија , у подруму je спратна
2,7м, а светла 2,54, по етажама је иста, спратна је 2,82, а светла 2,6м. У
приземљу се налазe гаражна места, улазни ветробран, просторија за
спремачицу, у оба објекта, а у објекту 1 и просторија за пумпе за повећање
притиска . У објекту 1 налази се и простор за контејнере за оба објекта.
предвиђено је за
-становање
1ПМ/1стамбеној јединици
Саобраћајни приступ локацији (парцели 4010 К.О.Панчево) се врши са улице
Светозара Милетића 22 К.О.Панчево). Приступ – саобраћајни прикључак је
дефинисан пројектом прикључка на саобраћајницу које је урадило предузеће
Пројектни биро МП ПУТ Пројект Новосељански пут 40,Панчево за парцелу 4010
и добијена грађ.дозвола бр. ROP-PAN-24892-CPIH-6/2020 од 11.12.2020.године.
Траса прикључка дефинисана је координатама осовинских тачака 1 и 2 ( датих
на графичком прилогу бр. 5). Ширина коловоза саоб. прикључка је 5,0м и
прикључак се изводи управно на постојећи коловоз Улице Светозара
Милетића. Димензионисање носивости коловозне конструкције врши се према
намени и планираном саобраћајном оптерећењу. Прикључак се изводи од
асфалта или бетона.).
Кроз ајнфорт ширине 5,4м-5,66м у објекту 1 пролази се до дворишног дела .
Манипулативна површина је ширине 5,4м а систем паркирања је управан.
Траса манипулативне (интерне) површине на парцели је дефинисана
координатама осовинских тачака (датих на графичком прилогу бр.5).
Паркирањe сe прeдвиђа на сопствeноj парцeли и у оквиру објекта. Укупно
постоји 24 паркинг места .
У објекту 1 у подруму има 5 гаражних места бр.6-10 до којих се стиже ауто
платформом и у приземљу 4 гаражна места бр. 2-5) и једно паркинг место за
возило особа са специјалним потребама (бр.1), иза објекта 1 има 5 паркинг
места у оквиру парцеле и ТТСа-1 (бр.11-15) а у објекту 2 налази се једно
паркинг место за возило особа са специјалним потребама бр 16, једна гаража
бр.17, и ТТС-2 са 5 паркинг места (бр.18-22). Иза објекта 2 предвиђају се 2
паркинг места (бр.23-24). Паркинг места за инвалидна лица су димензија
370x550цм
Димензије гаражних места су 2,70/5,50 м, а спољашна паркинг места су
2,3/5,5м.
Гаража према корисној површини спада у мале гараже ,са корисном
површином до 400м2.
Регулационо и Нивелационо решење
Планирани објекти су у непрекинутом низу .
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Вишепородични стамбени објекат 1 , постављен je северозападно 0- 0,77м од
регулационе линије парцеле 4010, а са бочних страна се наслања на суседне
парцеле,у непрекинутом низу је ,као што је дато графичким прилогом.
Димензије планираног Објекта 1 су 13,69м-12,19 м x 20,08м- 19,75м
Димензије планираног Објекта 2 су 12,30м-13,16м x 19,77м- 19,79м
Вишепородични стамбени објекат 2 , постављен je северозападно 29,59м31,70м од регулационе линије парцеле 4010, а са бочних страна се наслања
на суседне парцеле,у непрекинутом низу је ,као што је дато графичким
прилогом. Кота приземља оба објекта је подигнута 0,20м у односу на коту
приступне улице. Размак између објеката 1 и 2 је већи од планом дефинисаних
2/3 висине вишег објекта. Размак објекта 2 од задње линије парцеле је 6,89 до
7,48 м тако да могу да се пројектују отвори са висином парапета 0,9м.
Укупна површина заузећа испада на северозападној фасади објекта 1 износи
21,77м2, што је 25,17% заузећа а дозвољено је 40%.
А на фасади објекта 2 износи 18,64м2, што је 19,63% заузећа а дозвољено је
50%.
Укупна површина заузећа испада на југоисточној фасади објекта 1 износи
13,16м2, што је 23,38% заузећа а дозвољено је 50%.
А на фасади објекта 2 износи 12,67м2, што је 19,70% заузећа а дозвољено је
30%.
За дато ситуационо решење саобраћајница, на основу расположивих података,
предложено је нивелационо решење. При изради нивелационог
решења водило се рачуна о постојећим и планираним објектима који су од
релевантног значаја за решење, конфигурацију терена, одвођењу
атмосферских вода и архитектонском обликовању терена. Карактеристичне
коте нивелете дате су у осовинским тачкама и теменима.
За приложено ситуационо решење планираних саобраћајних површина дају се
следећи општи услови за пројектовање и изградњу.
Планиране саобраћајне површине изводе се по планираним трасама које су
дефинисане осовински, координатама осовинских тачака и темена чије су
нумеричке вредности дате на приложеном ситуационом решењу. Све
саобраћајне површине изводе се у датим габаритима и према важећим
стандардима и условима надлежних организација, предузећа и установа.
Димензионисање носивости датих саобраћајних површина (коловозне
конструкције) извршити према планираним саобраћајним оптерећењима,
намени и стандардима. Пројектант – инвеститор ће извршити избор врсте
коловозних застора. Пожељно је користити идентичне коловозне засторе који
су примењени за обраду постојећих саобраћајних површина у комплексу
(асфалт,бетон, бехатон плоче, префабриковани бетонски елементи, или по
избору неки а обраду и заштиту габаритних ивица планираних саобраћајних
површина, корист ити стандардне колске, пешачке или баштенске ивичњаке
који се могу уграђивати као издигнути или упуштени. Пројектант – извођач је
дужан да се придржава свих важећих закона, стандарда, норматива,
правилника и правила струке који регулишу и третирају пројектовање и
изградњу предметних објеката.
Предвиђени су подужни и попречни падови тако да се објекти заштите од
штетних атмосферских утицаја. Одвођење воде предвиђено је мин. подужним
нагибом према зеленим површинама. Нивелета саобраћајног прикључка
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усклађена је са висинским котама улице Светозара Милетића на том делу, док
је у дворишном делу вода од објеката вођена у зелене површине и ка растер
коцкама са зеленилом . Коте терена усклађене су са котама терена суседних
парцела тако да одвођење атмосферских вода буде у сопствену парцелу.
Планирани објекти у оквиру комплекса морају да задовоље одредбе Закона о
планирању и изградњи објеката и свих важећих Правилника за ову област
изградње. За објекте је потребно прорачунати енергетску ефикасност за II
климатску зону.
За ову врсту стамбеног објекта нису потребни противпожарни услови и
мишљење МУП-а.
Објекти морају да буду пројектовани са применом чврстих, квалитетних и
трајних материјала који обезбеђују њихову трајност и економичност у
експлоатацији.
Обликовно се завршна етажа објекта 1 ради као повучен спрат.Геометрија
кровног покривача је раван кров. Обликовно се завршна етажа објекта 2 ради
као поткровље- део објекта под кровом над завршним спратом.Геометрија
кровног покривача је сложен вишеводни кров.
Атмосферске воде са крова одводе се према улици Светозара Милетића –
јавној површини и ка сопсвеном дворишту. Задржава се постојећа ограда
према бочним парцелама ,као и на задњој граници парцеле
.
План саобраћаја
(услови, начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила)
предвиђено је за
-становање

1ПМ/1стамбеној јединици

За планиране садржаје и намену вишепородичних стамбених објеката
лоцираних на кат.парцели 4010 К.О.Панчево, урађено је саобраћајно решење –
план саобраћаја, којим су обезбеђени оптимални саобраћајни услови на
парцели.
Са саобраћајног аспекта, локација коjа се обрађује УП-ом, саобраћајни
прикључак се остварује преко саобраћајнице (улица Светозара Милетића) на
катастарској парцели 8043 К.О.
Пројекат прикључка на саобраћајницу урадило предузеће Пројектни биро МП
ПУТ Пројект Новосељански пут 40,Панчево за парцелу 4010 и добијена
грађ.дозвола бр. ROP-PAN-24892-CPIH-6/2020 од 11.12.2020.године.
Изграђеност и опремљеност саобраћајне инфраструктуре у улици омогућује
ефикасан и непосредан приступ парцели за све врсте
учесника у саобраћају (моторна возила,бициклисти и пешаци). Ширина
саобраћајнице на парцели до предвиђеног паркинг простора кроз ајнфорт
износи 5,4 м мин а на делу ван објеката и више.
Кроз ајнфорт ширине 5,4-5,66 у објекту 1м пролази се до дворишног дела .
Манипулативна површина је ширине 5,4м а систем паркирања је управан.
Траса манипулативне (интерне) површине на парцели је дефинисана
координатама осовинских тачака (датих на графичком прилогу бр.5).
Паркирањe сe прeдвиђа на сопствeноj парцeли и у оквиру објекта. Укупно
постоји 24 паркинг места
У објекту 1 у подруму има 5 гаражних места бр.6-10 до којих се стиже ауто
платформом и у приземљу 4 гаражна места бр. 2-5) и једно паркинг место за
возило особа са специјалним потребама (бр.1), иза објекта 1 има 5 паркинг
места у оквиру парцеле и ТТСа58

1 (бр.11-15) а у објекту 2 налази се једно паркинг место за возило особа са
специјалним потребама бр 16, једна гаража бр.17, и ТТС-2 са 5 паркинг места
(бр.18-22). Иза објекта 2 предвиђају се 2 паркинг места (бр.23-24). Паркинг
места за инвалидна лица су димензија 370x550цм
Димензије гаражних места су 2,70/5,50 м, а спољашна паркинг места су
2,3/5,5м. На парцели, предвиђена је интерна пешачко колска саобраћајница.

Пуззле систем паркирања
Овај систем спада у независне ПУЗЗЛ системе јер не зависи од осталих
учесника и не захтева додатне грађевинске радове. Омогућава брз маневар
уласка и изласка са више улаза/излаза. Платформе на улазном нивоу се крећу
латерално, а платформе са виших нивоа се крећу вертикално и латерално. Да
би спустили платформу са неког од виших нивоа на улазни ниво, платформе са
осталих нивоа се померају у страну како би направиле место за спуштање
позване платформе.
Гаражна места су димензија-ширина од 270цм. Дужина 550цм.
Обична места су димензија 230цм x480цм.
Кота приземља на уласку у објекте виша у односу на коту пешачких стаза,свега
0,20м па је испоштован правилник о условима за планирање и пројектовање
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих и хендикепираних и
инвалидних лица. Објекти без обзира на малу спратност имају лифтове.
Други услови
Приликом пројектовања и извођења радова придржавати се свих важећих
закона и прописа из области грађевинарства.
Енергетска ефикасност
Пројектом предвидети систем грејања, вентилације и хлађења уз вођење
рачуна о енергетској ефикасности како појединих делова тако и целине.
Одговорни инжењер за енергетску ефикасност је дужан да изради елаборат
енергетске ефикасности који садржи прорачуне, текст и цртеже, у складу са
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Правилником о енергетској ефикасности зграда (Сл. ГласникРС“ 61/2011 и
Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 69/2012 и 44/2018).
Заштита о елементарних непогода
Ради заштите од елементарних непогода проузрокованих дејством олујних
ветрова, кише и снега, као и заштите од поплава објекти морају бити
пројектовани и реализовани у складу са Законом о ванредним
ситуацијама („Сл.Гласник РС“ бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Законом о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.Гласник РС“
бр. 87/18) и другим прописима и стандардима који се односе на ову област.
Технички стандарди приступачности
Приликом израде техничке документације руководити се и посебним условима
пројектовања за кретање лица са посебним потребама – Правилник 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. 22/2015), и
другим прописима.
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
(Урбанистички параметри и посебни
Услови из планске документације)
1. Просторна организација сагледана је са аспекта коришћења еколошких и
просторних предности које парцеле пружају, а у циљу формирања квалитетног
амбијента за живот корисника.
2. Најмања дозвољена површина грађевинске парцеле у стамбеној зони са
компатибилн наменама 250м2 , а овде је 733м2
3.Најмања ширина парцеле у овој зони је 9,00м а овде је 13,78м
4.СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА
Максимална дозвољена спратност објеката важи само као оријентациони
параметар.
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 40%
фасаде.Грађевински елементи 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 1 на предњој фасади -1.2м, укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 40% уличне фасаде изнад приземља
> На делу објекта 1 према задњем дворишту)- 1.2 м, укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.
> На делу објекта 2 према предњем дворишту -1.2м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
На делу објекта 2 према задњем дворишту ( најмање растојање од задње
линије суседне грађ.парцеле од 5м ) - 1.2 м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.
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Идејним решењем вишепородичних стамбених објеката испоштована су
сва горе наведена ограничења испада грађевинских елемената на
објекту.
НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ СТЕПЕН ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ
Зона строги центар
Дозвољен степен заузетости на парцели 4010 износи 90%, овде је он остварен
86.78% (Површина земљишта под објектима 67,28% а манипулативне површирастер коцке 19,50%.
Минималан проценат под зеленим незастртим површинама на парцели 4010
износи је 10%, овде је остварен 13.22%.
Зелене површине на парцели износе 81,18м2, растер плоче 157,2м2 (10%)
износи 15,72м2, укупно 96,90м2=13,22%
Партерним решењем је третирано хортикултурално решење са озелењавењем
парцеле,паркирање возила на парцели Минимално 10% мора бити покривено
високим растињем-дрвећем.На свака 3 паркинг места засадити 1 дрво.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ
ПАРАМЕТАРА

61

62

6) НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
Техничке услове, тачно место и начин прикључивања објеката на постојећу или
планирану комуналну и осталу инфраструктуру одређује надлежно предузеће у
складу са важећим законима и прописима из те области. Ови услови су
дефинисани условима из важеће планске докементације и овог урбанистичког
пројекта а недостајајући услови надлежних предузећа, ће се прибавити у
поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре. Може
се одступити од решења датих овим урбанистичким пројектом уколико то буде
захтевано накнадним условима надлежних предузећа за пројектовање и
прикључење. Детаљна разрада планираних прикључака биће дефинисана
техничком документацијом.
Водовод
Водоводна мрежа
1.Према техничким условима ЈКП“Водовод и канализација“ предметне
парцеле на локацији која је предмет овог Урбанистичког пројекта биће
прикључена на градски водовод у улици Светозара Милетића на постојећу
водоводну мрежу ПВЦ 100 мм). Предвидети снабдевање водом објеката на
парцели 4010 преко прикључка који треба да се реконструише који се налази на
парцели 4010. Преко овог прикључка ће се снабдевати сви корисници у
објектима 1 и 2.
Водомере поставити у водомерни шахт који ће се налазити у јавној површини у
оквиру саобраћајног прикључка. Предвиђена су три главна водомера , два за
мерење потрошње санитарне воде, а један за ПП мрежу.
Хидрауличким прорачуном је добијено да је задовољавајући прикључак за
новопројектоване објекте Ø65.
У објекту 1(улични објекат) предвиђен је уређај за повећање притиска, који ће
обезбедити потребан притисак у хидрантској и санитарној мрежи..Појединачне
водомере поставити у водомерне ормане , који ће се налазизти у непосредној
близини водоводне веретикале.На санитарну вертикалу прикључити контролне
водомере за сваки стан по етажама. Контролне водомере поставити у
металним ормарима, а развод до станова (Ø20) радити у поду (кошуљици) до
одређеног мокрог чвора. Уз водомере монтирати пропусне вентиле због
демонтаже водомера и како би се могло искључити свако купатило понаособ
без затварања целе вертикале. Сав развод који се води видно, термички
изоловати "пламафлеxом". Комплетан развод санитарне воде радити од
полипропиленских водоводних цеви и фитинга одговарајућег пречника,
Довод воде до објекта предвиђен је од ПЕ цеви за НП 10 бара. У објекту
развод водовода предвиђен је од полипропиленских цеви . Након испитивања
водоводну мрежу термички изоловати. Цеви причврстити на сваких 2.00м .
Развод топле воде додатно изоловати филцом.
Спољашњу водоводну мрежу поставити и ров ширине 0,60цм и дубине
0,80м.Цеви положити на слој песка , а затим затрпати земљом.
Фекална канализација
Испред објека бр.1(улични објекат) на јавној површини предвиђен је
канализациони ревизиони шахт.
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Канализациону мрежу у објекту урадити од тврдих ПВЦ канализационих
цеви и комада постављених у паду од 2 %. Цеви поставити на слоју песка од 10
цм и преко цеви насути песак 5 цм.
Видне цеви окачити за конструкцију на сваких маx 2,00 м обујмицама
(перфорирана трака) тј кукама за зид или конструкцију.Где цеви пролазе кроз
зидове под углом од 90º ,направити отвор за 5цм већи од пречника цеви, цев се
на месту отвора заштићује изолационом траком.
У поду купатила предвиђени су сливници дн 75 комплет. Вертикале
вентилацију.У подруму је потребно је извести два муљна шахта (светли отвор
50цмx50цм – дубина 50цм) са муљном пумпом Муљни шахт ће прихватити
канализациони одвод од подних сливника. Од муљне пумпе извести потис Ø30
од еластичног црева до хоризонталног одвода испод плафона подрума.
Прикључење извести фазонским комадом оријентисаним на горе, како не би
дошло до повратног преливања у потис.
Постављање одводне канализационе цеви: цев се полаже у ров ширине 80цм и
на дубини од 0,80м.Цев се полаже на слој песка тако да се лакше изводи нагиб,
дренажа терена и равномерно преношење притисака осталих належућих
слојева.Преко песка иде слој земље од 50цм, опрезно се набија ручним
набијачима , додаје се још 20цм слоја земље која се такође набија.
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Атмосферске воде са крова, платоа и паркинга ће се системом олучних
вертикала одвести у зелену површину.
Правила изградње
За објекат је неопходно изградити нови ревизиони шахт унутар објекта у
колском пролазу (ајнфорт) из кога ће се главни одвод прикључити на постојећи
прикључак.
Одвођење отпадних вода из мокрих чворова решиће се прикључењем на
канализационе вертикале. Вертикале на појединим местима етажирати испод
плафона са по два лука од 45.
Вертикале се прихватају хоризонталним разводом који се води испод плоче
колског пролаза (ајнфорта). Излазна дубина из објекта ће бити дефинисана
дубином постојећег прикључка. У ревизионим шахтовима поставити затворене
ревизије. Канализациони хоризонтални развод у купатилима радити где год је
то могуће као плафонски (развод испод плафона видно), а где је неопходно
радити као подни, то јест поставити га на међуспратну конструкцију преко
хидро изолације, залити кошуљицом и преко плитке праве рачве прикључити
на одвод подне wц шоље или на саму вертикалу. Судопере и веш машине које
су близу канализационе вертикале, прикључити по зиду у висини сифона.
Канализациону мрежу радити од пластичних (ПВЦ) канализационих цеви датог
пречника. Приликом монтаже, строго водити рачуна о падовима, назначеним у
пројекту. Вертикале у објекту се завршавају на крову одговарајућом
пластифицираном вентилационом главом пречника 125 мм.
Прикључење
Прикључење предвидети на градску фекалну канализацију од азбестцементних
цеви пречника Ø250 у улици Светозара Милетића преко постојећег прикључка
Ø150, а у складу са потребама из Идејног решења и захтева ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево.
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Начин прикључења као и посебне услове за пројектовање и грађење водовода
и канализације прописује надлежно јавно комунално предузеће "Водовод и
канализација" Панчево.
Водомере поставити у касети која ће се налазити на зиду у ајнфору, касету са
водомерима поставити на 1,5м од регулационе линије.Предвиђена су три
главна водомера , два за мерење потрошње санитарне воде, а један за ПП
мрежу.Хидрауличким прорачуном је добијено да је задовољавајући прикључак
за новопројектоване објекте Ø65.
Од њих би се водио развод ка главној вертикали у објекат са огранцима за
појединачне водомере. Цевни материјал усвојити према важећим техничким
прописима за ову врсту радова. Начин прикључења као и посебне услове за
пројектовање и грађење водовода прописује надлежно јавно комунално
предузеће "Водовод и канализација" Панчево.
Канализација отпадних вода
Одвођење употребљене воде из објекта предвиђа се на градску канализацију
преко постојећег прикључка на парцели 4010.На канализацију отпадних вода
дозвољено је прикључење само отпадних вода,а не и атмосферских
вода.Цевни материјал усвојити према важећим техничким прописима за ову
врсту радова.
Начин прикључења као и посебне услове за пројектовање и грађење фекалне
канализације прописује надлежно јавно комунално предузеће "Водовод и
канализација" Панчево., број услова Д-3087/1 од 8,4,2021год.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
За потребе изградње третираних објеката у складу са условима ЕПС –
дистрибуција д.о.о Београд огранак Електродистрибуција Панчево, Милоша
Обреновића бр. 6, Панчево (број: 8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-75562-21/3 од
11,03,2021године.
потребно је одредити адекватно место прикључења планираних објеката.
Траса кабла дата је цртежом у делу графичке докуменације.
Опис мерног места: У улазу објекта 1 два ормана мерног места (ОММ) модула са 9
бројила који су опремљени шинским разводом, мерним уређајима, једнополним
аутоматским прекидачима (осигурачи) и прикључним стезаљкама.
У улазу објекта 2 један орман мерног места (ОММ) модула са 9 бројила и један
орман мерног места (ОММ) модула са 3 бројила.који су опремљени мерним уређајима
и једнополним аутоматским прекидачима.
Грејање је предвиђено норвешким радијаторима

Напон на који се прикључује објекат : 0,4кВ. фактор снаге : изнад 0,95.
Изградњу нисконапонске мреже, у оквиру парцеле пројектовати према потреби
инвеститора. Инвеститор је обавезан да примени све нормативе, и стандарде
са Законом о планирању и изградњи, Закон о заштити од пожара, Закон о
заштити животне средине, Закон о запаљивим материјама и гасовима. По
правилу енергетске каблове од других инсталација полагати на растојању од
1м. Ово растојање може да се смањи ако се каблови поставе у заштитне цеви.
Електроенергетске каблове полагати најмање 0,5 м од темеља објекта и 1м од
саобраћајница. При укрштању енергетског кабла са саобраћајницом кабл
поставити у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде око 90º. Није
дозвољено полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и
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канализације. Каблове високог, ниског напона и јавне расвете поставити у исти
ров, тамо где је то потребно. Пројектовати адекватно заштитно уземљење
према важећим тех. прописима за ову врсту објеката. Приликом пројектовања
придржавати се свих важећих тех. прописа, који регулишу ову област.
Дозвољавају се мања одступања у смислу прилагођавања на терену, али уз
строго вођење рачуна о постојећим планираним инсталацијама. Планирана
електроенергетска мрежа и објекти приказани су на графичком приказу, а
евентуалне измене ће бити одређене приликом издавања локацијских услова.
ТТ инсталације
Прикључење на ПТТ инсталације извршити у свему према техничким условима
"Телеком-Србија" АД Београд И.Ј. Панчево, Панчево С.Саве.бр.А332/93295/22021 од 15.03.2021год.
На предметном подручју постоји изграђена ТК мрежа.Планираним радовима не
сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика
ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК
саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим
кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
Инжењерско геолошки услови
Територија Панчева спада у зоне средње сеизмичке угрожености.Лежи на
умерено трусном подручју, на коме катастрофалних потреса није било.Могу се
предвидети потреси чији би максимални интензитет износио 7 МСК, као и оних
са малом вероватноћом од 8 МСК.Основна мера заштите од земљотреса
представља примену принципа асеизмичког пројектовања објеката ,односно
примена сигурносних стандарда и техничких прописа.
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА /
Грејање у објектима је предвиђено на норвешке радијаторе значи на
струју, ( у складу са условима Електродистрибуције Панчево)
ГАС
Због укрштања прикључака прибављени су услови ЈП Србија гас Нови
Сад
Мере заштите животне средине
У складу са дефиницијом из члана 3 Закона о заштити животне средине (Сл.
гласник РС бр.135/04, 36/09 , 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - УС),
становање не спада у активности које битно утичу на животну средину, односно
које загађују животну средину. Одлагање отпада је предвиђено по пропису и
условима надлежног јавног предузећа. Не предвиђају се уређаји који
изазивају буку. Предвиђено је грејање норвешким радијаторима, које не
загађује околину. Примењени материјали су нешкодљиви са становишта
заштите животне средине.Планирани садржај (становање) се не налази на
листи Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја
и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину.
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Мере заштите непокретних културних и природних добара
Мере заштите непокретних културних и природних добара су предвиђене у
свему у складу са условима Завода за заштиту споменика културе у Панчеву
број 845/2 од 24.9.2020год. Планиран објекат се интерполира у заштићену
амбијенталну целину. Волуменом , материјализацијом и изгледом уклопити га у
већ изграђено, јасно дефинисано и чврсто урбано ткиво.
Висином је уклопљен у задату вертикалну регулацију.Нови објекти који се граде
на унутрашњим парцелама не смеју бити виши од уличних објеката.
Прилажемо геодетски снимак који показује висину објекта(слеме и венац) на
парцели 3995 К.О Панчево као императив који не сме да се пређе. Приложено
идејно решење је након добијања услова Завода за заштиту споменика и
консултација са обрађивачем.
МЕРЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА
Према условима ЈКП"Хигијена" ( број: 883/2 од 09.03.2021год) треба
обезбедити довољан број контејнера и то 1 контејнер од 1,1м3 за 6 стамбених
јединица.
За сваких додатних 6 стамбених јединица треба обезбедити још по један
контејнер о д 1,1м3.
Урбанистичким пројектом је одређено место и број контејнера Контејнери
за смеће су предвиђени у делу приземља Објекта 1 за оба објекта. На
основу услова ЈКП Хигијена за парцелу 4010, предвиђен је део за смештај
контејнера за обе зграде,укупно је потребно 4(четири) контејнера а тако да
буду до 15м удаљени од приступне саобраћајнице, па возило ЈКП
Хигијена неће улазити на парцелу.
МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
Објекат 1 је пројектован као вишепородични стамбени објекат По+П+3+Пс са
бруто површином од 1584.32м2као такав сврстан је у категорију Б (објекти до
2000 м2 или Пр+4+Пк) и не подлеже условима Министарства унутрашњих
послова – сектор за вандредне ситуације.
Објекат 2 је пројектован као вишепородични стамбено пословни објекат
П+1+Пк са бруто површином од 745,46m2.и као такав сврстан је у категорију Б
(објекти до 2000 м2 или Пр+4+Пк) и не подлеже условима Министарства
унутрашњих послова – сектор за вандредне ситуације.Објекти ће бити
пројектовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“,
бр.111/09); од материјала отпорних на пожар према стандардима и
нормативима који регулишу ову област.
Санитарна заштита
Пројектант је дужан да се придржава одредби важећих закона о санитарној
заштити.
Водопривредни услови
Инвеститор је дужан да се придржава Закона о водама/ ``Сл.гл.РС`бр 30/10/
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УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Несметано кретање лицима са посебним потребама биће омогућено у складу
са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са
несметаним кретањем деце, старих,хендикепираних и инвалидних лица („Сл.
Гласник РС“ бр. 22/2015 .Неопходни број паркинг места (1ПМ), је обезбеђен за
места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама у
простору и то у близини улаза у објекте.
Термичка заштита
У циљу обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивања
испуњености услова енергетске ефикасности зграда, неопходна је израда
Елабората ЕЕ у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда
(,,Сл.гласник РС,,бр.61/2011). За планиране објекте је потребно прорачунати
енергетску ефикасност за II (другу)климатску зону.
Сеизмичка заштита
Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани
према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83,
21/88, 52/90).
Објекте предвидети за 7. (седми) степен сеизмичности.
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ОБЈЕКАТ: ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ објекат 1 и објекат 2
објекат 1: По+П+3+Пс

објекат 2: П+1+Пк

Ул-Светозара Милетића 22 ПАНЧЕВО
Бр.кат.парц. 4010
ИНВЕСТИТОР доо АМБeР про
бр.проjeкта ИДР 4/2021

ТЕХНИЧКИ ОПИС
за ИДР
вишeпородичног стамбeног обjeкта
УВОД -УРБАНИСТИЧКА ДИСПОЗИЦИЈА

Пројектом су обухваћени ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ објекат 1 и
објекат 2. Објекат 1 је По+П+3+Пс а објекат 2 је П+1+Пк у улици Светозара
Милетића 22 ПАНЧЕВО Бр.кат.парц. 4010 К.О Панчево. ИНВЕСТИТОР је доо
АМБeР про бр.проjeкта ИДР 4/2021. Прeдмeтна парцeла налази сe у оквиру
Плана генералне регулације Целина 1 зона строгог центра (круг обилазнице) у
насељеном месту Панчево (,,Сл.лист града Панчева,, бр19/2012, 27/2012исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка, 20/14-исправка, 19/2018- измене и
допуне, 25/2018-исправка техничке грешке, 6/19-исправка техничке грешке где
је предвиђено СТАНОВАЊЕ СА КОМПАКТИБИЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА-у овом
случају вишeпородично становањe.На парцeли сe ради изградња
вишeпородичних стамбeних обjeката објекат 1 и објекат 2. Објекат 1 je
постављен на регулационој линији ..
Објекат 1 има подрум ,приземље, 3 спрата и повучен спрат.
Пбруто= 1605,22m2.
Пнето= 1413,64m2
Објекат 1 има 16 станова
Слеме 14,27м од 0,00 , 90,47
Венац 11,26м од 0,00 , 87,46
Објекат 2 има приземље 1 спрат и поткровље
Пбруто= 745,46 м2
Пнето= 648,81 м2
Oбјекат 2 има 8 станова
Слеме 10.59м од 0,00 86.79
Венац 8,30м од 0,00 84,50
Укупно објекат 1 и објекат 2
Пбруто=2350.68м2
Пнето= 2062.45м2
Oбјекат 1 и 2 укупно имају 24 стана
Пројектован је габарит скоро правилне основе. Кота приземља објекта је
подигнута 0,20м у односу на коту приступне улице.Објекат 1 има 16 станова,
објекат 2 има 8 станова. Вишепородични стамбени објекат 1 , постављен je
северозападно 0- 0,77м од регулационе линије парцеле 4010, а са бочних
страна се наслања на суседне парцеле,у непрекинутом низу је ,као што је дато
графичким прилогом.
Димензије планираног Објекта 1 су 13,69м-12,19 м x 20,08м- 19,75м
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Вишепородични стамбени објекат 2 , постављен je северозападно 29,59м31,70м од регулационе линије парцеле 4010, а са бочних страна се наслања
на суседне парцеле,у непрекинутом низу је ,као што је дато графичким
прилогом.
Димензије планираног Објекта 2 су 12,30м-13,16м x 19,77м- 19,79м
Паркирањe сe прeдвиђа на сопствeноj парцeли и у оквиру објекта. Укупно
постоји 24 паркинг места
У објекту 1 у подруму има 5 гаражних места бр.6-10 и у приземљу 4 гаражна
места бр. 2-5) и једно паркинг место за возило особа са специјалним
потребама (бр.1), иза објекта 1 има 5 паркинг места у оквиру парцеле и ТТСа1 (бр.11-15) а у објекту 2 налази се једно паркинг место за возило особа са
специјалним потребама бр 16, једна гаража бр.17, и ТТС-2 са 5 паркинг места
(бр.18-22). Иза објекта 2 предвиђају се 2 паркинг места (бр.23-24). Паркинг
места за инвалидна лица су димензија 370x550цм
Контејнери за смеће су предвиђени у делу приземља објекта 1 за оба објекта.
Укупно је потребно 4(четири) контејнера а тако да буду до 15м
удаљени од приступне саобраћајнице, па возило ЈКП Хигијена неће улазити на
парцелу.
НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ СТЕПЕН ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ
Зона строги центар
Дозвољен степен заузетости на парцели 4010 износи 90%, овде је он остварен
86,78% од тога 67,28%.под објектима, а манипулативне површи и растер коцке
износе 19,50м2.
Зелене површине на парцели износе 81,18м2, растер плоче 157,2м2 (10%)
износи 15,72м2, укупно 96,90м2=13,22%
Планирани испади – еркери, предвиђени су на северозападној и југоисточној
фасади.
Укупна површина заузећа испада на северозападној фасади објекта 1 износи
28,75м2, што је 18,18% заузећа а дозвољено је 40%.
А на северозападној фасади објекта 2 износи 1м2, што је 19,63% заузећа а
дозвољено је 50%.
Укупна површина заузећа испада на југоисточној фасади објекта 1 износи
41,95м2, што је 28,1% заузећа а дозвољено је 50%.
А на југоисточној фасади фасади објекта 2 износи 33,55м2, што је 28,67%
заузећа а дозвољено је 30%.
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Прикључак на водовод и канализацијуНа предментној локацији постоји
градски водовод од полиетиленских цеви пречника фи100, потребно је
реконструисати постојећи прикључак укидањем постојећег и изградњом новог
на истом месту. Захтевани прикључак на градски водовод је пречника фи 50мм,
а преко комбинованог водомера пречника фи50/20 који ће се налазити у
водомерном окну на јавној површини.Постојећи прикључак на фекалну
калализацију је пречника фи150. Прикључење на градску фекалну канализацију
извршити преко новог прикључка, а преко ревизионог шахта који поставити
испред објекта 1 на јавној површини.
Пројекат прикључка ради ЈКП »Водовод и канализација«Панчево
Прикључак на електроенергетску дистрибутивну мрежу Напон на који се
прикључује објекат је 0,4кV, фактор снаге изнад0,95.
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Укупан капацитет објекта 1 и објекта 2 је 458.16 kW. Предвиђа се кабловски
прикључак, места прикључака КПК нa фасадама предметних објеката,два
ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила обј.1, тип EВ-2П и обј.2, тип
ЕВ-1П. Једног ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила и једног
ормана мерног места (ОММ) модула са 3 бројила.који су опремљени мерним
уређајима и једнополним аутоматским прекидачима.
Грејање је предвиђено норвешким радијаторима
Пројекат прикључка ради »Електропривреда Србије
Грејање норвешким радијаторима
Предвиђа се грејање за објекте 1 и 2 укупно 24 стана укупне грејне површине
1121,14м2
Прикључак на телекомуникациону мрежу
Предвиђа се да се објекат прикључује на постојећу ТТ мрежу инсталација у
улици Светозара Милетића према условима и пројектној документацији за 24
стана
Прикључак на саобраћајницу
Прикључак на јавну саобраћајницу. За потребе прикључења парцеле 4010 К.О.
Панчево на јавну саобраћајницу, планиран је нови саобраћајни прикључак,
ширине 5,0м у свему према графичкој документацији. Прикључак се остварује
на постојећу саобраћајницу на к.п. 8043 КО Панчево.
Пројекат прикључка на саобраћајницу урадило предузеће Пројектни биро МП
ПУТ Пројект Новосељански пут 40,Панчево за парцелу 4010 и добијена
грађ.дозвола бр. ROP-PAN-24892-CPIH-6/2020 од 11.12.2020.године.
Проjeктант дипл.инг.арх.Маjа Бeговић Радeч
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Objekat : Izgradnja višeporodičnih stambenih objekata objekat 1- Po+Pr+3+Ps i
objekat 2 -P+1+Pk
Mesto gradnje : Pančevo, ul.Svetozara Miletića 22 , kat.par.4010 K.O.Pančevo
Investitor : „AMBER PRO“doo
TEHNIČJI IZVEŠTAJ HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA
LOKACIJA
Predmetna lokacija za gradnju objekta je u Pančevu ul.Svetozara Miletića 22 ,
kat.par.4010 K.O.Pančevo
A. VODOVOD
Vodomere postaviti u vodomerni šaht koji će se nalaziti na javnoj površini u okviru
saobraćajnog priključka.PredviĎena su tri glavna vodomera , dva za merenje
potrošnje sanitarne vode, a jedan za PP mreţu.Hidrauličkim proračunom je dobijeno
da je zadovoljavajući priključak za novoprojektovane objekte Ø65.
U objektu 1(ulični objekat) predviĎen je ureĎaj za povećanje pritiska, koji će
obezbediti potreban pritisak u hidrantskoj i sanitarnoj mreţi..Pojedinačne vodomere
postaviti u vodomerne ormane , koji će se nalazizti u neposrednoj blizini vodovodne
veretikale.Na sanitarnu vertikalu priključiti kontrolne vodomere za svaki stan po
etaţama. Kontrolne vodomere postaviti u metalnim ormarima, a razvod do stanova
(Ø20) raditi u podu (košuljici) do odreĎenog mokrog čvora. Uz vodomere montirati
propusne ventile zbog demontaţe vodomera i kako bi se moglo isključiti svako
kupatilo ponaosob bez zatvaranja cele vertikale. Sav razvod koji se vodi vidno,
termički izolovati "plamaflexom". Kompletan razvod sanitarne vode raditi od
polipropilenskih vodovodnih cevi i fitinga odgovarajućeg prečnika. Dovod vode do
objekta predviĎen je od PE cevi za NP 10 bara. U objektu razvod vodovoda
predviĎen je od polipropilenskih cevi . Nakon ispitivanja vodovodnu mreţu termički
izolovati. Cevi pričvrstiti na svakih 2.00m .
Razvod tople vode dodatno izolovati filcom.Spoljašnju vodovodnu mreţu postaviti i
rov širine 0,60cm i dubine 0,80m.Cevi poloţiti na sloj peska , a zatim zatrpati
zemljom.
B. FEKALNA KANALIZACIJA
Ispred objeka br.1(ulični objekat) na javnoj površini predviĎen je kanalizacioni
revizioni šaht.
Kanalizacionu mreţu u objektu uraditi od tvrdih PVC kanalizacionih cevi i
komada postavljenih u padu od 2 %. Cevi postaviti na sloju peska od 10 cm i preko
cevi nasuti pesak 5 cm.
Vidne cevi okačiti za konstrukciju na svakih max 2,00 m obujmicama (perforirana
traka) tj kukama za zid ili konstrukciju.Gde cevi prolaze kroz zidove pod uglom od
90º ,napraviti otvor za 5cm veći od prečnika cevi, cev se na mestu otvora zaštićuje
izolacionom trakom.
U podu kupatila predviĎeni su slivnici dn 75 komplet. Vertikale kanalizacije postaviti
na datim mestima prečnika 110, van krova izvući ventilaciju.U podrumu je
potrebno je izvesti dva muljna šahta (svetli otvor 50cmx50cm – dubina 50cm) sa
muljnom pumpom Muljni šaht će prihvatiti kanalizacioni odvod od podnih slivnika. Od
muljne pumpe izvesti potis Ø30 od elastičnog creva do horizontalnog odvoda ispod
plafona podruma. Priključenje izvesti fazonskim komadom orijentisanim na gore,
kako ne bi došlo do povratnog prelivanja u potis.
Postavljanje odvodne kanalizacione cevi: cev se polaţe u rov širine 80cm i na dubini
od 0,80m.Cev se polaţe na sloj peska tako da se lakše izvodi nagib, drenaţa terena
i ravnomerno prenošenje pritisaka ostalih naleţućih slojeva.Preko peska ide sloj
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zemlje od 50cm, oprezno se nabija ručnim nabijačima , dodaje se još 20cm sloja
zemlje koja se takoĎe nabija.

C. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
OdvoĎenje atmosferskih voda sa krovnih površina vršiće se putem olučnih vertikala i
upuštati u zelenu površinu na parceli.
D. PP MREŢA
Hidrantsku mreţu izvesti od čelično pocinkovanih cevi.U objektu je neophodno
obezbediti unutrašnju hidrantsku mreţu sa neophodnim pritiskom na najvišem
hidrantu od 2,5 bara.Usvojeno je postrojenje za podizanje pritiska u objektu sa
proticajem od 5l/sek . U stambenom objektu će se postaviti hidrantska vertikala sa
hidrantima rasporeĎenim na svakom etaţu počevši od podruma do poslednje
etaţa.U samom objektiu je predviĎeno je sedam zidnih hidranata, oni su smešteni u
metalnim ormarima sa pratećom opremom(mlaznicom, crevom L= 15m i ugaoni
priključni ventil Ø 52).Potreban pritisak u hidrantskoj mreţi obezbediće ureĎaj za
povećanje pritiska.
Postrojenje montirati u prostoriju sa zidovima otpornim prema poţaru najmanje 2h i
vratima otpornim minimum 1,5h. TakoĎe je poţeljno obezbediti prirodnu ili veštačku
ventilaciju prostorije da bi se izbeglo orošavanje cevi. Hidrauličkim proračunom su
dobijeni neophodni elementi za izbor postrojenja i uslovljeni su zahtevima unutrašnje
hidrantske mreţe. Potreban napor postrojenja je H=25m, a potreban proticaj
Q=5l/sec. Neophodno je obezbediti napojni elektro kabel NHXHX Fe180/E90
5x6mm2 sa nezavisnim napajanjem.U ulici Svetozara Miletića postoji ulična
hidrantska mreţa, ulični hidrant koji se nalzi u neposrednoj blizini planiranih objekata
obezbediće dodatnih 5l/sec.

Sanitarni objekti

Prečnik cevi na
kanalizacionom odvodu

Visina priklučka na zidu

WC šolja

d 110

15 cm (za baltik šolju)

Umivaonik

d 75

40 cm

Tuš kada

d 75

Podna rešetka

d 75

Veš mašina

d 75

60 cm

Sudopera

d 75

40 cm

D. SANITARINA ARMATURA I UREĐAJI :
U objektu su predviĎeni sledeći ureĎaji :
1. WC šolja sa nisko montaţnim ispiračem
2. Kada sa pvc odvodom 32 i tuš baterijom
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3. Umivaonici dim 58/46 sa stojećom baterijom za toplu i hladnu vodu
4. Umivaonici dim 40/32 sa stojećom baterijom za vezu za niskomontaţni bojler
i pvc sifonom kod izdvojenog WC-a
5. Sudopere sa stojećom baterijom i sifonom
6. El. bojler od 80l kod stanova, sudopere i umivaonici u izdvojenim WC-a
Sanitarna galanterija sadrţi: ogledalo sa etaţerom,drţač sapuna, hromirani drţač
peškira sa 2 kraka kao i drţač rolo papira.
RADOVI NA VODOVODNOJ MREŢI:
Materijal mora da bude kvalitetan i da odgovara tehničkim propisima i
standardima, za pojedine vrste materijala i radova.
Vodovodni zaptivači kao i
pomoćni materijal moraju da budu kvalitetni, bez ikakvih nedostataka, u skladu sa
postojećim normama i da potpuno odgovaraju svojoj nameni.
Nabavljeni, transportovani vodovodni materijal montirati sa potrebnim
fazonskim delovima (fitinzima), sa celokupnim spojnim (firnajz, kudelja) kao i
montaţnim (vešaljke, obujmice) materijalom. Pregled i ispitivanje cevi (na zvuk i
pritisak), spojnica i armatura (na zvuk), potrebno sečenje cevi, narezivanje zavoja,
obavijanja kudeljom umočenom u firnajz ili minijum, zavrtanje cevi ili spojnica,
ravnanje i davanje pada, premaz cevi bitumenom kao i učvršćivanje cevi kukama ili
obujmicama izvršiti kvalitetno i prema vaţećim tehničkim propisima i normama.
Cevi van zida, koje su slobodno stojeće, moraju biti udaljene od zida 2-3 cm i
učvršećene obujmicama na svakih 2 m. Cevi poloţene u zemlji premazati bitulitom,
zatim bitumenom i omotati bituminiziranom jutom.
U rad ulazi razmeravanje i obeleţavanje vodovoda. Pre puštanja mreţe u
redovan rad obavezno je izvršiti kontrolu celokupne instalacije.
HIDRAULIČKI PRORAČUN MREŢE
po Hazen Williamsu za galvanizovane nove cevi
VERTIKALA SANITARNE VODE
deonice
9-8
8-7
7-6
6-5
5-4
4-3
3-2
2-ureĎaj
ureĎaj – V.O.1
vertikala
gl. vodomer-priključak

ukupan
J.O.
otpor
mvs
0,5
0,177
Ø20
1,45
0,05
1
0,250
Ø20
1,85
0,16
2
0,354
Ø20
0,85
0,16
2,5
0,395
Ø20
3,30
0,79
15
0,968
Ø40
3,00
0,03
29
1,369
Ø50
3,00
0,03
43
1,658
Ø50
3,00
0,09
57
1,937
Ø65
8,70
0,08
85
2,305
Ø65
14,25
0,14
1,39
99,5
2,500
Ø65
10,00
0.01
0.1
gubitak na vert. i priklj. (za plastiku kor.faktor 0,6) 1.49
potreban nadpritisak na posl. toč. mestu
5.00
gubitak na kontrolnom vodomeru
3.50
gubitak na glavnom vodomeru
1.50
gubitak na geodetskoj visini
14.5
25.99
q
(l/sec)

prečnik
(Ø)

duţina
trase m

otpor u
cevi
mvs/m
0,04
0,09
0,19
0,24
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01

gubitak ukupno
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Pritisak u uličnoj mreţi iznosi oko 2,5 bar
Slobodan nadpritisak na navišljem točećem mestu H
(m)

25.00
0.99

Proračunom su obuhvaćene obe zgrade faze 1 i faze2.
istovremeni rad dva hidranta
q
(l/sec)

J.O.
čelično-pocinkovane
cevi
gubitak na vertikali
700.00 5.000
potreban nadpritisak na poslednjem
hidrantu
gubitak na geodetskoj visini
gubitak na vodomeru
gubitak hidrocil priključak
700.00 5.000
gubitak ukupno
Pritisak u uličnoj mreţi iznosi oko 2,5 bar
Potreban napor postrojenja H
(m)
Potreban proticaj Q (l/sec)

prečnik
(Ø)
Ø65

otpor u
duţina
cevi
trase m
mvs/m
32.00
0.13

25.00
14.50
2.50

plastika
Ø65

ukupan
otpor
mvs
4,16

16.00

0.13

2,08
48.24
25.00
-23.24
5.00

Proticaj 1,5-6,7l/s
Priključak Ø65

DIMENZIONISANJE FEKALNE KANALIZACIJE
PRORAČUN OTPADNIH VODA OD SANITARNIH
OBJEKATA PO PROFESORU SAMGINU

Q=nxpxq/100
naziv sanitarnog
objekta
lavabo
wc šolja
sudopera
kada
mašina za ves I
sud

broj
objekata
N (komada)
28
28
28

ekvivalentni
faktor
K
0.50
3.60
2.00

ekvivalentni
broj
NxK
14
100,8
56

procenat
upotrebe
P
11.00
12.00
13.00

jedinični
izliv
q
0.17
1.20
0.67

ukupni
izliv
Q lit/sec
0,52
4,03
2,43

28

0.70

19,6

13.00

0.22

0.80

56

0.50

28

12.00

0.22
ukupno

1,47
9,25

ukupna količina vode
od sanitarnih objekata
9,25
lit/sec
Usvaja se prečnik horizontalnog odvodnog kanala Ø160mm prema propisima
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za visinu punjenja od 0.6D i padu od 2% do punog profila Q 16.30 lit/sec.
Ø160zadovoljava.

STANDRADI ZA POLIPROPILENSKE (PP) VODOVODNE CEVI:
Nabavljene i montirane PP (polipropilenske) cevi moraju biti u skladu sa
standardima:
- DIN 8078 - standard za kvalitet,
- DIN 8077 - standard za dimenzije i
- DIN 16962 - standard za spojne delove (fitinge).
Sve ugraĎene cevi moraju imati odgovarajuće ateste.
Cevi i fazonski komadi spajaju se pomoću polufuzionog zavarivanja, ili varenjem
električnim mufom.
Polufuzino zavarivanje
Cevi i fazonski komadi moraju biti čisti i glatki. Krajevi cevi moraju biti
odsečeni pod pravim uglom. Pre početka zavarivanja potrebno je proveriti
funkcionalnost aparata za zavarivanje i dostizanje temperature zavarivanja.
Zavarivanje se vrši aparatom za zavarivanje i to istovremenim zagrevanjem
delova koji se sastavljaju. Kada se dostigne temperatura zavarivanja, elementi se
utiskuju jedan u drugi. Tako se postiţe apsolutno zaptiveni spoj.
Cevi i fazonski komadi bez zadrške i aksijalno (bez zakretanja) utiskuju se u
odgovarajuće dodatke za zagrevanje (čaura i trn) do graničnika. Nakon isteka
vremena za zagrevanje zagrejani elementi svlače se sa aparata i odmah utiskuju
jedan u drugi (bez zakretanja).
Vaţno je pridrţavati se propisane dubine utiskivanja, kako se ne bi prekoračio
graničnik u fazonskom komadu.
Varenje električnim mufom (naglavkom)
Ovaj postupak koristi se prvenstveno za popravku i navarivanje na postojeće
instalacije.
Delovi koji se spajaju moraju biti aksijalno usmereni. Nakon uvlačenja delova u Enaglavak ovaj muf priključuje se na aparat za zavarivanje.
Gotov spoj ne sme se opterećivati dok se ne ohladi. Upotreba sredstva za
hlaĎenje nije dopuštena.
STANDRADI ZA POLIETILENSKE (PE) VODOVODNE CEVI:
Nabavljene i montirane PE (polietilenske) cevi moraju biti u skladu sa standardima:
- SRPS G.C6.620, odnosno DIN 8074
- SRPS G.C6.600
Sve ugraĎene cevi moraju imati odgovarajuće ateste.
Spajanje vodovodnih cevi:
Cevi se spajaju zavarivanjem, pomoću prirubnica), ili stezanjem.
Zavarivanje cevi i fazonskih delova:
Zavarivanjem cevi ostvaruje se nerastavljiv spoj.Za zavarivanje je vrlo značajno da
su svi delovi i cevi izraĎeni od istog materijala, kako bi čvrstoća vara bila
odgovarajuća.
Zavarivanje se izvodi po postupku čeonog varenja pomoću grejnog elementa.
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Zavarivanje se ne sme vršiti na otvorenom gradilištu na temperaturama ispod
0°C.

Pri visokim temperaturama cevi se moraju pokriti da se ne bi pojavila velika
razlika delova cevi pri zavarivanju.
Spajanje pomoću prirubnica i flanši:
Ovaj spoj pripada grupi rastavljivih spojeva.
Spoj pomoću flanši od PEHD i čeličnih prirubnica koristi se za spajanje PE
cevi sa drugim materijalima, kao i pri ugraĎivanju armatura.
Postupak spajanja vrši se u skladu sa uputstvom proizvoĎača cevi.
Spajanje stezanjem:
Spajanje stezanjem vrši se pomoću električnog ili ručnog alata.
Pri izvoĎenju spojeva potrebno je poštovati uputstva proizvoĎača cevi i alata
za spajanje.
TEHNIČKI USLOVI ZA PVC KANALIZACIONE CEVI
Sav nabavljeni materijal mora imati odgovarajuće fabričke sertifikate.
PVC kanalizacione cevi koriste se za gravitaciono odvoĎenje otpadnih voda.
Pod odreĎenim uslovima mogu se primeniti i za odvoĎenje vode pod pritiskom, ali se
ne sme prekoračiti pritisak od 1,5 bar. Ukoliko je mreţa pod pritiskom obavezno je
konsultovati proizvoĎača cevi o izdrţivosti pojedinih fazonskih komada.
Cevi su:
- kvaliteta prema SRPS. G. C6 502,
- postojanost prema SRPS.G.C6.503,
- dimenzije prema SRPS G.C6.501 i DIN 19531.
Maksimalna temperatura fluida koji se odvodi PVC cevima ne sme prekoraćiti
vrednost od 70 °C.
Spajanje cevi i fazonskih komad vrši se pomoću natičnog naglavka i elastičnog
zaptivnog prstena.
Pri spajanju elemenata i montaţi neophodno je pridrţavati se uputstava proizvoĎača
cevi.
Pre puštanja u rad obavezno je izvršiti hidrauličko ispitivanje instalacije.
TEHNIČKI USLOVI ZA PP KANALIZACIONE CEVI
Sav nabavljeni materijal mora imati odgovarajuće fabričke sertifikate.
Polipropilenske (PP) troslojne kanalizacione cevi koriste se za gravitaciono
odvoĎenje otpadnih voda iz objekata. Cevi i fazonski komadi izraĎuju se u
prečnicima Ø 32 mm – Ø 160 mm.
Maksimalna temperatura fluida koji se odvodi troslojnim PP cevima iznosi
95°C.
Spajanje cevi i fazonskih komada vrši se pomoću elestičnih (gumenih) zaptivnih
prstenova i naglavaka.
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Pri spajanju elemenata i montaţi neophodno je pridrţavati se uputstava proizvoĎača
cevi.
U pogledu otpornosti na poţar, cevi su samogasive.
Pre puštanja u rad obavezno je izvršiti hidrauličko ispitivanje instalacije.

Pančevo, mart 2021. god.
ODGOVORNI PROJEKTANT
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Нумеричка
документација
ИНВЕСТИТОР: доо АМБeР про
OBJEKAT: ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ обј.1 (По+П+3+Пс) и
обј.2 (П+1+Пk)
МЕСТО: ПАНЧЕВО , ул. Светозара Милетића 22, кат.парц. 4010 К.О Панчево
Објекат 1
Подрум бруто: 293,1м2
Приземље бруто : 271.90м2
I Спрат бруто: 260.60 м2
II Спрат бруто: 260.60 м2
III Спрат бруто: 259.51 м2
Повучени спрат: 259.51м2
Објекат 2
Приземље бруто : 242,16м2
I Спрат бруто: 251,65 м2
Поткровље: 250.65м2
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА објекат 1 и 2 2350.68м2
Објекти укупно садрже двадесет четири стамбене јединице
Објекат 1
Подрум
1..Пролаз
2. Ветробран
3. Степ простор
4. Лифт
5. Ауто платформа
6. Гаража 6
7. Гаража 7
8. Гаража 8
9. Гаража 9
10. Гаража 10
Приземље
1..Пролаз
2. Ветробран
3. Степ простор
4. Проср за чишћење
5. Лифт
6. Хидроцил
7. ППИ паркинг простор
7а.Ауто платформа
8. Гаража 2
9. Гаража 3
10. Гаража 4
11. Гаража 5
I спрат:
1.Четири стамбене јединице
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II спрат:
1. Четири стамбене јединице
III спрат:
1. Четири стамбене јединице
Повучени спрат :
1 Четири стамбене јединице
Објекат 2
Приземље
Заједнички простор:
1..Пролаз
2. Ветробран
3. Степ простор
4. Проср за чишћење
5. Лифт
6. ППИ
7. гаража 17
8. ПП 18 и 20
9. ПП 19 и 21
10. ПП 22
I спрат:
1.Четири стамбене јединице
Поткровље:
1. Четири стамбене јединице
2.
Паркирањe сe прeдвиђа на сопствeноj парцeли и у оквиру објекта. Укупно
постоји 24 паркинг места
У објекту 1 у подруму има 5 гаражних места бр.6-10 до којих се стиже ауто
платформом и у приземљу 4 гаражна места бр. 2-5) и једно паркинг место
за возило особа са специјалним потребама (бр.1), иза објекта 1 има 5
паркинг места у оквиру парцеле и ТТСа-1 (бр.11-15) а у објекту 2 налази се
једно паркинг место за возило особа са специјалним потребама бр 16, једна
гаража бр.17, и ТТС-2 са 5 паркинг места (бр.18-22). Иза објекта 2
предвиђају се 2 паркинг места (бр.23-24). Паркинг места за инвалидна лица
су димензија 370x550цм
На парцели, предвиђена је интерна саобраћајница.
Контејнери за смеће су предвиђени у делу приземља објекта 1 за оба објекта.
Укупно је потребно 4(четири) контејнера а тако да буду до 15м
удаљени од приступне саобраћајнице, па возило ЈКП Хигијена неће улазити на
парцелу.
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Прикључак на водовод и канализацију
На предментној локацији постоји градски водовод од полиетиленских цеви
пречника фи100, потребно је реконструисати постојећи прикључак укидањем
постојећег и изградњом новог на истом месту. Захтевани прикључак на градски
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водовод је пречника фи 50мм, а преко комбинованог водомера пречника
фи50/20 који ће се налазити у водомерном окну на јавној површини а у оквиру
саобраћајног прикључка.Постојећи прикључак на фекалну калализацију је
пречника фи150.Прикључење на градску фекалну канализацију извршити
преко новог прикључка, а преко ревизионог шахта који поставити испред
објекта 1 на јавној површини.
Пројекат прикључка ради ЈКП »Водовод и канализација«Панчево
Прикључак на електроенергетску дистрибутивну мрежу
Напон на који се прикључује објекат је 0,4кV, фактор снаге изнад
0,95.
Укупан капацитет објекта 1 и објекта 2 је 458.16 kW. Предвиђа се кабловски
прикључак, места прикључака КПК нa фасадама предметних објеката,два
ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила обј.1, тип EВ-2П и обј.2, тип
ЕВ-1П. Једног ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила и једног
ормана мерног места (ОММ) модула са 3 бројила.који су опремљени мерним
уређајима и једнополним аутоматским прекидачима. Грејање је предвиђено
норвешким радијаторима
Пројекат прикључка ради »Електропривреда Србије
Грејање норвешким радијаторима
Предвиђа се грејање за објекте 1 и 2 укупно 24 стана укупне грејне површине
1121,14м2
Прикључак на телекомуникациону мрежу
Предвиђа се да се објекат прикључује на постојећу ТТ мрежу инсталација у
улици Светозара Милетића према условима и пројектној документацији за 24
стана
Прикључак на јавну саобраћајницу
Изградња приступног пута ширине 5м са парцеле 8043 К.О. Панчево испред
парцеле 4010 К.О. Панчево. Све према графичком прилогу.
ПРОЈЕКТАНТ:
___________________________
Маја Беговић Радеч дипл.инг.арх.
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Површине просторија:
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dispozicija prostora za koji se radi UP

zona Centar-STROGI CENTAR

URBANISTIČKI PROJEKAT
za potrebe urbanističko-arhitektonske
razrade lokacije
za izradu višeporodičnih stambenih
objekata
OBJEKAT 1 - spratnosti Po+P+3+Ps i
OBJEKAT 2 - spratnosti P+1+Pk
na kat.parceli top.broj 4010 k.o.Pančevo
u ul.Svetozara Miletića 22 u Pančevu
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urbanistickog projekta
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X(м)
Y(м)
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G2 7471936.050 4969916.320
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G5 7471954.200 4969893.350
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br.
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Y(м)
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4 7471938.720 4969918.590
Koordinatne tacke visepor.
stambenog objekta OBJEKAT 2
br.
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7 7471953.79 4969869.05
8 7471956.75 4969887.23
Koordinatne tacke
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GRANICA OBUHVATA URBANISTICKOG PROJEKTA

LEGENDA OZNAKA

GRANICA POSTOJEĆE PARCELE

GRANICA KATASTARSKE PARCELE BROJ 4010

GPP

BROJ KATASTARSKE PARCELE

OSOVINSKE TAČKE SAOBRAC.NA PARCELI

PRAVAC KRETANJA SAOBRACAJA NA PARCELI ZA KOJU
SE RADI URBANISTICKI PROJEKAT

PLANIRANO VISOKO RASTINJE

PLANIRANI TRAVNJAK I NISKO RASTINJE

PLANIRANI PROSTOR ZA PARKIRANJE

PLANIRANI SAOBRACAJNI PRIKLJUCAK

INTERNI PESACKO KOLSKI SAOBRACAJ

KOTA PRIZEMLJA

ULAZ U STAMBENI DEO OBJEKTA

PLANIRANI KOLSKI ULAZ / IZLAZ

GRADJEVINSKA LINIJA

REGULACIONA LINIJA

4010

±0.00
76.20

PP
PP

1S- 6S

1- 4

TACKE OBJEKTA ZA KOJI SE RADI URBAN. PROJ. OBJEKAT 2

TACKE OBJEKTA ZA KOJI SE RADI URBAN. PROJ. OBJEKAT 1

1KP-4KP TACKE PARCELE ZA KOJU SE RADI URBAN. PROJ.

5-8

TACKE OBUHVATA URBANISTICKOG PROJEKTA

Koordinatne tacke obuhvata
urbanistickog projekta
br.
X(м)
Y(м)
G1 7471928.220 4969909.670
G2 7471936.050 4969916.320
G3 7471938.720 4969918.590
G4 7471943.520 4969910.930
G5 7471954.200 4969893.350
G6 7471969.370 4969868.350
G7 7471965.390 4969866.180
G8 7471957.330 4969861.760
G9 7471950.480 4969875.420
G10 7471947.260 4969880.930
G11 7471944.490 4969885.650
G12 7471939.470 4969894.230
G13 7471936.930 4969897.71
G14 7471944.110 4969909.980
G15 7471932.678 4969926.763
G16 7471922.181 4969917.750
Koordinatne tacke visepor.
stambenog objekta OBJEKAT 1
br.
X(м)
Y(м)
1 7471928.220 4969909.670
2 7471944.530 4969893.030
3 7471949.650 4969900.840
4 7471938.720 4969918.590
Koordinatne tacke visepor.
stambenog objekta OBJEKAT 2
br.
X(м)
Y(м)
5 7471950.08 4969900.43
6 7471953.79 4969869.05
7 7471953.79 4969869.05
8 7471956.75 4969887.23
Koordinatne tacke
katastarske parcele
br.
X(м)
Y(м)
1KP 7471928.220 4969909.670
2KP 7471957.330 4969861.760
3KP 7471969.370 4969868.350
4KP 7471938.720 4969918.590
Koordinatne tacke osovin. tacaka
saobracajnice na parceli 4010
br.
X(м)
Y(м)
1S 7471931,74 4969921,88
2S 7471936.74 4969915.97
3S 7471937.76 4969912.38
4S 7471947.37 4969899.31
5S 7471953.03 4969890.02
6S 7471960.99 4969876.37

NAPOMENA: SITUACIONO RESENJE NA PARCELI
BROJ 4010 KO PANCEVO, URADJENO JE NA
DIGITALNOJ PODLOZI KOJU JE IZGRADILO
PREDUZECE ZA GEODETSKE POSLOVE GEORAD

G1-G16

URBANISTIČKI PROJEKAT
za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije
kat.parceli top.broj 4010 K.O. Pančevo
za planiranu izgradnju višeporodičnih stambenih objekata
OBJEKAT 1 - spratnosti Po+P+3+Ps i
OBJEKAT 2 - spratnosti P+1+Pk
koji se nalazi u ul.Svetozara Miletića 22 , na kat.parceli 4010
sa obuhvatom UP-a i dela ulice Svetozara Miletića,
deo kat.parcele 8043 K.O. Pančevo

Oznaka
teh.dok.

Broj projekta
4/2021
Datum
II.2021

kategorija B

Urbanisticki projekat

Klasifikacioni broj 112221
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Investitor
Pancevo, S.Miletića 22
Lokacija
k.p 4010 KO Pancevo
arh.Maja Begović Radeč
Ovl.urbanista
200 1246 10
Br.licence
Projektant, sar. teh.LJiljana Matović
Razmera
Br.lista

Prikaz saobracajne infrastrukture
Osnova prizemlja
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