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 На основу члана 65. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. 

октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 

2013 -УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 

од 29. октобра 2018, 31/2019 и  37/2019- др.закон, 9/2020 и 52/2021), Одељење за урбанизам грађевинарство и стамбено 

комуналне делатности Градске управе града Краљева 
 

ПОТВРЂУЈЕ 

да је Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта  

на катастарској  парцели  број 139  КО Краљево, 
урађен у складу са важећим планским документом и Законом о планирању и изградњи. 

 

 

Број: ________________  

Дана: ________________ 

 

 

 

 

 

 

Р У К О В О Д И Л А Ц 

 

______________________________ 

Звонко Ковачевић, дипл. инж. грађ. 
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3. Услови изградње (намена, регулација и нивелација, приступ  локацији, начин решавања паркирања и 

др.) 

4. Нумерички показатељи (површине, индекс изграђености или индекс заузетости, спратност, број 

паркинг места и др.) 

5. Начин уређења слободнох и зелених површина 

6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 
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2. Катастарско  -  топографски план                                                                                         Р=1:500 

3. Регулационо – нивелационо решење локације                                                                    Р=1:250 

4. Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу  

(водоводна мрежа, фекална канализација, атмосферска канализација) –4а                     Р=1:1000 

5. Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну 

мрежу (електро инсталације и ТТ инсталације) – 4б                                                         Р=1:1000 

6. Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну 

мрежу (топловод и гасовод) – 4ц                                                                                         Р=1:1000 

7. ИДР планираног стамбено – пословног објекта 
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 На основу Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник бр. 72/09, 81/09-

испр.,64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13- 

Одлука УС, 132/14 и 145/14, Закон о изменама и допунама Закона о изградњи 83/2018, 

31/2019 и 37/2019-др.закон,  9/2020  и 52/2021) и  Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и  урбанистичког планирања  (''Сл.гласник РС'', 

број 32/2019) доноси се: 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о одређивању одговорног урбанисте  
 
 

 
којим се именује одговорни урбаниста за израду Урбанистичког пројекта за изградњу 

стамбено-пословног објекта на кп. бр. 139  Краљево  за инвеститора   ТЕХНОМАГ А.Г. 

ПРОЈЕКТ ДОО КРАЉЕВО, Краљево, Београдска 64 

 

 

 

 

 

Сања Срећковић, дипл.инж.арх, број лиценце 200 1475 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краљево, септембар  2021. године                           Архитектонски студио ''ЛИНЕМА'' 

                                                                                                 Младеновац 

 

                                                                                                          
_________________________ 

                                                                                              Сања Срећковић 
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На основу Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- 

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14 

и 145/14, Закон о изменама и допунама Закона о изградњи 83/2018, 31/2019 и 37/2019-

др.закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и  урбанистичког планирања  (''Сл.гласник РС'', број 32/2019) 

 

  

 

И  З  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е  М 

 

 
да је  Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на кп. бр. 139  КО 

Краљево  за инвеститора   ТЕХНОМАГ А.Г. ПРОЈЕКТ ДОО КРАЉЕВО, Краљево, 

Београдска 64 израђен у складу са Законом о планирању и изградњи и прописима 

донетим на основу Закона, као и да је урађен у складу са важећим планским документом 

 

 

 

 

Одговорни урбаниста:      Сања Срећковић,  дипломирани инжењер архитектуре 

 

 

 

   

Број лиценце:      200 1475 14 

 

 

 

 

Лични печат:                                                            Потпис: 

 

 

                       
 





 

 

 

 

 



1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

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

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T

za izradu Projekta  arhitekture koji  je  deo Idejnog rešenja  za građenje  stambeno-poslovnog
objekta na K.P. br. 139 K.O. Kraljevo, određuje se:

Srđan Vukosavljević, dipl. inž. arh.  ...................................................... licenca broj: 300 0308 03

Projektant: STUDIO 5 PROJECT d.o.o. Kraljevo, ul. Cara Dušana 20,
Kraljevo

Odgovorno lice / zastupnik: Milorad Ćajić

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:   04-R/2021

Mesto i datum:   Kraljevo, 28. 04. 2021. 
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З А П И С Н И К 

 

са 1. (прве) седнице Комисије за планове града Краљева, 

одржане дана 16.07.2021. године  

 

 

Седници присуствују: Светлана Вељовић, дипл. инж. геод., Љубица Илић, дипл. инж. грађ., 

Александар Аврамовић, дипл.инж.арх., Милорад Ћајић, дипл.инж.грађ., Живојин Миленковић, 

дипл.инж.грађ., Маја Јовановић, дипл.инж.арх., Милан Пејић, дипл. пр. планер., Ружа Пенезић, 

дипл.инж.арх. и Мила Арсовић, дипл. пр. планер.    

Присутни испред: 

1. Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности Градске управе 

града Краљева: Звонко Ковачевић, дипл.инж.грађ., и Катарина Васиљевић, дипл.инж.арх., 

2. ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“: Марица Мијајловић, дипл.инж.арх., 

Александар Рајовић, дипл. пр. планер и Марина Симеуновић Радовић, дипл.инж.арх,  

3. Архитектонски биро „Архимар“ Краљево: Сања Срећковић, дипл.инж.арх. 

 

 

ДНЕВНИ РЕД  

 

1. РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

БРОЈ 139 КО КРАЉЕВО И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЗАКЉУЧКА 

Известилац: Архитектонски биро „Архимар“ Краљево, одговорни урбаниста Марица Мијајловић, 

дипл.инж.арх. 

2. РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

БРОЈ 5297/150 КО КРАЉЕВО И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЗАКЉУЧКА 

Известилац: Архитектонски биро „Архимар“ Краљево, одговорни урбаниста Марица Мијајловић, 

дипл.инж.арх. 

       3. РАЗМАТРАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО - 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6064 КО КРАЉЕВО, У УЛИЦИ 

ХЕРОЈА МАРИЧИЋА У КРАЉЕВУ  

Известилац: Архитектонски биро „Архимар“ Краљево, одговорни урбаниста Марица Мијајловић, 

дипл.инж.арх. 

4. РАЗМАТРАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МАГАЦИНСКО - 

ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ЈЕП „ТОПЛАНА“, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3362/7 КО 

КРАЉЕВО, У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ У КРАЉЕВУ  

Известилац: ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, одговорни урбаниста Славиша 

Чамагић, дипл.инж.арх. 

5. РАЗНО 

 

 

РАД 

 

Председник Комисије Светлана Вељовић, дип.инж.геод. је поделила предлог Правилника о 

раду Комисије за планове, како би на следећој седници, исти био разматран и евентуално усвојен.  

На захтев за усвајање достављеног дневног реда, предложено је да се прво разматра тачка 4., 

што је једногласно прихваћено. 
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       4. РАЗМАТРАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МАГАЦИНСКО - 

ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ЈЕП „ТОПЛАНА“, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3362/7 КО 

КРАЉЕВО, У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ У КРАЉЕВУ  

Известилац: ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, одговорни урбаниста Славиша 

Чамагић, дипл.инж.арх. 

 

Марина Симеуновић Радовић, дипл.инж.арх., упознаје Комисију са Урбанистичким пројектом за 

изградњу магацинско – производног погона ЈЕП „Топлана“ на кп број 3362/7 КО Краљево. 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта за изградњу магацинско-производног погона 

ЈЕП „Топлана“ на кп бр. 3362/7 КО Краљево, у Доситејевој улици је члан 60. и 61. Закона о 

планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 

121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 , 145/2014 ,83/2018, 

31/2019.37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), као и чланови 73. и 74. Правилника о садржини, начину 

и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, 

број 32/2019).  

 Плански основ је Измена плана генералне регулације насеља Сијаће Поље („Сл.лист града 

Краљева“, број 35/16 и 3/17). Предметна парцела се налази у урбанистичкој зони 6.1, у оквиру 

урбанистичке целине 6.1.2, у подцелини А10. Планирана претежна намена ове парцеле је 

пословање. 

 К.п. бр. 3362/7 КО Краљево је неизграђена парцела, површине 1275м
2
 и јавна је својина града 

Краљева. Дата је на коришћење ЈЕП „Топлана“ ради обављања делатности од општег интереса.  

За потребе израде урбанистичког пројекта прибављени су услови јавних предузећа.  

Руководилац Одељења за урбанизам Звонко Ковачевић, дипл.инж.грађ., је напоменуо да је 

предметна парцела јавна својина града Краљева а планира се изградња објекта јавне намене, па се 

из тих разлога ради урбанистички пројекат. Поставља питање прикључења локације на 

саобраћајницу. Сматра да саобраћајни инжењер треба да буде један од сарадника на изради 

урбанистичког пројекта и да одради свој део. Наводи пример објекта „ДИС“ у Доситејевој улици 

где је затражено да улаз на локацију буде на месту где постоји прекид између острва.  

Чланови Комисије су сагласни да услови управљача пута треба да буду саставни део 

урбанистичког пројекта. Осим тога, треба да буду присутни на седници Комисије обрађивач 

пројекта, саобраћајац и обрађивач идејног решења. У делу – правни основ, треба додати све бројеве 

службених гласника закона о планирању и изградњи. Такође у мерама заштите, сугестија је да би 

могла да се дода нека реченица у смислу заштите од железнице, без обзира на то што ће саставни 

део локацијских услова бити услови „Железнице Србије“ а.д.  

Катарина Васиљевић, дипл.инж.арх., сматра да ЈП „Путеви Србије“ имају став да би требало да 

Градски управљач пута изда услове за прикључење локације на јавну саобраћајну површину, а то је 

ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ (када се локација налази у обухвату ПГР-а).  

Чланови Комисије износе да на основу члана 21. Уредбе о локацијским условима услове за 

изградњу прикључка на јавни пут у насељу, у смислу закона којим се уређују јавни путеви, издаје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, осим ако се ради о изградњи прикључка на државни 

пут првог реда. Значи да би требало да се прибаве услови ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

„Краљево“.   

  

Након  разматрања Комисија за планове града Краљева доноси 

 

Закључак 

 

Потребно је допунити Урбанистички пројекат за изградњу магацинско – производног погона 

ЈЕП „Топлана“ на кп број 3362/7 КО Краљево у складу са примедбама и сугестијама наведеним у 

записнику и након допуне исти доставити Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности на проверу. Налаже се Одељењу када провери да је обрађивач поступио по 

примедбама, потврди урбанистички пројекат за изградњу магацинско – производног погона ЈЕП 

„Топлана“ на кп број 3362/7 КО Краљево.  
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1. РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

БРОЈ 139 КО КРАЉЕВО И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЗАКЉУЧКА 

Известилац: Архитектонски биро „Архимар“ Краљево, одговорни урбаниста Марица 

Мијајловић, дипл.инж.арх. 

 

Сања Срећковић, дипл.инж.арх., упознаје Комисију са Урбанистичком анализом за изградњу 

вишепородичног стамбено - пословног објекта на кат. парцели број 139 КО Краљево. 

1. УВОДНИ ПОДАЦИ О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 

Повод за израду урбанистичке анализе је захтев инвеститора за преиспитивање 

просторних могућности и потенцијала локације за изградњу вишепородичног стамбено – 

пословног објекта у улици Олга Јовичић  ''Рите'' у урбанистичкој целини -  блоку 2.4, у 

урбанистичкој подцелини 2.4.1. 

Циљ ове урбанистичке анализе је утврђивање могућности за висинско 

уједначавање слемена са изграђеним објектима у урбанистичкој целини -  блоку 2.4, у 

урбанистичкој подцелини 2.4.1, као и за примену једног максималног урбанистичког 

показатеља – коефицијента заузетости на предметној грађевинској парцели број 139 у оквиру 

урбанистичке целине -  блока 2.4, урбанистичке подцелине 2.4.1, у оквиру које је планирана 

изградња нових објеката претежне намене вишепородично становање са пословањем. 

Правни, плански основ, као и расположива документација за предметну локацију је у 

наставку текста: 

 

 Правни основ је: 

o члан 60. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. 

септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 

4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 -УС, 50 од 7. јуна 2013 -

 УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 

83 од 29. октобра 2018, 31/2019 и  37/2019- др.закон,  9/2020 и 52/2021), 

 

o Упуство о примени појединих одредби Закона о планирању и  изградњи (Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-УС, 64/10- УС, 24/11, 121 /12, 42/13-УС, 50/13- УС, 

98/13- УС, 132/14, 145/19, 83/18, 31/2019 и 37/2019- др.закон,  9/2020 и 52/2021) -

Урбанистички пројекат - број 011-00-605/2020-I од 27.11.2020.године, 

 

o Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (Сл.гласник РС бр. 32/2019). 

 

 Плански основ  је:  

o План детаљне регулације ''Центар града Краљева'', бр. 011-84/2011-II од 30.09.2011. 

године (''Сл. лист града Краљева'', бр. 12/2011 и 8/2012). 

 

 Документација: 

o Копија плана бр.   953-044-8930/2021 од  2.06. 2021. године 

o Поседовни лист  број 4225 од 1.06.2021. године 

o Информација о локацији број 350-1-36/2020-VI од 6.02.2020. године  
o Катастарско-топографски  план за кп. бр. 138 и 139  КО Краљево,  урађен и оверен од 

стране ’’GEOZOOM’’-a  Краљево 

o Локацијски услови за изградњу вишепородичног стамбено-пословног  објекта, 

спратности По+Пр+4С на кп.бр. 138 и 139 КО Краљево у улици Олге Јовичић у 

Краљеву, број 353-1-39/2020-06 од 5.05.2020. године 

o Решење о грађевинској дозволи, број 351-1-47/2020-06 од 12.06.2020. године.  

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/http:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/http:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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Закон о планирању и изградњи дефинише у којим случајевима се израђује Урбанистички 

пројекат: 

 

20. Урбанистичко-технички документи  

20.1. Урбанистички пројекат  

Члан 60  

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на 

захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене 

и урбанистичко-архитектонске разраде локација.  

Урбанистичким пројектом може се изузетно, у случају усклађивања са важећим планским 

документом тог или ширег подручја, применити урбанистички параметри, и то на начин да се 

користи или највећи дозвољени индекс заузетости или највећи дозвољени индекс изграђености 

грађевинске парцеле, односно највећа дозвољена висина или највећа дозвољена спратност 

објеката, у зависности од карактеристика локације и архитектонско-урбанистичког контекста. 

Урбанистичким пројектом може се прописати и висинско уједначавање венаца или слемена 

објеката изграђених у блоку до максимално предвиђене висине објекта изграђеног у складу са 

законом у том блоку. 

Комисија за планове јединице локалне самоуправе, односно града, доноси закључак о 

могућности израде урбанистичког пројекта којим се планира висинско уједначавање венаца или 

слемена објеката изграђених у блоку, у непосредној близини зоне интервенције предметног 

блока, до максимално предвиђене висине објекта изграђеног у складу са овим законом у том 

блоку, пре почетка израде урбанистичког пројекта, уз извод из планског документа и приказа 

ширег окружења локације. 

2.УСЛОВИ  ДЕФИНИСАНИ  ПЛАНСКИМ  ДОКУМЕНТОМ 

Овом  Урбанистичком анализом је третирана постојећа катастарска  парцела 139  КО 

Краљево, која се налазе у улици Олга Јовичић ''Рите'', у урбанистичкој целини -  блоку 2.4, у 

урбанистичкој подцелини 2.4.1. која је намењена за изградњу нових објеката намене 

''вишепородично становање са пословањем''. Површина парцеле број 139 у обухвату УА-е 

износи 775м
2
, а настала је спајањем кп.бр. 138 и 139 КО Краљево. 

Градња новопланираног вишепородичног стамбено-пословног  објекта, спратности 

По+Пр+4С, је започета на основу издатих  Локацијских услова за изградњу (број 353-1-39/2020-

06 од 5.05.2020. године) и Решењу о грађевинској дозволи (број 351-1-47/2020-06 од 12.06.2020. 

године), на кп.бр. 138 и 139 КО Краљево у улици Олге Јовичић у Краљеву. У међувремену је 

извршена препарцелација и формирана је јединствена грађевинска парцела број 139 КО 

Краљево у површини од 775м
2
. 

Обзиром да ј градња новопланираног објекта стигла до треће етаже, прави је тренутак 

да се анализира локација -  кп. бр. 139 КО Краљево и непосредно окружење у урбанистичкој 

подцелини 2.4.1, тачније урбанистичкој целини – блоку 2.4.  

Циљ израде ове урбанистичке анализе је да се преиспитају просторне могућности 

неосредног окружења  и да се покаже да ће се новопланирани објекат уклопити у  простор 

предметне урбанистичке целине односно блока. 
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3.УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА БЛОКА 

У оквиру урбанистичкe целине -  блока 2.4, тачније урбанистичке подцелине 2.4.1  приказани 

су изграђени објекти на парцелама у непосредном окружењу, тачније на кп. бр. 150 у Обилићевој 

улици,  па и реперни објекат  на кп. бр. 148/1 КО Краљево у улици Југ Богдановој. Урбанистичка 

подцелина 2.4.1 је по намени планирана за изградњу вишепородичних стамбених објеката са 

пословањем. 

У предметном блоку се налазе и породични објекти, као и вишепородични, који су 

класификовани као ''већ изграђене средине'' – урбанистичке подцелине 2.4.2 и 2.4.5. 

Извршено је снимање висина венца и слемена реперног и суседних објеката и приказано је у 

наставку анализе, дато у прилогу достављене анализе. 

 

Ради боље сагледивости простора дати су у наставку прикази изгледа улица Југ Богданове, 

Олге Јовичић „Рите“ и Обилићеве, као и 3Д приказa самог блока – урбанистичке целине . Са ова три 

поменута улична фронта се сагледава предметни новопланирани објекат на кп. бр. 139 КО Краљево.  

 Изграђени објекат на кп. бр. 148/1  КО Краљево у улици Југ Богдановој је узет као реперни 

објекат у урбанистичкој целини – блоку 2.4. 

 У наставку текста је дат табеларни приказ поменутих објеката – како новопланирног, тако и 

реперног и објекта у непосредном окружењу на кп. бр. 150 КО Краљево. Циљ овог приказа је да се 

покаже да ће се новопланирани објекат уклопити у  простор предметне урбанистчке целине односно 

блока, што је и интенција члана 60. Закона о планирању,  и докаже кроз Урбанистичку анализу и 

Урбанистички пројекат. 

 Урбанистичка анализа је заснована на висинском уједначавању слемена са реперним објектом 

изграђеним у блоку до максимално висине објекта изграђеног у складу са законом у том блоку, уз 

поштовање једног урбанистичког показатеља – коефицијента заузетости  (Планом дефинисан - 

60%). 

1. АНАЛИЗА ПРОСТОРНО – УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА НОВОПЛАНИРАНОГ 

ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕПЕРНИ И ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ У БЛОКУ – 

УРБАНИСТИЧКОЈ ЦЕЛИНИ  

 

Сви подаци који су приказани у наредној табели су узети са јавно доступних сервиса 

(Геосрбије, РГЗ-а и осталих): 

 

Висинска регулација 

Спратност Апсолутна висина објеката 

 (м') 

П+2 13 

П+3 16 

П+4 19 

П+5 22 

П+6 25 

  П+14 46 
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ПДР 
 

НОВИ ОБЈЕКАТ 
на кп. бр.  
139 у ул. 

Олга Јовичић 
''Рита'' 

 
ОБЈЕКАТ 
на кп. бр.  

150  у  
Обилићевој 

улици 

РЕПЕРНИ 
ОБЈЕКАТ 
на кп. бр.  

148/1 у  
ул. Југ 

Богдановој 
 

П+4 
 

П+5 

спратност / / По+Пр+4С+Пс По+Пр+5С По+Пр+4С 
висина 

венца 
 
/ 

 

 
/ 

18.83 m 
(222.88) 

 
223.91 

 
223.31 

висина 
слемена 

 
19м 

 

 
22м 

20.62m 
(224.67) 

 
225.86 

 
226.85 

еркери / / има има има 
коефицијент 

заузетости 
 

60% 
 

 
60% 

 

 
59.70% 

 
/ 

 
/ 

коефицијент 
изграђености 

 
3 

 
3.6 

 
2.99 

 
/ 

 
/ 

површина 
парцеле 

 
600м2 
 

 
600м2 
 

 
775 м2 

 
456м2 

 
475 м2 

  

Из приложене табеле се да  закључити да је новопланирани објекат на кп. бр. 139 у улици 

Олге Јовичић „Рите“: 

 

- Спратности  По+Пр+4С+Пс. 

- Са висином венца од 18.83м (222.88) која је мања од висине венца реперног објекта (223.31) 

на кп. бр. 148/1 КО Краљево за 0.43м. 

- Са висином слемена од 20.62м (224.67) која је мања од висине слемена реперног објекта 

(226.85) за 2.18. 

- Са еркерима који такође постоје и на реперном и осталим објектима у урбанистичкој 

подцелини 2.4.1. 

- Кеофицијентом заузетости од 59.70% < од 60% који је ПДР -ом дефинисан.  

- Кеофицијентом изграђености је 2.99. ПДР-ом је дефинисан кеофицијент изграђености за П+4 

од 3.0 и за П+5 од 3.6.  

- Површина парцеле је показатељ и за новопланирани (775м
2
) и реперни  објекат на кп. бр. 

148/1 (475м
2
) и  суседни  на кп. бр. 150 (458м

2
) који доказује искориштеност грађевинске 

парцеле, обзиром да је ПДР своје анализе засновао на минималној површини парцеле од 

600м
2
. 

5. УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА И УРБАНИСТИЧКИХ 

ПОКАЗЕТЕЉА  ПО ПДР – у  И ПО УА – у 
Правила грађења и уређења и 

урбанистички показетељи  по ПДР – у 

 

Правила грађења и уређења и 

урбанистички показетељи  по УА – у 

 
планирана је изградња нових  објеката у 

непрекинутом низу 

изградња новог  објеката у непрекинутом низу 

претежна намена је вишепородично становање 

са пословањем 

намена је вишепородично становање са 

пословањем 

спољна грађевинска линија приземља према 

улици Олге Јовичић “Рите” лоцирана је на 

удаљености од 9.0 м од осовине улице 

 

1. Испоштована је 

максимална спратност према улицама Олге 

Јовичић ''Рите'' и Југ Богданове  је  П+4, док је 
По+Пр+4С+Пс –  

повучена пета етажа 
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према улици Обилићевој П+5 

минимална површина грађевинске парцеле је 

600м
2
 

 

површина грађевинске парцеле је 775м
2 
>600м

2
 

индекс заузетости за посматрану подцелину је  

мах 60 

 

462,65м
2
 -

 
хоризонтална пројекција(462,65м

2
/ 

775м2= 59.70< 60%) 

индекс изграђености  за посматрану подцелину 

2.4.1 је 3.0/3.6  
2.318,15 м

2 
(2.318,15 м

2 
/775м

2 
= 2.99) 

- површина приземља БРГП : 430.10м
2
 

- површина 1. спрата  БРГП : 456.10м
2
 

- површина 2. и 3. спрата  БРГП : 455.50м
2 
x2= 

911.00м
2
 

- површина 4. спрата  БРГП: 448,20м
2
 

- површина повученог спрата БРГП : 72.75м
2
 

прилаз грађевинској парцели који је оријентисан 

на улицу Олге Јовичић “Рите”  кроз пасаж 

ширине мин 3.5м и светле висине  мин 4.5м 

2. Испоштовано је 

обавезно подземно гаражирање у оквиру 

грађевинске парцеле 

3. Испоштовано је 

остала правила грађења дата су кроз правила 

грађења која важе за укупан обухват плана: 

 

1. Паркирање:1ПМ=1 стан 

                       1ПМ=70 м
2 
послов. простора  

                        

2. Апсолутна висина новог објекта: 
апсолутна висина објекта је растојање од 

нулте коте објекта до коте слемена (за објекте 

са косим кровом) 

 

3. Удаљење новог објекта од задње ивице 

парцеле: уколико је немогуће дефинисати 

међусобну удаљеност будућих објеката, нови 

објекат поставити на удаљености од најмање 

четвртину апсолутне висине (висина која 

улази у прорачун је висина од нулте коте 

до коте слемена - ПДР) планираног објекта 

од задње ивице грађевинске парцеле. 
Правилником 22/2015 је дефинисана висина 

објекта као ''растојање од нулте коте до доте венца 

(највише тачке ФАСАДНОГ ПЛАТНА) и одређује 

се у односу на фасаду објекта постављеној према 

улици односно приступној јавној саобраћајници''. 

 

1. Паркирање - (Остварено): 

- подземна гаража – 18 ПМ 

                                    - партер – 10 ПМ 

                                 - приземље - 2 ПМ 

               Укупно остварено  30 ПМ  

  

Потребно 30 ПМ: 

*стамбених јединица има 25 – 25ПМ 

*пословни простор: 

 -  локал 1= 89.95м
2
-

 
2ПМ 

-  локал 2= 78.80м
2
-

 
2ПМ 

-  локал 3= 39.20м
2
-

 
1ПМ  

 

2. Апсолутна висина новог објекта –  

 висина венца је 222.88м (+18.83м) 

 

3. Удаљење новог објекта од задње ивице 

парцеле износи:  

8.88м - 8.93м>18.83м:4 =4.71м  
(по Правилнику  22/2015 - ''висина објекта је растојање 

од нулте коте до коте венца- највише тачке фасадног 

платна'') 

  

 

6.ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА БЛОКА 

7.Д ПРИКАЗ НОВОПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА И НЕПОСРЕДНОГ ОКРУЖЕЊА 
 

8.ЗАКЉУЧАК 

Из свега претходно изложеног и детаљно анализираног,  а у складу са чланом  60 Закона о 

планирању и изградњи и Упуством о примени појединих одредби Закона о планирању и  изградњи 

(Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-УС, 64/10- УС, 24/11, 121 /12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-

 УС, 132/14, 145/19, 83/18, 31/2019 и 37/2019- др.закон, 9/2020 и 52/2021) -Урбанистички пројекат - 

број 011-00-605/2020-I од 27.11.2020. године којима је одређено да се Урбанистичким пројектом (и 

претходно урађеном Урбанистичком анализом) могу прецизирати решења из планских докумената и 

донекле изменити решења из планских докумената, нарочито по питању: 

 

 Висинског уједначавања са изграђеним објектима (одредба члана 60. став 5. Закона о 

планирању и изградњи). 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/http:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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Основ за издавање локацијских услова ће у том случају бити потврђени урбанистички 

пројекат, а затим плански документ на основу којег је потврђен урбанистички пројекат, на начин да 

се не потиру правила која су одређена у потврђеном (важећем) урбанистичком пројекту. 

 

Из свега наведеног предлажем да Комисија за планове доносе  закључак о могућности 

израде урбанистичког пројекта којим се планира висинско уједначавање слемена објеката 

изграђених у урбанистичкој подцелини 2.4.1. 

 

Руководилац Одељења за урбанизам је изнео да је донета Одлука о изради ПДР „Центар града 

Краљева“. Постоји доста неусклађености у погледу висине објеката. Из тих разлога Министарство 

је донело препоруку да се израђују урбанистички пројекти.  

Чланови Комисије сматрају да је анализа детаљно урађена, има могућности да се кроз израду 

Урбанистичког пројекта дође до максималног коефицијента који је планом предвиђен. У овом 

случају ће се радити повучен спрат и то изградњом станова у два нивоа (дуплекса) чиме се неће 

повећавати ни број потребних паркинг места.    

 Након разматрања Комисија је донела 

 

Закључак 

 

 Могућа је израда урбанистичког пројекта којим се планира висинско уједначавање венаца 

или слемена објеката изграђених у блоку, односно урбанистичкој подцелини 2.4.1 за изградњу 

вишепородичног стамбено - пословног објекта на кат. парцели број 139 КО Краљево. Није гласао 

члан Комисије Милорад Ћајић као пројектант објекта. 

 

2. РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

БРОЈ 5297/150 КО КРАЉЕВО И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЗАКЉУЧКА 

Известилац: Архитектонски биро „Архимар“ Краљево, одговорни урбаниста Марица Мијајловић, 

дипл.инж.арх. 

 

 Сања Срећковић, дипл.инж.арх. упознаје Комисију са Урбанистичком анализом за 

реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта на кат. парцели број 5297/150 КО Краљево 

 

1.УВОДНИ ПОДАЦИ О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 

 Повод за израду урбанистичке анализе је захтев инвеститора за преиспитивање просторних 

могућности за реконструкцију, адаптацију и доградњу објеката на кп број 5297/150 КО Краљево, у 

целини -  блоку 2.3, намењеној за пословање сервисе и магацине. 

 Циљ ове урбанистичке анализе је утврђивање могућности за висинско уједначавање 

слемена са изграђеним објектима у урбанистичкој целини 2.3, као и за примену једног 

максималног урбанистичког показатеља – коефицијента заузетости на предметној грађевинској 

парцели број 5297/150 КО Краљево у оквиру урбанистичке целине -  блока 2.3, у оквиру које је 

планирано  пословање сервиси и магацини. 

 Правни, плански основ, као и расположива документација за предметну локацију је у наставку 

текста: 

 

 Правни основ је: 

o члан 60. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. 

септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 

4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 -УС, 50 од 7. јуна 2013 -

 УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 

83 од 29. октобра 2018, 31/2019 и  37/2019- др.закон,  9/2020 и 52/2021), 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/http:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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o Упуство о примени појединих одредби Закона о планирању и  изградњи 

(Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-УС, 64/10- УС, 24/11, 121 /12, 42/13-УС, 

50/13- УС, 98/13- УС, 132/14, 145/19, 83/18, 31/2019 и 37/2019- др.закон,  9/2020 и 

52/2021) -Урбанистички пројекат - број 011-00-605/2020-I од 27.11.2020.године, 

 

o Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (Сл.гласник РС бр. 32/2019). 

 

 Плански основ  је:  

o План генералне регулације Индустријска зона – „Спортски аеродром“', ('Сл. лист 

града Краљева“, бр. 13/2013 и 24/2013). 

 

 Документација: 

o Копија плана бр.   953-044-9588/2021 од  09.06. 2021. године 

o Поседовни лист  број 9851 од 21.05.2021. године 

o Информација о локацији број 350-1-120/2021-VI од 15.04.2021. године  

o Катастарско-топографски  план за кп. бр. 5297/150 КО Краљево,  урађен и оверен од 

стране ’’GEOZOOM’’-a  Краљево 

o Локацијски услови за реконструкцију, адаптацију и доградњу магацинских објеката и 

претварање у производни погон (у копији плана означени бројем 2 и 3) спратности 

Пр+0 и Пр+1С, на кп број 5297/150 и делу кп број 5297/45 КО Краљево, број 353-1-

104/2020-06 од 5.08.2020. године 

o Решење - грађевинска дозвола за изградњу тренинг центра за обуку радника за радове 

на висини, на кп број 5297/14 КО Краљево, број 351-1-17/2019-06 од 14.03.2019. 

године.  

 Закон о планирању и изградњи дефинише у којим случајевима се израђује Урбанистички 

пројекат: 

 

20. Урбанистичко-технички документи 

20.1. Урбанистички пројекат 

Члан 60 

 Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев 

инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 

урбанистичко-архитектонске разраде локација.  

Урбанистичким пројектом може се изузетно, у случају усклађивања са важећим планским 

документом тог или ширег подручја, применити урбанистички параметри, и то на начин да се 

користи или највећи дозвољени индекс заузетости или највећи дозвољени индекс изграђености 

грађевинске парцеле, односно највећа дозвољена висина или највећа дозвољена спратност објеката, 

у зависности од карактеристика локације и архитектонско-урбанистичког контекста. 

Урбанистичким пројектом може се прописати и висинско уједначавање венаца или слемена 

објеката изграђених у блоку до максимално предвиђене висине објекта изграђеног у складу са 

законом у том блоку. 

Комисија за планове јединице локалне самоуправе, односно града, доноси закључак о могућности 

израде урбанистичког пројекта којим се планира висинско уједначавање венаца или слемена 

објеката изграђених у блоку, у непосредној близини зоне интервенције предметног блока, до 

максимално предвиђене висине објекта изграђеног у складу са овим законом у том блоку, пре 

почетка израде урбанистичког пројекта, уз извод из планског документа и приказа ширег окружења 

локације. 

 

2.УСЛОВИ  ДЕФИНИСАНИ  ПЛАНСКИМ  ДОКУМЕНТОМ 

 Овом  Урбанистичком анализом је третирана постојећа катастарска  парцела 5297/150 КО 

Краљево, која се налази у Улици Аеродромској, целини 2.3 намењеној за пословање сервисе и 

магацине.  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/http:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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 Површина парцеле број 5297/150 КО Краљево у обухвату УА-е износи 18998м
2
, а настала је 

препарцелацијом, односно спајањем кп број 5297/45 и 5297/13 КО Краљево. 

 Локацијски услови за реконструкцију, адаптацију и доградњу магацинских објеката и 

претварање у производни погон (у копији плана означени бројем 2 и 3) спратности Пр+0 и Пр+1С, 

на кп број 5297/150 и делу кп број 5297/45 КО Краљево, издати су под бројем 353-1-104/2020-06 од 

5.08.2020. године. 

 Планирана је доградња приземне хале (у копији плана означени бројем 2) и и затварање 

некадашње надстрешнице хале (у копији плана означени бројем 3) панелима, доградња спрата 

изнад ње на кп број 5297/13 КО Краљево и делу 5297/45 КО Краљево са циљем проширења 

производње. Објекти су конципирани тако да се у приземљу објекта број 2 налази производња 

каблова, а у приземљу објекта број 3 налази производња конектора, мокри чворови за раднике и 

просторије за одмор радника, а на спрату објекта број 3 су изложбени простор и архива. 

Обзиром да је реконструкција, адаптација и доградња магацинских објеката са претварањем у 

производни погон у поодмаклој фази, прави је тренутак да се анализира локација – кп број 5297/150 

КО Краљево и непосредно у урбанистичкој целини 2.3. 

 Циљ израде ове урбанистичке анализе је да се преиспитају просторне могућности непосредног 

окружења и да се покаже да се реконструкција, адаптација и доградња магацинских објеката, уклапа 

у простор предметне урбанистичке целине односно блока.  

 

За целину 2.3 планским документом је предвиђена намена сервиси и магацини, спратност ВП+1, 

индекс заузетости до 60%, индекс изграђености до 1,2. 

  

3. УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА БЛОКА  

 У оквиру урбанистичке целине – блока 2.3, приказани су изграђени објекти на парцелама у 

непосредном окружењу, па и реперни објекти на кп број 5297/14 КО Краљево. Такође је извршено 

и снимање слемена реперних и суседних објеката, што је приказано у наставку анализе.  

 Изграђени објекти – стубови на кп број 5297/14 КО Краљево у Улици Аеродромској су узети 

као реперни објекат у урб. целини – блоку 2.3. За поменуте реперне објекте издата је грађевинска 

дозвола за изградњу тренинг центра за радове на висини, на кп број 5297/14 КО Краљево, број 

351-1-17/2019-06 од 14.03.2019. године.  

 Суштине је да ће се реконструисани, адаптирани и дограђени објекат уклопити у простор 

предметне урбанистичке целине. 

 Урб. анализа је заснована на висинском уједначавању слемена са реперним објектом 

изграђеним у блоку до максималне висине објекта објекта изграђеног у складу са законом у том 

блоку, уз поштовање једног урбанистичког показатеља – коефицијента заузетости (планом 

дефинисан 60%). 

 

 У урбанистичкој анализи дата је и табела просторно – урбанистичких параметара 

реконструисаних, адаптираних и дограђених објеката у односу на реперне објекте, као и упоредна 

анализа правила грађења и уређења и урбанистичких показатеља по ПГР-у и по УА-у. 

 Из свега наведеног обрађивач предлаже да се донесе закључак: 

Да се у складу са чланом  60. Закона о планирању и изградњи и Упуством о примени појединих 

одредби Закона о планирању и  изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-УС, 64/10- УС, 

24/11, 121 /12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13- УС, 132/14, 145/19, 83/18, 31/2019 и 37/2019- др.закон, 

9/2020 и 52/2021) -Урбанистички пројекат - број 011-00-605/2020-I од 27.11.2020. године којима је 

одређено да се Урбанистичким пројектом (и претходно урађеном Урбанистичком анализом) могу 

прецизирати решења из планских докумената и донекле изменити решења из планских 

докумената, нарочито по питању: 

 Висинског уједначавања са изграђеним објектима (одредба члана 60. став 5. Закона о 

планирању и изградњи). 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/http:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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 Основ за издавање локацијских услова ће у том случају бити потврђени урбанистички пројекат, 

а затим плански документ на основу којег је потврђен урбанистички пројекат, на начин да се не 

потиру правила која су одређена у потврђеном (важећем) урбанистичком пројекту. 

 

 Из свега наведеног предлажем да Комисија за планове доносе  закључак о могућности 

израде урбанистичког пројекта којим се планира висинско уједначавање слемена објеката 

изграђених у урбанистичкој подцелини 2.3 намењеној за пословање – сервисе и магацине. 

  

 Чланови Комисије су става да се за реконструкцију, адаптацију и доградњу предметног објекта 

морају прибавити услови Директората цивилног ваздухопловства, у поступку издавања 

локацијских услова.  

 Руководилац Одељења за урбанизам Звонко Ковачевић, дипл.инж.грађ. је изнео да је ПГР 

„Индустријска зона – Спортски аеродром“ још 2013. године. Сматра да планом нису баш најбоље 

решене подцелине у смислу спратности. У близини се налази објекат Магнохрома са четири спрата. 

У овој подцелини нема високих објеката, осим тренинг центра. Услови Директората који се 

прибављају су везани за висинску регулацију и упадне углове. 

 Чланови Комисије су поставили питање довољног броја паркинг места обзиром на заузетост 

која износи 60%.   

  

 Након разматрања Комисија је донела 

 

Закључак 

 

 Могућа је израда урбанистичког пројекта којим се планира висинско уједначавање слемена 

објеката изграђених у урбанистичкој целини 2.3 намењеној за пословање – сервисе и магацине, ради  

реконструкције, адаптације и доградње објекта на кат. парцели број 5297/150 КО Краљево. 

 

 3. РАЗМАТРАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО -

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6064 КО КРАЉЕВО, У УЛИЦИ 

ХЕРОЈА МАРИЧИЋА У КРАЉЕВУ  

Известилац: Архитектонски биро „Архимар“ Краљево, одговорни урбаниста Марица Мијајловић, 

дипл.инж.арх. 

 

 Сања Срећковић, дипл.инж.арх. упознаје Комисију са Урбанистичким пројектом за изградњу 

стамбено – пословног објекта на кп број 6064 КО Краљево.  

 Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је члан 60. 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, 37/2019 

– др. Закон, 9/2020 и 52/2021), Упутство о примени појединих одредби Закона о планирању и 

изградњи – Урбанистички пројекат - број 011-00-605/2020-I од 27.11.2020.године и Правилник о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Сл.гласник РС“, бр. 32/2019). 

 Плански основ је План детаљне регулације „Центар града Краљева“ („Сл. лист града Краљева“, 

број 12/2011,8/2012, 21/2017, 23/2017, 8/2021-исправка и 9/2021). 

  Урбанистички пројекат је израђен након што је на 33. Седници Комисије за планове града 

Краљева донет закључак: Могућа је израда урбанистичког пројекта којим се планира висинско 

уједначавање венаца или слемена објеката изграђених у блоку, за изградњу стамбено-пословног 

објекта на кп број 6064 КО Краљево. 

 Овим Урбанистичким пројектом је третирана постојећа катастарска парцела 6064 КО Краљево, 

које се налазе у улици Хероја Маричића, у урбанистичкој целини – блоку 2.1, у подцелини 2.1.3 која 

је намењена за изградњу нових објеката намене „'вишепородично становање са пословањем“. 

Површина парцела у обухвату УП-е износи 1425м2. Постојећа кп. бр. 6064 КО Краљево се простирe 
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правцем југозапад - североисток и оријентисана je директно на улицу Хероја Маричића. Терен је 

релативно раван. 

 Урбанистичким пројектом планирана је изградња новог објеката у непрекинутом низу, који је 

по намени вишепородично становање са пословањем. Спољна грађевинска линија приземља према 

Улици Хероја Маричића је испоштована (објекат је лоциран на 6,8м од осовине Улице). Минимална 

површина грађевинске парцеле према ПДР-у износи 600м
2
, а кп број 6064 КО Краљево има 

површину 1425м
2
. Индекс заузетости по плану и по Урб. пројекту износи 60%. Индекс изграђености 

по плану износи 3, док по Урб. пројекту износи 3,43. Спратност по плану износи П+4 а по УП-у 

По+ВПр+4С+Пс. Обезбеђено је 58 паркинг места што је више од потребног броја за 1. Испоштована 

су удаљења од задње ивице парцеле. Висина венца износи 18,77м а висина слемена износи 21,20м. 

 Саставни део Урбанистичког пројекта је идејно архитектонско решење објекта. 

 У току трајања јавне презентације урбанистичког пројекта пристигле су две примедбе.  

 Прва примедба је пристигла од стране Пешић Велимира, власника суседне кп број 502 КО 

Краљево. Противи се постављању објекта на међној линији са његовом парцелом, јер би онда 

одстојање између објеката било мах. 3,0м чиме би му се заклонило осунчање његових објеката и 

смањила тржишна вредност парцеле. 

 Одговор обрађивача је да је важећим ПДР-ом „Центар града Краљева“ предвиђена изградња 

објеката у непрекинутом низу. 

 Примедба број 2 је достављена од стране станара зграде „Катис“ на кп број 489 КО Краљево. У 

име станара присутна је Зорана Маринковић, која износи да као реперни објекат није могао да се 

узме објекат који нема употребну дозволу. Осим тога противи се постављању предметног објекта уз 

међу до дела где се „лепи“ са њиховим објектом, јер сматра ако се тако постави и будући објекат на 

кп број 495 КО Краљево, станари њихове зграде ће остати без дневног осветљења. Одговор 

обрађивача и чланова Комисије је да ће се приликом изградње објекта наспрам њиховог водити 

рачуна да одстојање између објеката буде према правилима (половина односно четвртина висине 

вишег објекта, зависно од тога да ли објекти имају отворе за дневно осветљење на наспрамним 

странама). Осим тога, појашњено је од стране обрађивача да реперни објекат не мора да буде 

суседни објекат, већ објекат изграђен у блоку. 

 Руководилац Одељења за урбанизам Звонко Ковачевић, дипл.инж.грађ. сматра да је кроз 

планску документацију неадекватно третирана подцелина. У овој подцелини је наглашено да се 

нови објекти у погледу висине морају уклопити са Катисовом зградом. Министарство је дало 

мишљење да треба да се раде урбанистички пројекти како би се реализовале локације. Усклађују се 

висине венаца или слемена објеката у односу на објекат који је изграђен у складу са Законом. 

Предметни реперни објекат има грађевинску дозволу а нема употребну дозволу (сматра се да је 

изграђен у складу са Законом). Према дворишној страни, планирани објекат на кп број 495 КО 

Краљево ће морати да се одмакне према прописима (половина односно четвртина висине вишег 

објекта). Планом је предвиђен непрекинут низ. Један објекат Пешић Велимира на кп број 502 КО 

Краљево је озакоњен а други је у поступку озакоњења. Објекат који се планира на кп број 6064 КО 

Краљево је огроман али је у складу са мишљењем Министра. 

 Катарина Васиљевић, дипл.инж.арх. износи да је у оквиру целог блока дата спратност П+4 што 

се уклапа по коефицијенту изграђености. Висинским уједначавањем се повећава спратност а самим 

тим и коефицијент изграђености. Због великог коефицијента изграђености, објекат залази у дубину 

парцеле.  

 Чланови Комисије су дали сугестије да је мало зелене површине у односу на површину парцеле. 

Осим тога стамбени објекат на суседној парцели је одавно изграђен, па је пројектант требало да 

„окрене“ објекат како би суседни стамбени објекат имао поглед или да се предвиди атријум. 

Упутство Министарства је обавезујуће али би требало мало боље сагледати и разрадити идејно 

решење. Изградњом овог објекта смањиће се квалитет живота на суседној парцели. Предлог је да се 

давање мишљења одложи за наредну седницу, као би се боље сагледао простор на лицу места и од 

стране нових чланова Комисије. 

 Руководилац Одељења за урбанизам Звонко Ковачевић, дипл.инж.грађ. сматра да треба да се 

давање мишљења одложи за наредну седницу. Могло би да се повећа спратност а да се не пробије 

коефицијент изграђености. Поставља питање могућности да се затражи неко варијантно решење.  





 УРБАНИСТИЧКИ   ПРОЈЕКАТ 

за изградњу стамбено-пословног објекта на  катастарској  парцели 

број  139  КО Краљево 

Архитектонски студио ЛИНЕМА Младеновац Септембар   2021. године страна  6 
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ТЕХНОМАГ А.Г. ПРОЈЕКТ Д.О.О  

 
                                                               

  Краљево                                       
Ул. Београдска бр.64                                     

 
ПРЕДМЕТ: Технички  услови за изградњу и прикључење вишепородичног стамбено- 

пословног објекта на јавну телекомуникациону мрежу  
 

 
Сходно Закону о електронским комуникацијама (Сл. гласник РС бр. 44/10), и Закону 

о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14 и 145/14 члан 11. Правилника о поступању спровођења обједињене процедуре 
електронским путем „Сл. Гласник РС“ бр 113/15 ), а на основу вашег захтева, РОП-КРА-6899-
ЛОЦ-1/2020 од 25.03.2020. године којим тражите услове за изградњу вишепородичног 
стамбено-пословног објекта По+Пр+4С на КП бр. 138 и 139  КО Краљево, у улици Олге 
Јовичић,  категорије „В“ , утврђено је да у околини планираних радова не  постоје подземне 
ТТ инсталације, па се сагласност издаје под следећим условима 

 

 

УСЛОВИ ЗА КУЋНУ ТК ИНСТАЛАЦИЈУ 

С обзиром да се објекат гради у зони где је планирана GPON мрежа (Гигабитна 
пасивна оптичка  мрежа), односно оптика до стана (FTTH)), потребно је да 
пројектант приликом пројектовања објекта, као и целокупне инфраструктуре потребне за 
изградњу објекта, испоштује следеће услове: 

 

1. За разлику од до сада уобичајених начина решавања кућних инсталација, код 
овог решења нису потребни бакарни DSL каблови унутар зграде као ни ITO 
ормани и реглете. Пренос сигнала од Телекомове мреже до сваког стана врши 
се путем оптичког кабла као медија и подразумева да је кућна инсталација у 
објекту урађена у складу са важећим стандардима структурног каблирања 
објеката.  

2. С обзиром да се ради о пословном објекту где су локали са једном или више 
локала , техничким решењем се предвиђа да се оптички кабл заврши у сваком 
локалу и то на месту у близини планираног TV уређаја и рачунара. Оптички кабл 
се у локалу завршава на Завршној Оптичкој Кутији (ZOK) са које се печ кордом 
повезује оптички модем. 
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3. На поменути модем се, путем UTP кабла, повезују рачунари и STB уређаји (један 
или више) који служе за пренос ТV сигнала и за везу са TV уређајем. STB уређај 
је потребно да стоји у близини ТV уређаја како би се што лакше међусобно 
повезали. 

4. Модем и STB уређај су активни елементи и захтевају монофазни наизменични 
напон од 220V. 

5. Пројектант, зависно од архитектонског решења, би требало да предвиди 
најпогодније место за завршетак оптичког кабла како би се везе са модемом и 
другим уређајима (рачунар и STB) оствариле са што краћим кабловима.  

6. Како се препоручује да ZOK и модем буду у дневној соби, пројектанту се 
препоручује да предвиди развод са UTP кабловима између соба (за стамбене 
јединице са више соба) и да поменуте каблове заврши на RJ45 утичницама. На 
овај начин се омогућава лакше повезивање рачунара и STB уређаја које се не 
налазе у истој просторији у којој је и модем.   

7. ZOK у свакој стамбеној јединици повезати ребрастим цревом Ø16mm са 
уградном разводном кутијом димензија 150х150mm коју би требало планирати 
изнад улазних врата са спољне стране стана. Набавка и уградња ZOK (завршне 
оптичке кутије) је обавеза Телекома.  

8. У приземљу или у подрумским просторијама зграде, на одговарајућем месту са 
кога је погодно повући успонске каблове, предвидети место за монтажу ODO 
ормана (оптички дистрибутивни орман) који представља тачку где се спајају 
оптички успонски каблови, оптички сплитери као и оптички кабл који повезује 
зграду са Телекомовом оптичком мрежом. ODO орман се монтира на зид и 
простор који је неопходно обезбедити је 700x600x300mm (ВхШхД). Висина 
монтаже доње ивице кабинета је на 1 до 1,2m од пода.  

9. Набавка и уградња ODO ормана као и сплитера је обавеза Телекома. У току 
пројектовања је неопходно дефинисати тачну позицију ODO ормана (приземље, 
подрумске просторије зграде или нека друга локација по предлогу пројектанта 
као што је наменска просторија за овај тип опреме). Простор у коме се налази 
ODO орман мора да буди приступачан радницима Телекома који раде на 
одржавању и на месту на коме неће бити изложен механичким оштећењима.  

10. ODO орман треба уземљити применом посебног уземљивача у односу на 
громобранско и ЕЕ уземљење максималног отпора уземљења < 30 Ω, или ако 
објекат има темељне уземљиваче онда од ODO ормана до најближе сабирнице 
положити кабл P/F Ø16mm2. 

11. Ради обезбеђења континуитета положених црева, због провлачења оптичких 
каблова од ODO ормана до предвиђеног места  ZOK-а у стану, на свакој етажи 
објекта предвидети простор за уградњу уградне спратне кутије димензија 
430x300x200 mm. Ове кутије морају имати могућност да се закључавају. 

12. Спратна кутија представља место спајања хоризонталних и вертикалних 
негоривих ребрастих црева кроз које ће се провлачити оптички каблови као и 
место спајања успонског оптичког кабла са каблом који се провлачи од поменуте 
кутије до ZOK у стану. Од поменуте спратне кутије на свакој етажи пројектовати 
и положити по једно негориво ребрасто црево пречника Ø16mm до места 
уградње разводне кутије димензија 150х150mm са спољне стране стана. Од ове 
кутије па на даље се наставља континуитет постављања ребрастих црева до 
ZOK кутије.  

13. Пројектовати и положити једно негориво ребрасто црево пречника Ø50mm од 
ODO ормана до последње спратне кутије (препорука да се са поменутом цеви 
изађе на кров због каснијег повезивања опреме која би се евентуално монтирала 
на крову). Поменуто ребрасто црево  мора да уђе у спратне кутије  на свакој 
етажи. 

 



 
 
 

14. Набавка и уградња хоризонталних и вертикалних негоривих ребрастих црева од 
ODO ормана до спратних кутија као и од спратних кутија до планираног места 
ZOK-а у стану је обавеза инвеститора.  

15. Спратне кутије би требало да имају отворе како би се вертикално ребрасто црево 
Ø50mm увело у кутију као и отворе за увод ребрастих црева која полазе од 
спратне кутије ка становима. Због лакшег провлачења каблова потребно је у сва 
ребраста  црева увући FeZn жицу. Отвори са морају груписати на одређени начин 
како би се могла уградити Телекомова опрема. Радници Телекома ће дати 
предлог позиције отвора сагласно позицији која се оставља за њу. 

УСЛОВИ ЗА СПОЉНУ ТК ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
1. Потребно је да инвеститор изгради ново кабловско  окно О.6.3.1  1,8x1,2x1,9 

(дужина, ширина, висина), испред објекта (локација орјентационо приказана на 
скици). Потребно је да инвеститор положи 3 PVC цеви Ø110 mm од кабловског 
окна О.6.3 до новоизграђеног окна О.6.3.1 и од њега према према подрумским 
просторијама зграде  провуче 2 PЕ цеви Ø40 mm  до ODO ормана,  и да их  
заврши на погодном месту на зиду заједничке просторије (ходник у приземљу или 
гаражни простор у сутерену) где су доведене успонске цеви за ТT инсталацију. 

2. При полагању PE цеви водити рачуна о углу савијања; полупречник кривине 
треба да износи минимално r = 2,3m, ради несметаног провлачења каблова. 
Место савијања цеви се не сме затрпати док надзорни орган не констатује да је 
кривина прописно изведена.  

3. Сви оптички каблови који се користе у унутрашњој инсталацији зграде, (од ODO 
ормана па до завршне оптичке кутије (ZOK) у стану биће негориви (LSZH) по 
стандарду G.657А. Њих испоручује и уграђује Телеком о свом трошку. Такође, 
сва црева која се помињу морају бити негорива (LSZH) и њихова набавка и 
уградња је обавеза инвеститора.  

4. Новоизграђена спољна инфраструктура мора бити геодетски снимљена. 
 

Рекапитулација међусобних обавеза по питању унутрашњих инсталација  

Обавеза инвеститора је набавка и уградња негоривих црева одговарајућег 
пречника унутар локала, затим негоривих црева за вертикални и хоризонтални 
развод оптичког кабла унутар пословног објекта као и набавка и уградња уградних 
спратних кутија и разводних кутија испред сваког локала. Обавеза инвеститора је 
такође и разводна мрежа UTP кабловима по локалу. 

Телеком ће, према захтевима корисника за услугама, кроз црева које је 
положио инвеститор провлачити оптичке каблове, од окна, до ZOK-a у локалу. 

Пуштање у рад нових веза и сеоба, који су предмет издатих услова, биће извршено 
на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу 
Телекома. 

  
 

ОПШТИ УСЛОВИ 

 
1. Пројекат израде тк инсталације и приводне тк канализације урадити у складу 

са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским 
комуникацијама, Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи 
пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, стандардима и прописима 
о изради техничке документације, и доставити на сагласност Предузећу 
„Телеком Србија" а.д.Уколико се ови пројекти раде одвојено, сваки пројекат 
треба да садржи потврду пројектаната да je извршено међусобно усаглашавање, 
као и сагласност на урађене пројекте издате од Предузећа „Телеком Србија" а.д.. 



 
 
 

2. Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на 
прописаном растојању у односу на трасе планираних тк објеката. У складу са 
важећим правилником, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња 
инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа изнад и испод 
планиране кабловске тк канализације, осим на местима укрштања. 

3. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на 
пројектовање и изградњу предметног објекта и приводне тк канализације, број 
или врсту потребних тк прикључака, габарит објекта и слично, у обавези сте да 
настале промене пријавите и затражите измену услова. 

4. Важност обновљених услова je годину дана од дана издавања обновљених 
локацијских услова. После тог рока инвеститор je у обавези да тражи обнову 
важности истих. 

5. Пре почетка радова на изградњи ТК канализације у обавези сте да писмено 
известите Службу за планирање и изградњу мреже у чијој надлежности ce 
налази зона планиране изградње ради вршења стручног надзора. 

6. Приликом избора извођача, ангажовати лиценциране извођаче који су 
регистровани за обављање делатности из области телекомуникација ради што 
бољег квалитета изведених радова. 

7. По завршетку радова на изградњи ТК канализације потребно je извршити 
квалитетни и технички пријем радова, као и пренос приводне ТК канализације у 
корист Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија" а.д., при чему би 
преузели обавезу одржавања исте и гарантовали непрекидност сервиса. 

8. Објекат који ce гради, односно чије je грађење завршено без грађевинске 
дозволе, не може бити прикључен на постојећу телекомуникациону мрежу 
сходно члану 160 Закона о планирању и изградњи (објављеног у Службеном 
гласнику PC бр. 72/2009,81/2009-исправљен, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 И 
145/2014). 

9. Дати услови и сагласност ce односе само на израду тк инсталације, тк 
концентрације и приводне тк канализације. Након обављеног квалитетног и 
техничког пријема радова од стране Комисије Предузећа „Телеком Србија" а.д., 
потребно je да инвеститор поднесе Захтев за повезивање на тк мрежу (уз Захтев 
je неопходно приложити Комисијски записник квалитетног и техничког пријема). 

 
 

 
Важност ових услова је једна година од дана издавања. 

 
С поштовањем, 

 
 

 
ШЕФ СЛУЖБЕ 

 
  
 Александар Сенић, дипл.инж. 

 

Rade Živković 
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1 1 „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд / 
ЕПС

Огранак Електродистрибуција Краљево ~ ДИСТРИБУЦИЈА
краљев0 , Димитрија туцовиkа 

1 
5,36000 крагbево, тел.: О36/304-398 , факс: 036/321-390

ЦЕОП: ROP-KRA-6899-LOC'-1/2020 Град Краљево-Градска управа одељење за
урбанизам,грађевинарство и стамбено-

I комуналне делатности

; Трг Јована Сариf~а бр. 1

36000 KPAJbEBO
L

Одлучујуfiи о захтеву н~ лежног органа од 27.03.2020. године, поднетог у име "ТЕХНОМАГ

А1Г. ПРОЈЕКТ" Д.О.О. КРАЈ6ЕВО, БЕОГРАДСКА бр. 64 на основу члана 140. Закона о

енергетици („Сл. гласнік РС` бр. 145/14), 8 и I86 Закона о планирању и изградњи („Сл.

гЛасник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121 /1 i, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају

се

i ПР-ЕНГ-01.79/01

Наш број: 8G.1.0.0-D-09

Кд+аљево, 2~30л4.2~20 О~~

Iвим условима опер'атор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту:

ОДС) одреFјује место јприкључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место

и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

08-987220

I УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВIЊE И ПРИКIЋУЧЕFbЕ

објекта: СТАМБЕНО ~- ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, класе 112222, 123001, бруто површина

објекта 2851.85м2, PAlbEBO, ОЛГЕ ЈОВИЧИЋ РИТЕ парцела број 138 и 139 , К.О.

KPAJbE60, површинајпарцеле 775м2. I
,

Инвеститор прикљуwка са орманом мерног i еста је ОДС.

На основу увида у Iдејно решење бр. 13:RI2019 од 08.2019, копију плана за катастарску

парцелу и извод из ~Сатастра водова, издајУ ,се ови Услови Уз констатациlУ да изградња

к Услова наведених у тачки 8.
1
1

1. Закључивање уговора о припремању земљишта измеFју инвеститора или јединице

локалне самоуправе са имаоцем ј'авног овлашfiења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.

Београд, Огранак Електродистри6уција Краљево

2. ЗакључиваІ-Lе уговора о успостављању права службености измеТју власника

послужног добра и имаоца јавног овлашflења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд,

Огранак јЕлектродистрибуција Краљево ради постављања и приступа

електроен ргетским објектима на парцели власника послужног добра.

3. У момен~Y издавања услова 1 не постоји изграћена електроенергетска 

инфрастр{rктура потребног капацитета на предметном локалитеry. да би се

oмoryFiиno( прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије

потребно је:

Потребно је рекднструисати постојећу ТС 10/0,4 кВ "Обилићева 2", а то подразумева

следеће: ј
- Уградњу новог gнергетског трансформатора снаге 400 кВА, преносног односа 10/0,42 кВ,

спреге Dyn5, уг~ни са компезационим1судом, контактним термометром и сниженим

губицима, у слобддни трафо бокс бр. 2, који је опремљен уљном јамом и шинама за смештај

трансформатора;( /- Уградњу нов 10 кВ трафо-ћелије. Трафо-ћелија треба да је лимена, типска,

префабрикована типа за унутрашњу мо ~ тажу,:;са димензијама које одговарају постојећем

СН блоку у ТС и опремњена растављачем за бРзо. искључење, са окидачима и приграђеним

ВВ осигурачима Qд 30 А; /

,~

8Г.1.0.0.-Д.09.08.-98725/3-2020



i

- Vlзвођење везе ЕТ-а i а трансформаторском ћелијом каблом типа ХНЕ 49-А 3х70 мм2, са

кабловским завршницама са обе стране вода, ду:жине 10 м;
- Уградњу бакарних сафрница пресека Зх(60х10)+1 х(60х5) мм, оријентационе дужине 4 м по

сабирници, од ЕТ-а до новог НН блока.
- Демонтажу и измешт i-ee ормара јавне расвете на спољашњи зид ТС;
- Уградњу новог НН блока, отвореног типа за унутрашњу монтажу са 8 НН извода

о1 ремљених трополнигі осигурачким летвама 400 А и прекидачем од 1 000А. НН блок треба

да садржи и полуиндi ректно мерење за мерење укупне потрошње ел. енергије у ТС,

дигиталном мерном гр помДМГ 2-РЕГ, 5 А, са i ПК и СМТ 1000/5 А/А и модемом ГСМ/ГПРС

са антеном за даљинс~о очитавање бројила.
Потребно је реконструисати и доградити постојећу кабловску канализацију из ТС

"Обилићева 2", на сле)ећи начин:
од ТС "Обилићева 2" до постојеће шахте "јШ4" потребно је реконструисати постојећу

ка6ловску канализаціју додавањем 4 ПВЦ цеви Ф110 мм, а од шахте "Ш4" до шахте °Ш6"

изградити нову кабловску канализацију са шест ПВЦ цеви Ф110 мм. Шахте "Ш5" и "Шб"

изградити као типск са димензијама (2х2х2)м, глетоване до високог сјаја са уграђеним

пењалицама и покло цем за тешки саобраћај. Од шахте "Ш6" до ПВЦ КПК на објекту

iоложити две ПВЦ це и пресека Ф110 мм.

I1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

(Напон на који се прикљl учује објекат: 0.4 kV

Фактор снаге: 0.95
Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта:

Обезбедити лако п иступачан простор у улазу зграде за смештај одговарајућих мерних

ормана са бројилимај ~

Остали услови које jb странка обавезна да обезбеди за извоFјење прикључка: Прикључење

објекта ће бити огуће тек након реализације Уговора о изградњи недостајућих

електроенергетских) објеката, којим he бити дефинисана реконструкција постојеће МБТС

10/0,4 кВ "Обилиће а 2", инсталисане снагеl 2х630 кВА, као и реконструкција и доградња

постојеће кабловск канализације. Такођње, пре почетка изградње објекта је неопходно

потписати и реализbвати уговор о измештању НН мреже, односно, са парцела на којој се

гради објекат демо тирати и уклонити постојеће кућне прикључке за објекте који се руше,

као и за објекте к ји се налазе у суседни~п парцелама. Инвеститор решава имовинско

правне односе за изградњу недостајуће кабловске канализације и полагање НН напојног

кабла објекта, као ~л за потребе измештања постојеће НН мреже. Инвеститор је у обавези

да достави пројек~те прикључних 0,4 кВ ~ кабловских водова ЕД Краљево на увид и

сагласност. +

Услови заштите
Обез6едитТн-Ц-С
изједначавања по
складу са важећиг

1
од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона:

систем заштите са темељним уземљивачем и спроведеним мерама

енцијала, а од преоптерећења и пренапона по избору пројектанта, а у

техничким прописима. ј

Услови поставља~а инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза

прикључка: I
Заштитне ypeFjajel на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним

осиryрачима на мврном месry и извести у складу са важеfiим техничким прописима.

Од ормана мерно I места (ОММ) до РТ у објекту обезбедити петожилни вод одговарајуFiег

типа и пресека. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3)

проводника, зашт тног (РЕ) и неутралног ( i) проводника.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уреТјаја неопходно је да обезбеди

алтернативно агр~е гатско напајање истих, ica обавезном уградњом одговарајуfiе блокаде од

продора напона а,грегата у ДСЕЕ.
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2. ј Технички опис при учка
Врста прикључка: инди~идуални
Карактер прикључка: т ајни
Место прикључења обекта: мерни орман, иза мерног уређаја 
М 

~

есто везивања прикључка на систем: Прикљ 
~

учак се везује у ТС 10/0,4 кВ Обилићева

2", на два новооформљ на НН извода за зграду у Ул. Олге Јовичић.

~ I
О'пис прикључка до м рног места: у ТС 10/0,4 кВ "Обилићева 2" оформити два нова НН

извода опремањем поq1гојеіих осигурачких летви новим НВ2 осигурачима од 250 А. Од ТС

изградити два прикључна 0,4 кВ вод до буд} е КПК на објекту, кабловима типа РРОО-А

4к150 мм2, оријентацLоне дужине по 165 м. ; Каблове положити кроз реконструисану и

дограђену кабловску анализацију од ТС "Обилићева 2" до шахте Ш6, и даље до ПВЦ

КПК1, ПВЦ КПК2 и штсh је ротребно реализовати кроз Уговор о изградњи недостајућих ЕЕО,

до ПВЦ КПК1 Зх400д 
Н 

~ ПВЦ КПК2 Зх400д на објекту. 
а објекту  ве ПВЦ КПК Зх400А, и посебну ПП ПВЦ КПК Зх400д за извођење

противпожарног прикr,учка. Све три КПК опремити одговарајућим НВ осигурачима. Од kflk

1 и КПК 2 до МРО- у објекту положити каблове РРОО-А 4х150 мм2, и од ПП КПК за

противпожарни приклучак положити кабл типа РРОО-А минималног пресека 4х50 мм2.

О пис мерног места: У улазу зграде, поста ~ити комплетно опремљене мерно.разводне

~ормане за два, петнаест и осамнаест мерних уређаја. МРО-е уградити у зид на лако

присryпачном месry.

Распоред мерних и заштитиних уређаја

I РБ амена
i макси-

Ком.

I
мална
снага
(kW)

Осигурачи
Бројило /

мерна групаТип
Номин.
струја (д)

1 СТАН 24 17.25 дутоматски 25 трофазно,2

2 ЛОКАЛ 3 17.25 дутоматски 25 трофазно,2

3 НАДЗЕМНд ГАРАЖА 1 11.04 дутоматски 16 трофазно,2

4 ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРбШњА 1 2 11.04 дутоматски 16 трофазно,2

5 ПОДЗЕМНд ГАРА)КРЈ 1 17.25 дутоматски 25 трофазно,2

1
1 ЛИФт 1 1 17.25 дутоматски 25 трофазно,2

Укупно ком: 32

Мерни ypefjaj: Дирhктно трофазно електронlско мултифункционално бројило са могуfiношfiу

двосмерне комуникације, које у свему мора да испуњава услове које је усвојио Стручни савет

ЕПС-а у материјалу~ „Функционални захтеви iи техничке спецификације АМИ/МДМ система", а

као доказ о испуњењу захтева стандарда за овај тип бројила морају постојати одговарајуfiи

атести који потврТјY1~}r испуњење тражених зактева стандарда.

1

i Заштитни уређаји Уградити нисконапонске једнополне аутоматске прекидаче (осигураче),

~
називне струје 16 ј1 25 А, типа "Ц", прекидне моћи 6(10)кд.

Управљачки уређај: Интегрисан у мерном уређају.

З. Место испор}~ке електричне енергије I

Место испоруке еr1ектричне енергије: мерн' орман, иза мерног уређаја.

4. Основни техмl ички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Електроенергетс а опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног

кратког споја 14. kA. (за прикључење на 0,4 kV)
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За елиминисање пролазн г земљоспоја примењује се:

јј- земљоспојна зашт та на изводном прекидачУ са временом трајања до 0.5s,

Уколико рад Уређаја ст анке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим

корисницима, под Условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о радУ

дистрибутивног система „ЕПС Дистирибуција" д.о.о. Београд, може странки да обустави

испорукУ електричне ене гије све док се не отклоне Узроци сметњи.

5. I Накнада за прикљу ење I

Обрачун накнаде за п И кључење извршен је у складУ са Методологијом за одреFјивање

трошкова прикључења а систем за пренос и дистрибуцијУ електричне енергије („Сл. гласник

РС , бр. 109/15), а У ко1о1 је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања

трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ. ;

ПI о ењена накна а за т ошкове п икљ чења износи:IP ц д Р Р У ,

Трошкови прикљУ ка: 1,877,151.82

Део трошкова сис iема насталих због прикључења објекта: 388,864.07

Укупно (без обрачунатог ПДВ): i 2,266,015.89

У трошкове прикључк 1 нисУ Урачунати евенryални додатни трошкови решавање имовинско-

правних односа за коніретно прикључење. I

6. Рок за изградњу I рикључка I

Планирани рок за изградњУ прикључка је 30 дана по измирењУ финансијских и других

обавеза из Уговора oI изградњи прикључка на ДСЕЕ закљученог измеђУ странке и имаоца

јавног овлашћења „ЕС Дистрибуција" д.о.о. Београд. Уговором о изградњи прикључка се

lпрецизно дефинише ок за изградњУ прикључка.

7. Захтев за прикљ чење I

Захтев за прикључе е YnYfiYje надлежни орган У име странке. Уз Захтев се доставља

документација из тачкIе 8.
По захтевУ надлежнbг органа „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд издаје одобрење које је

извршно даном доно~ења, а које садржи конаi ни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 1i5 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако сУ испуњени

Услови дефинисани вим документом. I

8. Додатни условј за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања раFјевинске дозволе, пріfіликом пријаве радова потребно је надлежном

органУ који спрово и обједињенУ процедуру електронски доставити попуњен, потписан и

електронски оверен Уговор о пружањУ УслУ ie за прикључење на ДСЕЕ који је достављен У

прилоry ових Услов

Не вршити nnafla е пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању

vcnvre за прикљvч~ење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добиiања

I
2
iii

приlаве радова.

~

Странка се, накоі4 исходовања граfјевинске дозволе, може директно обратити "ЕПС

Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција

Краљево ради за Учивања Уговора о исходовањУ инвестиционо-техничке документације.

> да по овлашFiењУ „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд изгради прикључак

свом трошкУ. У овом случаlY је потребно да се странка, након исходовања

ле, директно обратити "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак

ја Огранак Електродистрибуција Краљево ради закључивања новог

бити дефинисана меFјусобна права и обавезе а који се разликује од

Уговора.

Странка има прав
(део прикључка) о
грађевинске дозв
Електродистрибуц
Уговора којим Tie
понУFјеногтипског

У случајУ одступ
Анекса Уговора.

ња трошкова о нос ~а гово ен в е ност неопходно 'е закљ чивање
Р У д У~} У р У Р д 1 У

Прикључење обј=кта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних
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Уговором о пружању УсЛуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за

прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне

документације потребнеlза прикључење. ~

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган Уз Захтев за

прикључење): ~

1. Захтев за прикључење на формулару ЕП i Дистрибуција (достављамо у прилогу),

2. Потврда овлашћIеног извоТјача радова да електрична инсталација испуњава техничке
I ~

услове на форм ларУ ЕПС Дистрибуција (достављамо у прилогу),

З. Доказ о пров ри исправности електричне инсталације од стране овлашfiеног

предузеfiа — ате т, са резултатима мерења,~
4. Потписан уговор о снабдевањУ са изабраним снабдевачем као и да је за место

I примопредаје електричне енергије реryлисан приступ системУ и балансна
1
I одговорност. ј

9. Ови Услови имајУ ажност 12 месеци Уколико се у том периодУ не исходују локацијски

, Услови. У супротном, важе све време важења локацијских Услова, односно до истека

важења грађевинске дозволе. '

10. Ови Услови обавезујУ „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак

Електродистриб ција Огранак Електродистрибуција Краљево само Уколико у

целости, у истQветној и идентичноЈ садржини чине саставни део локацијских

Услова.

11. Значење поједи их израза

ЈМесто приклучењі об'екта на дистрибутивни систем електричне енергије је место

i разграничења одг ворности над објектима измеFјУ ОДС и корисника система.

Електроенергетски сбјекти до места прикључења сУ власништво ОДС, а објекти који се

налазе иза места п икључења сУ власништво корисника система. На месту прикључења се

обавља испорука ел ктричне енергије. Ii

Мерно место је тач а у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.
~

Прикључак је скуп водова, опреме и Ypefjaja којима се инсталација објекта крајњег купца

физички повезује с дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења

одговорности за п едату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење

технички, енергетскјfі и правно мoryfie, Укључујуfiи и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:
- Скица прикључка н4 ДСЕЕ
- Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ
- УПУТСТВО (за попу авање, оверу и плаћање по Уговору о пружању услуге за прикључење на

ДСЕЕ)
- Потврда о испуњењј прописаних тех. усл. за ел. инст. ниског напона
- Захтев за закључе е уговора ~
- Захтев изградњу пр~икrбучка
- Захтев за прикључење

дОСт8вИТИ : 

1. Служби за енерге
2. Писарници.

ику;

о~ GT Plfбyр,~y
Директор ог•анка
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~ .;  ` ~ ~;

~
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1. Правни и плански основ 
  

Правни основ за израду овог Урбанистичког пројекта је: 
o члан 60. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС”, бр. 72 од 

3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 
2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 
2013 -УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. 
децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 31/2019 и  
37/2019- др.закон, 9/2020 и 52/2021), 

 
o Упуство МГСИ-а о примени појединих одредби Закона о планирању и  

изградњи (Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-УС, 64/10- УС, 24/11, 
121 /12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13- УС, 132/14, 145/19, 83/18, 31/2019 и 
37/2019- др.закон и 9/2020) -Урбанистички пројекат - број 011-00-605/2020-
I од 27.11.2020.године, 

 
o Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 

и урбанистичког планирања (Сл.гласник РС бр. 32/2019). 
 
Плански основ  је:  

o План детаљне регулације ''Центар града Краљева'', бр. 011-84/2011-II од 
30.09.2011. године (''Сл. лист града Краљева'', бр. 12/2011, 8/2012, 21/2017 и 
23/2017). 

 
На 1. седници Комисије за планове града Краљева одржане 16.07.2021. године 

презентована је Урбанистичка анализа, која је била предуслов за израду овог 
Урбанистичког пројекта.  Повод за израду урбанистичке анализе је захтев инвеститора за 
преиспитивање просторних могућности и потенцијала локације за изградњу 
вишепородичног стамбено – пословног објекта у улици Олга Јовичић  ''Рите'' у 
урбанистичкој целини -  блоку 2.4, у урбанистичкој подцелини 2.4.1. 

Циљ ове урбанистичке анализе је утврђивање могућности за висинско 
уједначавање слемена са изграђеним објектима у урбанистичкој целини -  блоку 2.4, у 
урбанистичкој подцелини 2.4.1, као и за примену једног максималног урбанистичког 
показатеља – коефицијента заузетости на предметној грађевинској парцели број 139 у 
оквиру урбанистичке целине -  блока 2.4, урбанистичке подцелине 2.4.1, у оквиру које је 
планирана изградња нових објеката претежне намене вишепородично становање са 
пословањем. 

Комисија је након разматрања урбанистичке анализе донела и Закључак 
(комплетан записник налази се у документацији Инвеститора у оквиру УП-а): 

 

''Закључак 

 
 Могућа је израда урбанистичког пројекта којим се планира висинско 

уједначавање венаца или слемена објеката изграђених у блоку, односно урбанистичкој 

подцелини 2.4.1 за изградњу вишепородичног стамбено - пословног објекта на кат. 

парцели број 139 КО Краљево''. 
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2.  Обухват УП - локација 
                                        

Овим Урбанистичким пројектом је  третирана катастарска парцела 139 КО 
Краљево, која се налазе у улици Олге Јовичић ''Рите'', у урбанистичкој подцелини 2.4, у 
подцелини 2.4.1 која је намењена за ''вишепородично становање са пословањем''. 
Површина парцела у обухвату УП-е износи 775м2. 

Постојећа кп. бр. 139  КО Краљево се простирe правцем  северозапад - југоисток и 
оријентисана je директно на улицу Олге Јовичић ''Рите''. Терен је релативно раван.  

 

3. Услови изградње 
(намена, регулација и нивелација, приступ  локацији,  

начин решавања паркирања и др.) 
 

Предметнa катастарскa парцелa којa улази у границе Урбанистичког пројекта 
налази се у оквиру Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'', (''Сл. лист града 
Краљева'', бр. 12/2011, 8/2012, 21/2017 и 23/2017), у урбанистичкој 2.4, у подцелини 2.4.1 
за коју  у Информацији о локацији број 350-1-36/2021-VI од 6.02.2020. године   
дефинисано следеће: 
 

Подцелина 2.4.1 
 

- планирана је изградња нових  објеката у непрекинутом и прекинутом низу; 
- претежна намена је вишепородично становање са пословањем; 
- спољна грађевинска линија приземља поклапа се са регулационом линијом дуж 

улице Југ Богданове; 
- спољна грађевинска линија приземља  се поклапа са грађевинском линијом спрата 

и лоцирана је на удаљености од 9м од осовине улице Олге Јовичић ''Рите'', у свему 
према графичком прилогу плана; 

- спољна грађевинска линија приземља поклапа се са регулационом линијом према 
улици Обилићевој; 

- грађевинска линија приземља и спрата према будућој пешачкој стази су лоциране 
у свему према графичком прилогу плана; 

- висина венца нових објеката  се  поклапа са висином венца већ изграђеног објекта 
на кп.бр. 150 КО Краљево дуж улице Обилићеве; 

- максимална спратност према улицама Олге  Јовичић ''Рите'' и Југ Богдановој је  
П+4, док је према улици Обилићевој П+5; 

- минимална површина грађевинске парцеле је 600м2; 
- минимална ширина фронта грађевинске парцеле је  15м; 
- индекс заузетости за посматрану подцелину је мах 60; 
- индекс изграђености за посматрану подцелину је мах 3.6, уз напомену, у делу 

према улици Обилићевој где је планирана спратност П+5 коефицијент 
изграђености мах 3.6, а у делу где је планирана спратност П+4, према улицама 
Олге  Јовичић ''Рите'' и Југ Богдановој, коефицијент изграђености је мах 3.0; 

- обзиром да се гради о новој уличној градњи дозвољава се употреба 
архитектонских елемената на углу као реперног елемента; 

- прилаз грађевинским  парцелама може бити из улице Југ Богданове, Олге Јовичић 
''Рите'' и Обилићеве улице; 

- обавезно подземно гаражирање у оквиру грађевинске парцеле; 
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- остала правила грађења дата су кроз правила грађења која важе за укупан обухват 
плана, тако да се може издати информација о локацији, као предуслов за издавање 
локацијске дозволе. 

 

••  Правила парцелације--ппррееппааццееллаацциијјее земљишта за остале намене  
 

Минимална површина грађевинске парцеле биће дата за изградњу породичног 
стамбеног објекта, максималне спратности П+2, док је потребна површина за изградњу 
вишепородичног објекта дефинисана по појединачним подцелинама, посматрајући већ 
започету изградњу у урбанистичкој целини.  

ММииннииммааллннаа  ппоовврршшииннаа  ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее  ззаа  ииззггррааддњњуу  ппооррооддииччнноогг  ссттааммббеенноогг  
ооббјјееккттаа  ммоожжее  ббииттии::  
••  ззаа  ссллооббооддннооссттоојјеећћии  ооббјјееккаатт..................ммиинн  330000  мм22,,            ммиинн..  шшииррииннее  ффррооннттаа  1100..00  мм;;  
••  уу  ннееппррееккииннууттоомм  ннииззуу......................................ммиинн  115500  мм22,,            ммиинн..шшииррииннее  ффррооннттаа      55..00  мм;;  
••  уу  ппррееккииннууттоомм  ннииззуу............................................ммиинн  220000  мм22,,            ммиинн..шшииррииннее  ффррооннттаа      55..00  мм;;  
••  ддввоојјннии................................................................................ммиинн  440000мм22  ((22хх220000мм22)),,  ммиинн..шшииррииннее  ффррооннттаа  1166..00  мм  ((22хх88мм));;  
 Урбанистички показатељи (индекс или степен изграђености, индекс или степен 
искоришћености) су дефинисани у оквиру Правилника о општим условима о 
парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања Акта о 
урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, 
односно градска управа (''Сл. гласник РС'', бр. 75/2003) за опште стамбене зоне у 
насељима средњих густина и то: 
••  индекс или степен изграђености ...............................................................  1.5  
••  индекс или степен искоришћености ..........................................................   50.  
 За све постојеће стамбене и нестамбене објекте на грађевинском земљишту за 
остале намене, у циљу формирања припадајуће грађевинске парцеле, потребно је радити 
пројекте парцелације-препарцелације, уз претходно испуњене услове по важећем Закону. 

ННееооппххоодднноо  јјее  ииссттааћћии  ддаа  јјее  ппоо  ччллааннуу  7700  ЗЗааккооннаа  оо  ппллаанниирраањњуу  ии  ииззггррааддњњии  ппооттррееббнноо    
ддееффииннииссааттии  ззееммљљиишшттее  ззаа  ррееддооввннуу  ууппооттррееббуу..  ЗЗееммљљиишшттее  ззаа  ррееддооввннуу  ууппооттррееббуу  јјее  ззееммљљиишшттее  
ииссппоодд  ооббјјееккттаа  ии  ззееммљљиишшттее  ооккоо  ооббјјееккттаа  уу  шшииррииннии  оодд  ммааккссииммааллнноо  11..55мм  ((ррааччууннаајјуућћии  оодд  
ххооррииззооннттааллннее  ппрроојјееккцциијјее  ннаајјииссттуурреенниијјее  ттааччккее  ооббјјееккттаа))  ккоојјее  јјее  ооддррееђђеенноо  ккааоо  ммииннииммааллнноо  ззаа  
ффооррммиирраањњее  ннооввиихх  ппааррццееллаа  уу  ззааввииссннооссттии  оодд  ссииттууаацциијјее  ннаа  ттееррееннуу..  

  ООррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее    ннааддллеежжаанн  ззаа  ииммооввииннссккоо--ппррааввннее  ппооссллооввее,,  
ддооннооссии  рреешшеењњее  оо  ууттввррђђиивваањњуу  ззееммљљиишшттаа  ззаа  ррееддооввннуу  ууппооттррееббуу  ооббјјееккттаа    ии  ффооррммиирраањњуу  
ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее..  ППооммееннууттоо  рреешшеењњее  ссее  ддооннооссии  уу  ссллууччаајјуу  ддаа::  
••  ппооссттоојјеећћаа  ггрраађђееввииннссккаа  ппааррццееллаа,,  ннаа  ккоојјоојј  јјее  ооббјјееккаатт  ииззггрраађђеенн,,  ппррееддссттааввљљаа  ссааммоо  

ззееммљљиишшттее  ииссппоодд  ооббјјееккттаа;;  
••  ссее  ррааддии  оо  ооббјјееккттуу  ззаа  ккоојјии  јјее  ппооддннеетт  ззааххттеевв  ззаа  ллееггааллииззаацциијјуу  ии  ззаа  ккоојјии  јјее  ннааддллеежжннии  ооррггаанн  

ууттввррддииоо  ддаа  ппооссттоојјии  ммооггуућћнноосстт  ллееггааллииззаацциијјее,,  оодднноосснноо  ддооннееттоо  рреешшеењњее  оо  ллееггааллииззаацциијјии    
уу  ссккллааддуу  ссаа  рраанниијјее  вваажжеећћиимм  ззааккоонноомм;;  

••  јјее  уу  ппооссттууппккуу  ккооннввееррззиијјее  ппрраавваа  ккоорриишшћћеењњаа  ппооттррееббнноо  ууттввррддииттии  ззееммљљиишшттее  ззаа  ррееддооввннуу  
ууппооттррееббуу  ооббјјееккттаа,,  ккааддаа  јјее  ввллаасснниикк  ооббјјееккттаа  ффииззииччккоо  ииллии  ппррааввнноо  ллииццее,,  аа  ннооссииллаацц  ппрраавваа  
ккоорриишшћћеењњаа  ннаа  ггрраађђееввииннссккоомм  ззееммљљиишшттуу    ннаа  ккооммее  јјее  ттаајј  ооббјјееккаатт  ииззггрраађђеенн  јјееддииннииццаа  
ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ииллии  РРееппууббллииккаа  ССррббиијјаа,,  оодднноосснноо  ддррууггоо  ппррааввнноо  ллииццее  ччиијјии  јјее  
оосснниивваачч  јјееддииннииццаа  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ииллии  РРееппууббллииккаа  ССррббиијјаа..  

ААккоо  ссее  уу  ппооссттууппккуу  ууттввррђђиивваањњаа  ззееммљљиишшттаа  ззаа  ррееддооввннуу  ууппооттррееббуу  ооббјјееккттаа  ууттввррддии  ддаа  јјее  
ззееммљљиишшттее  ззаа  ррееддооввннуу  ууппооттррееббуу  ммаањњее  оодд  ккааттаассттааррссккее  ппааррццееллее  ннаа  ккоојјоојј  јјее  ооббјјееккаатт  ссааггрраађђеенн,,  
аа  оодд  ппррееооссттааллоогг  ддееллаа  ззееммљљиишшттаа  ссее  ммоожжее  ффооррммииррааттии  ппооссееббннаа  ггрраађђееввииннссккаа  ппааррццееллаа,,  
ввллаасснниикк  ппррееооссттааллоогг  ддееллаа  ззееммљљиишшттаа  рраассппооллаажжее  ттиимм  ззееммљљиишшттеемм  уу  ссккллааддуу  ссаа  ЗЗааккоонноомм  ии  
ППллаанноомм.. 
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2.3.3. ППооллоожжаајј  ооббјјееккааттаа  уу  ооддннооссуу  ннаа  ррееггууллаацциијјуу  ии  ннаа  ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее  

  
••  ннооввии  ооббјјееккттии  ккоојјии  ггррааддее  ссее  ппооссттааввљљаајјуу  ннаа  ззааддааттее  ггрраађђееввииннссккее  ллиинниијјее  ппррееммаа  ууллииччнноојј  

ррееггууллаацциијјии;;  
••  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ии  ддооггррааддњњаа  вврршшии  ссее  ддоо  ззааддааттиихх  ггрраађђееввииннссккиихх  ллиинниијјаа;;  
••  ггрраађђееввииннссккее  ллиинниијјее,,  уу  ссввиимм  ппооддццееллииннааммаа,,  ддееффииннииссааннее  ссуу  уу  ооддннооссуу  ннаа  ппооссттоојјеећћее  

ооббјјееккттее  ппааррааллееллнноо  ооссооввииннссккиимм  ллиинниијјааммаа  ууллииццаа  ииллии  уу  ооддннооссуу  ннаа  ооссооввииннссккее  ллиинниијјее  
ууллииццаа,,  ппааррааллееллнноо  ссаа  ииссттиимм;;  

••  ррееггууллааццииооннее  ллиинниијјее  ууггллааввнноомм  ппррааттее  ппооссттоојјеећћее  ггррааннииццее  ккааттаассттааррссккиихх  ппааррццееллаа  ппррееммаа  
јјааввнноојј  ссааооббррааћћаајјнниицции,,  ппооссттоојјеећћоојј    ииллии  ппллаанниирраанноојј    ууллиицции;;  

••  ппррии  ррееккооннссттррууккцциијјии  ии  ддооггррааддњњии  ппооссттоојјеећћиихх  ооббјјееккааттаа,,  ууссккллааддииттии  ррееггууллаацциијјуу  ссаа  
ссууссеедднниимм  ооббјјееккттииммаа  ((ввееннаацц  ввеећћ  ииззггрраађђеенноогг  ссууссеедднноогг  ооббјјееккттаа));;  

••  ггрраађђееввииннссккаа  ллиинниијјаа  ппооддззееммнниихх  ееттаажжаа  ннее  ссммее  ппррееллааззииттии  ррееггууллааццииооннуу  ллиинниијјуу  уу  ддееллуу  
ппррееммаа  ууллииччнноојј  ррееггууллаацциијјии;;  

••  ггооррњњаа  ккооттаа  ппооддззееммннее  ееттаажжее  ннее  ссммее  ббииттии  ввиишшаа  оодд  ккооттее  ннииввееллееттее  ппррииссттууппнноогг  ппууттаа;;  
••  ппооддззееммннее  ееттаажжее  ппоо  ддууббииннии  ллооккаацциијјее  ннииссуу  ооггррааннииччееннее  шшттоо  ззннааччии  ддаа  ссее  ммооггуу  ггррааддииттии  ннаа  

ццееллоојј  ллооккаацциијјии  ддоо  ггррааннииццаа  ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее  уузз  ооббааввееззнноо  ооббееззббееђђеењњее  ссууссеедднниихх  
ллооккаацциијјаа;;  

••  ппооллоожжаајј  ооббјјееккттаа  ннаа  ггрраађђееввииннссккссккоојј  ппааррццееллии  ддееффииннииссаанн  јјее  ппррааввииллииммаа  ииззггррааддњњее  
((ррееггууллаацциијјаа  ооббјјееккааттаа,,  ммееђђууссооббннаа  ууддааљљеенноосстт  ооббјјееккттаа,,  ввииссииннаа  ооббјјееккттаа,,  ппооссттааввљљаањњее  
ооггррааддее,,  ппааррккиирраањњее,,  ггаарраажжиирраањњее  ии  ддрр..));;  

••  ввррссттаа  ии  ннааммееннаа  ооббјјееккттаа  ддееффииннииссааннаа  јјее  ппоо  ппооддццееллииннааммаа;;  
••  нниијјее  ддооззввоољљеенноо    ппррееллаажжеењњее    ггрраађђееввииннссккее  ллиинниијјее  нниијјеедднниимм  ддееллоомм  ввиишшееппооррооддииччнноогг  

ооббјјееккааттаа  уу  ддееллуу  ппррееммаа  ууллииччнноомм  ффррооннттуу  ттјј..  уу  ссииттууаацциијјааммаа  ккааддаа  ссее    ггрраађђееввииннссккаа  ллиинниијјаа  
ппррииззееммљљаа  ппооккллааппаа  ссаа  ггрраађђееввииннссккоомм  ллиинниијјоомм  ссппррааттаа,,  ииззууззеевв  уу  ддееллуу  ввеећћ  ззааппооччееттее  
ииззггррааддњњее  ггддее  ћћее  ссее  ппррааттииттии  ввеећћ  ппооссттоојјеећћаа  ииззггррааддњњаа;;  

• грађевински елементи на нивоу приземља (код вишепородичних објеката) могу прећи 
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада) и то: 

− транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже 
мање од 2,0 м по целој ширини објекта са висином изнад 3.0 м, али да не 
заузму коловозну регулацију, 
− платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 
м од спољне ивице тротоара на висину изнад 3.0м, 
− конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 3.0м, 

само у случају када графичким прилогом није другачије дефинисано; 
• грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без 

стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то: 

− на делу објекта према предњем дворишту (само уколико нови објекат прати 
већ започету уличну изградњу) мање од 1,2 м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља у 
случају да у графичком прилогу плана није наглашено да се грађевинска 
линија приземља и спрата поклапају. У том случају овај став не важи; 
− на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно 
западне) оријентације мање од 0,6 м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
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− на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) 
оријентације мање од 0,9 м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
− на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње 
линије суседне грађевинске парцеле од 5,0 м мање од 1,2 м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад 
приземља; 

••  ннаајјммаањњее  ддооззввоољљеенноо  рраассттоојјаањњее  ооссннооввнноогг  ггааббааррииттаа  ((ббеезз  ииссппааддаа))  ппооррооддииччнноогг  ссттааммббеенноогг  
ооббјјееккттаа  ии  ллиинниијјее  ссууссееддннее  ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее  јјее  ззаа::  

--  ссллооббооддннооссттоојјеећћее  ооббјјееккттее  ннаа  ббооччнноомм  ддееллуу  ддввоорриишшттаа,,  јјееддннаа  11..55мм  оодднноосснноо  ддррууггаа  
22..55мм;;  
--  ддввоојјннии  ооббјјееккттии  ии  ооббјјееккттии  уу  ппррееккииннууттоомм  ннииззуу  ннаа  ббооччнноомм  ддееллуу  ддввоорриишшттаа  44..00мм;;  
--  ппррввии  ииллии  ппооссллееддњњии  ооббјјееккаатт  уу  ппррееккииннууттоомм  ннииззуу  11..55мм;;  
--  ззаа  ииззггрраађђееннее  ппооррооддииччннее  ссттааммббееннее  ооббјјееккттее  ччиијјее  јјее  рраассттоојјаањњее  ддоо  ггррааннииццее  
ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее  ммаањњее  оодд  ввррееддннооссттии  ууттввррђђееннее  ппллаанноомм  уу  ссллууччаајјуу  
ррееккооннссттррууккцциијјее  ии  ддооггррааддњњее  ннее  ммооггуу  ссее  ннаа  ссууссеедднниимм  ссттррааннааммаа  ппррееддввииђђааттии  ооттввооррии  
ссттааммббеенниихх  ппррооссттоорриијјаа;;  

••  ззаа  ииззггрраађђееннее  ооббјјееккттее  ккоојјии  ссуу  ууддааљљееннии  ммаањњее  оодд  33..00мм  ннее  ммооггуу  ссее  ннаа  ссууссеедднниимм  ссттррааннааммаа  
ппррееддввииђђааттии  ннаассппррааммннии  ооттввооррии  ссттааммббеенниихх  ппррооссттоорриијјаа;;  

••  рраассттоојјаањњее  ооссннооввнноогг  ггааббааррииттаа  ((ббеезз  ииссппааддаа))  ввиишшееппооррооддииччнноогг  ссттааммббеенноогг  ооббјјееккттаа  ии  
ллиинниијјее  ссууссееддннее  ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее  јјее  22..55мм;;  

••  ззаа  ииззггрраађђееннее  ввиишшееппооррооддииччннее  ссттааммббееннее  ооббјјееккттее  ччиијјее  јјее  рраассттоојјаањњее  ддоо  ггррааннииццее  
ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее  ммаањњее  оодд  ввррееддннооссттии  ууттввррђђеенниихх  ппллаанноомм,,  ннее  ммооггуу  ссее  ннаа  ссууссеедднниимм  
ссттррааннииццааммаа  ппррееддввииђђааттии  ннаассппррааммннии  ооттввооррии  ссттааммббеенниихх  ппррооссттоорриијјаа;;  

••  рраассттоојјаањњаа  ииззммееђђуу  ррееггууллааццииоонниихх  ии  ггрраађђееввииннссккиихх  ллиинниијјаа,,  ппооррооддииччнниихх  ии  
ввиишшееппооррооддииччнниихх  ссттааммббеенниихх  ооббјјееккааттаа,,    ддееффииннииссааннаа  ссуу  ппоо  ппооддццееллииннааммаа  уу  ггррааффииччккоомм  
ппррииллооггуу  ппллааннаа..  

 

2.3.6. Међусобна удаљеност објеката 

  

• Вишеспратни слободностојећи стамбени објекат не може заклањати директно 
осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања; 

••  ммееђђууссооббннаа  ууддааљљеенноосстт  ссллооббооддннооссттоојјеећћиихх  ввиишшееппооррооддииччнниихх  ии  ввиишшеессппррааттнниихх  ооббјјееккааттаа  ии  
ооббјјееккааттаа  ккоојјии  ссее  ггррааддее  уу  ппррееккииннууттоомм  ннииззуу,,  ииззннооссии  ннаајјммаањњее  ппооллооввииннуу  ааппссооллууттннее  ввииссииннее  
((ввииссииннаа  ккоојјаа  ууллааззии  уу  ппррооррааччуунн  јјее  ввииссииннаа  оодд  ннууллттее  ккооттее  ддоо  ккооттее  ссллееммееннаа))  ввиишшеегг  ооббјјееккттаа  
ррааччууннаајјуућћии  оодд  ннааииссттуурреенниијјее  ттааччккее  ссууссеедднноогг  ооббјјееккттаа;;  

••  ууддааљљеенноосстт  иизз  ппррееттххооддннее  ттааччккее,,  ммоожжее  ссее  ссммаањњииттии  ннаа  ччееттввррттииннуу  ввииссииннее  ввиишшеегг  ооббјјееккттаа,,  
ааккоо  нниијјееддаанн  ооббјјееккаатт  ннаа  ннаассппррааммнниимм  ббооччнниимм  ссттррааннааммаа  ннее  ссааддрржжее  ооттввооррее  ссттааммббеенниихх  
ппррооссттоорриијјаа,,  сс  ттиимм  ддаа  ттаа  ууддааљљеенноосстт  ннее  ммоожжее  ббииттии  ммаањњаа  оодд  66мм  ((ррааччууннаајјуућћии  оодд  
ннааииссттуурреенниијјее  ттааччккее  ссууссеедднноогг  ооббјјееккттаа));;  

••  рраассттоојјеењњее  ннооввоогг  ооббјјееккттаа  оодд  ввеећћ  ппооссттоојјеећћеегг  ммоорраа  ббииттии  ннаајјммаањњее  ппооллооввииннаа  ааппссооллууттннее  
ввииссииннее  ((ввииссииннаа  ккоојјаа  ууллааззии  уу  ппррооррааччуунн  јјее  ввииссииннаа  оодд  ннууллттее  ккооттее  ддоо  ккооттее  ссллееммееннаа))  ввиишшеегг  
ооббјјееккттаа,,  ууккооллииккоо  ппооссттоојјее  ооттввооррии  ссттааммббеенниихх  ппррооссттоорриијјаа  ссаа  ттее  ссттррааннее,,  ббеезз  ооббззиирраа  ддаа  ллии  
јјее  рреечч  оо  ппооррооддииччнноомм  ииллии  ввиишшееппооррооддииччнноомм  ооббјјееккттуу;;  

••  ууккооллииккоо  јјее  ннееммооггуућћее  ддееффииннииссааттии  ммееђђууссооббннуу  ууддааљљеенноосстт  ббууддуућћиихх  ооббјјееккааттаа,,  ннооввии  ооббјјееккаатт  
ппооссттааввииттии  ннаа  ууддааљљеенноосстт  ннаајјммаањњее  ччееттввррттииннуу  ааппссооллууттззххннее  ввииссииннее  ((ввииссииннаа  ккоојјаа  ууллааззии  уу  
ппррооррааччуунн  јјее  ввииссииннаа  оодд  ннууллттее    ккооттее  ддоо  ккооттее  ссллееммееннаа))  ппллаанниирраанноогг  ооббјјееккттаа  ооаа  ззааддњњееее  
ииввииццее  ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее;;  

••  ппллааннииррааннуу  ммееђђууссооббннуу  ууддааљљеенноосстт  ппррииммееннииттии  уу  ссввааккоомм  ссллууччаајјуу,,  ббеезз  ооббззиирраа  ддаа  ллии  ссуу  
ооббјјееккттии  ллееггааллнноо  ииллии  ннееллееггааллнноо  ииззггрраађђееннии..  
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2.3.9. Заштита суседних објеката 

  
• Изградња вишепородичних објеката у низу - односно у прекинутом низу може се 

дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе 
темеља не могу прелазити границу суседне парцеле; 

••  ппррии  ииззггррааддњњии  ооббјјееккааттаа  ии  ввиишшеессппррааттннииццаа  уу  ннееппррееккииннууттоомм  ннииззуу,,  ннаа  ннооввоомм  ооббјјееккттуу  ссее  
ооссттааввљљаа  ссввееттллааррнниикк,,  ииссттее  ввееллииччииннее  ии  ссииммееттррииччаанн  ссввееттллааррннииккуу  ппооссттоојјеећћеегг  ооббјјееккттаа;;  

••  ооддссттоојјаањњее  ссллооббооддннооссттоојјеећћиихх  ппооррооддииччнниихх  ооббјјееккааттаа  ннаа  ппааррццееллааммаа  ннее  ссммее  ббииттии  ббллиижжаа  оодд  
11..55мм  ддоо  ммееђђее  ссууссееддннее  ппааррццееллее,,  ииззууззееттнноо  ааккоо  ззаа  ттоо  ппооссттоојјии  ссааггллаасснноосстт  ддррууггоогг  ввллаассннииккаа;;  

••  ммииннииммааллнноо  рраассттоојјаањњее  ииззммееђђуу  ггрраађђееввииннссккее  ии  ррееггууллааццииооннее  ллиинниијјее  уу  ззооннии  ппооррооддииччннее  
ггррааддњњее  ((ккоојјаа  јјее  уу  ввеећћоојј  ммееррии  ииззггрраађђееннаа)),,  ууттввррђђееннаа  јјее  ннаа  ооссннооввуу  ппооззиицциијјее  ввеећћииннее  
ииззггрраађђеенниихх  ооббјјееккааттаа  ппррееммаа  ггррааффииччккоомм  ппррииллооггуу  ппллааннаа;;  

••  ммииннииммааллннаа  ууддааљљеенноосстт  ппооррооддииччнниихх  ссттааммббеенниихх  ооббјјееккааттаа  јјее  66..00мм;;  
••  ззаа  ииззггрраађђееннее  ппооррооддииччннее  ссттааммббееннее  ооббјјееккттее  ччиијјаа  ммееђђууссооббннаа  ууддааљљеенноосстт  ииззннооссии  ммаањњее  оодд  

33..00мм,,  уу  ссллууччаајјуу  ррееккооннссттррууккцциијјее  ии  ддооггррааддњњее,,  ннее  ммооггуу  ссее  ннаа  ссууссеедднниимм  ссттррааннааммаа  
ппррееддввииђђааттии  ннаассппррааммннии  ооттввооррии  ссттааммббеенниихх  ппррооссттоорриијјаа;;  

• изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а 
одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат; 

••  ооддввооддњњаавваањњее  ппоовврршшииннссккиихх  ввооддаа  вврршшии  ссее  уу  ппооссттоојјеећћуу  ааттммооссффееррссккуу  ккааннааллииззаацциијјуу  ккоојјаа  
јјее  ииззггрраађђееннаа,,  ииллии  ииссттуу  уу  ддееллооввииммаа  ттррееббаа  ррееккооннссттррууииссааттии;;  

• отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део породичног стамбеног 
објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0м и 
ако те степенице савлађају висину од 0,9 м. Степенице које савлађују висину вишу од 
0,9 м улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 м не 
сме се ометати пролаз и друге делове дворишта; 

• отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним 
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак између 
објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 6,0 м. Ако је међусобни размак од 
минимум 4,0 м дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз 
услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 ; 

••  ггрраађђееввииннссккее  ппааррццееллее  ммооггуу  ссее  ооггрраађђииввааттии  ззииддаанноомм  ооггррааддоомм  ддоо  ввииссииннее  00..99  мм,,  ррааччууннаајјуућћии  
оодд  ккооттее  ттррооттооаарраа  ииллии  ттррааннссппааррееннттнноомм  ооггррааддоомм  ддоо  ввииссииннее  11..44  мм,,  ии  ттоо  ггрраађђееввииннссккее  
ппааррццееллее  ккоојјее  ссуу  ппллаанноомм  ппррееддввииђђееннее  ззаа  ппооррооддииччннуу    ссттааммббееннуу  ииззггррааддњњуу,,  ккааоо  ии  ппооссттоојјеећћее  
ппааррццееллее  ннаа  ккоојјииммаа  јјее  ввеећћ  ииззггрраађђееннаа  ппооррооддииччннаа  ссттааммббееннаа  ииззггррааддњњаа;;  

••  ооггррааддее  ппааррццееллаа  ннаа  ууггллуу  ннее  ммооггуу  ббииттии  ввиишшее  оодд  00..99  мм;;  
••  ккааппиијјее  ннаа  ооггррааддии  ппррееммаа  ууллиицции  ннее  ммооггуу  ссее  ооттввааррааттии  вваанн  ррееггууллааццииооннее  ллиинниијјее;;  
••  ссппоољљннии  ииззггллеедд  ооббјјееккааттаа,,  ооббллиикк  ккрроовваа,,  ппррииммеењњееннии  ммааттеерриијјааллии,,  ббоојјее  ии  ддррууггии  ееллееммееннттии  уу  

ааммббиијјееннттааллнноо  --  ззаашшттиићћеенноојј  ццееллииннии  ууссккллаађђииввааћћее  ссее  ии  ссаа  ккооннззееррввааттооррссккиимм  ууссллооввииммаа;;  
••  ссппоољљннии  ииззггллеедд  ооббјјееккттаа  уу  ууррббааннииссттииччккоојј  ппооддццееллииннии  ппооссееббнниихх  ккууллттууррнниихх  ввррееддннооссттии  ии  

ппоојјееддииннааччнноо  ззаашшттиићћееннии  ооббјјееккттии    ууссккллаађђуујјее  ссее  ссаа  ккооннззееррввааттооррссккиимм  ууссллооввииммаа..  
  
2.3.10. Услови за обнову и реконструкцију  

  
Све интервенције (радови) које се предузимају на постојећим објектима, морају 

бити у складу са условима овог Плана, важећим прописима и мерама заштите. 
 У подцелинама које су дефинисане као изграђене подцелине дозвољене су 
интервенције у смислу текућег одржавања објеката на основу члана 145 Закона о 
планирању и изградњу (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 и 24/11). 
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У оквиру одржавања постојећих објеката  дозвољени су и радови на санацији, 
адаптацији, реконструкцији, промени намене, подели на мање функционалне целине, као 
и спајање у веће функционалне целине, мања повећања бруто површине доградње (до 
мах 10% од укупне бруто грађевинске површине објекта) уколико је то у циљу 
побољшања услова коришћења, нпр. изгадње улазних холова, осавремењавање изгледа 
објекта, поправке или замена већег обима на објекту који морају прузроковати измену 
изгледа или незнатно повећање корисне површине (замена кровног покривача, замена 
равних кровова косим) и сл. 
 Овим планом дата је могућност да се на постојећим породичним стамбеним 
објектима надгради поткровље (Пк) ради побољшања услова становања, уз поштовање 
задатих грађевинских линија и параметара за породичну градњу ако то није у 
супротности са наменом. 

 Такође, приликом интервенција, објекти се морају третирати интегрално и сви 
радови изводити јединствено за цео објекат, тј. није дозвољено да се поједини делови 
објекта обрађују на различит начин, а нарочити код интервенције на објектима као што 
су  санација, адаптација и реконструкција. 
 Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 
условима: 

− замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих 
овим Планом, 
− реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на 
објекту неће нарушити услови дати овим Планом, 
− ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта, 
− адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 
Планом. 
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3. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
(површине, индекс изграђености или индекс заузетости, спратност,   

број паркинг места и др.) 
 

Овим Урбанистичким пројектом је третиранa катастарска парцела 139 КО 
Краљево, којa се налази у улици Олге Јовичић ''Рите'', ), у урбанистичкој целини – блоку 
2.4, у подцелини 2..1, намењеној за ''вишепородично становање са пословањем'' , у 
површини од 775м2 (подаци  из Листа непокретности број 4225 од 1.06.2021. године). 

 
• АНАЛИЗА ПРОСТОРНО – УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

НОВОПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕПЕРНИ И ОСТАЛЕ 
ОБЈЕКТЕ У БЛОКУ – УРБАНИСТИЧКОЈ ЦЕЛИНИ  

(из Урбанистичке анализе): 

  
 

ПДР 
 

НОВИ 
ОБЈЕКАТ 
на кп. бр.  
139 у ул. 

Олга Јовичић 
''Рита'' 

 
ОБЈЕКАТ 
на кп. бр.  

150  у  
Обилићевој 

улици 

РЕПЕРНИ 
ОБЈЕКАТ 
на кп. бр.  
148/1 у  
ул. Југ 

Богдановој 
 

П+4 
 

П+5 

спратност / / По+Пр+4С+Пс По+Пр+5С По+Пр+4С 
висина 
венца 

 
/ 

 

 
/ 

18.83 m 
(222.88) 

 
223.91 

 
223.31 

висина 
слемена 

 
19м 

 

 
22м 

20.62m 
(224.67) 

 
225.86 

 
226.85 

еркери / / има има има 
коефицијент 
заузетости 

 
60% 

 

 
60% 

 

 
59.70% 

 
/ 

 
/ 

коефицијент 
изграђености 

 
3 

 
3.6 

 
2.99 

 
/ 

 
/ 

површина 
парцеле 

 
600м2 
 

 
600м2 
 

 
775 м2 

 
456м2 

 
475 м2 

  
Из приложене табеле се да  закључити да је новопланирани објекат на кп. бр. 139 

у улици Олге Јовичић ''Рите'': 
 

- Спратности  По+Пр+4С+Пс. 
- Са висином венца од 18.83м (222.88) која је мања од висине венца реперног 

објекта (223.31) на кп. бр. 148/1 КО Краљево за 0.43м. 
- Са висином слемена од 20.62м (224.67) која је мања од висине слемена 

реперног објекта (226.85) за 2.18. 
- Са еркерима који такође постоје и на реперном и осталим објектима у 

урбанистичкој подцелини 2.4.1. 
- Кеофицијентом заузетости од 59.70% < од 60% који је ПДР -ом дефинисан.  
- Кеофицијентом изграђености је 2.99. ПДР-ом је дефинисан кеофицијент 

изграђености за П+4 од 3.0 и за П+5 од 3.6.  
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- Површина парцеле је показатељ и за новопланирани (775м2) и реперни  објекат на 
кп. бр. 148/1 (475м2) и  суседни  на кп. бр. 150 (458м2) који доказује 
искориштеност грађевинске парцеле, обзиром да је ПДР своје анализе засновао на 
минималној површини парцеле од 600м2. 
 

• УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА И 
УРБАНИСТИЧКИХ ПОКАЗЕТЕЉА  ПО ПДР – у  И ПО УП  – у: 

Правила грађења и уређења и 
урбанистички показетељи  по ПДР – у 

 

Правила грађења и уређења и 
урбанистички показетељи  по УА – у 

 
планирана је изградња нових  објеката у 
непрекинутом низу 

изградња новог  објеката у непрекинутом 
низу 

претежна намена је вишепородично 
становање са пословањем 

намена је вишепородично становање са 
пословањем 

спољна грађевинска линија приземља 
према улици Олге Јовичић “Рите” 
лоцирана је на удаљености од 9.0 м од 
осовине улице 

 
� Испоштована је 

максимална спратност према улицама 
Олге Јовичић ''Рите'' и Југ Богданове  је  
П+4, док је према улици Обилићевој 
П+5 

По+Пр+4С+Пс –  
повучена пета етажа 

 
минимална површина грађевинске 
парцеле је 600м2 

 
површина грађевинске парцеле је 775м2 

>600м2 
индекс заузетости за посматрану 
подцелину је  
мах 60 

 
462,65м2 - хоризонтална 

пројекција(462,65м2/ 775м2= 59.70< 60%)
 
индекс изграђености  за посматрану 
подцелину 2.4.1 је 3.0/3.6  

2.318,15 м2 (2.318,15 м2 /775м2 = 2.99)
- површина приземља БРГП : 430.10м2 
- површина 1. спрата  БРГП : 456.10м2 

- површина 2. и 3. спрата  БРГП : 
455.50м2 x2= 911.00м2 

- површина 4. спрата  БРГП: 448,20м2 
- површина повученог спрата БРГП : 

72.75м2 
прилаз грађевинској парцели који је 
оријентисан на улицу Олге Јовичић 
“Рите”  кроз пасаж ширине мин 3.5м и 
светле висине  мин 4.5м 

� Испоштовано је 

обавезно подземно гаражирање у оквиру 
грађевинске парцеле 

� Испоштовано је 

 
1. Паркирање:1ПМ=1 стан 

                       1ПМ=70 м2 послов. 
простора  

                        
 
 
 

 
1. Паркирање - (Остварено): 

- подземна гаража – 18 ПМ 
                - партер – 10 ПМ 

                -надземна гаража - 2 
ПМ 

       Укупно остварено  30 ПМ  
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2. Апсолутна висина новог објекта: 
апсолутна висина објекта је 
растојање од нулте коте објекта до 
коте слемена (за објекте са косим 
кровом) 

 
 

3. Удаљење новог објекта од задње 
ивице парцеле: уколико је немогуће 
дефинисати међусобну удаљеност 
будућих објеката, нови објекат 
поставити на удаљености од најмање 
четвртину апсолутне висине 
(висина која улази у прорачун је 
висина од нулте коте до коте 
слемена - ПДР) планираног објекта 
од задње ивице грађевинске парцеле. 
Правилником 22/2015 је дефинисана 
висина објекта као ''растојање од 
нулте коте до доте венца (највише 
тачке ФАСАДНОГ ПЛАТНА) и 
одређује се у односу на фасаду 
објекта постављеној према улици 
односно приступној јавној 
саобраћајници''. 
 

Потребно 30 ПМ: 
*стамбених јединица има 25 - 25ПМ 

*пословни простор: 
 -  локал 1= 89.95м2- 2ПМ 
-  локал 2= 78.80м2- 2ПМ 

-  локал 3= 39.20м2- 1ПМ  
 

2. Нулта кота објекта је на 203.88м 
(релативна кота на -0.17м) 

Апсолутна висина новог објекта  
 висина венца (кровне атике) је 222.88м 

(+18.83м) 
 
 

3. Удаљење новог објекта од задње 
ивице парцеле износи:  

8.88м >19м:4 =4.71м  
(по Правилнику  22/2015 - ''висина објекта 
је растојање од нулте коте до коте венца- 

највише тачке фасадног платна'') 

 
*3Д ПРИКАЗ НОВОПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА И НЕПОСРЕДНОГ ОКРУЖЕЊА 
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*ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 
tip objekta: dvostrano uzidani objekat 
vrsta radova: nova gradnja 
kategorija objekta: V 

klasifikacija 
pojedinih delova 
objekta: 

učešće u ukupnoj 
površini objekta (%): 

klasifikaciona oznaka: 

 
86.67% 

 

 
112222 – stambena zgrada 

 
13.33% 

 

 
  123001 – zgrada za trgovinu 

naziv prostornog 
odnosno 
urbanističkog plana: 

 
PDR Centar grada Kraljeva  

("Službeni list grada Kraljeva" br.12/2011, 8/2012, 21/17 i 23/17 ) 
 
 

mesto: Kraljevo 
broj katastarske 
parcele: 

K.P. br. 139 K.O. Kraljevo 

 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

Elektoenergetska distributivna mreža 

Ukupan kapacitet 561.66 kW 

Vrsta priključka trajni 
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Vrsta mernog 
uređaja 

trofazno brojilo 

Način grejanja daljinsko grejanje - toplana 

Potrebni energetski 
kapaciteti za različite 
namene 

Redni broj Namena kom Max. snaga (kW) 

1 stan 25 17,25 

2 lokal 3 17,25 

3 podzemna garaža 1 17,25 

4 nadzemna garaža 1 11,04 
 

Potrebni energetski 
kapaciteti za 
zajedničku potrošnju 

Redni broj Namena kom Max. snaga (kW) 

1 lift 1 17,25 

2 zajednička potrošnja 1 11,04 

3 toplotna podstanica 1 11,04 

4 
postrojenje za 

podizanje pritiska 
1 11,04 

 

Podaci o 
priključcima 
postojećih objekata 
na parceli/parcelama 

1. brojilo broj:     8062661 
2. brojilo broj:   10755290 
3. brojilo broj:     4907279 
4. brojilo broj: 140056842 
5. brojilo broj:     1103663 

Druga infrastruktura 

Priključak na 
hidrotehničke 
instalacije 

 
predviđeni kapacitet za vodovodne instalacije:  5,00l/s 

 

Priključak na 
instalacije 
daljinskog grejanja 

 
predviđeni kapacitet - 200 KW 

 

Priključak na 
telekomunikacione 
instalacije 

prema uslovima za projektovanje i priključenje 

 

* ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

dimenzije objekta: 
 

ukupna površina parcele/parcela:  775,00m2 
ukupna BRGP nadzemno:   2.318,15m2 
ukupna BRUTO izgrađena površina:   2.919,70m2 
ukupna NETO površina:    2.409,10m2 
površina prizemlja:    353,50m2 
površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

 
   462,65m2 

spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža): 

  
Po+Pr+4+PS 

visina objekta (venac, sleme, povučeni  
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sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima: / 
apsolutna visinska kota (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema lokacijskim 
uslovima: 

 
/ 

spratna visina 290cm - 558cm 
broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: 3 lokala 

25 stanova 
broj parking mesta: 30 

materijalizacija  
objekta: 
 
 
 

materijalizacija fasade: dekorat. zaglađeni malter 
alubond. fas. obloga 

orijentacija slemena: / 
nagib krova: 2.00% - 3.00% 
materijalizacija krova:  PVC hidroizolaciona 

membrana 
procenat zelenih 
površina: 

 
/ 
 

 
/ 

indeks zauzetosti: 60% 59.70% 

indeks izgrađenosti: 3.00 2.99 

predračunska vrednost 
objekta: 
 

 
112.000.000,00 dinara 

 
* ОПИС И ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА 

 

NAMENA Pneto(m2) 

 
PODRUM 
 
PODZEMNA GARAŽA 

 GARAŽA 391.75 

 
OSTAVE 

 OSTAVA O1 2.10 

 OSTAVA O2 2.35 

 OSTAVA O3 3.85 

 OSTAVA O4 3.55 

 OSTAVA O5 2.20 

 OSTAVA O6 2.20 

  
ZAJEDNIČKE POVRŠINE 

 PREDPROSTOR - NADPRITISAK 5.00 

 KOMUNIKACIJE 20.65 

 STEPENIŠTE 9.10 
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 PRIBOR ZA ODRŽAVANJE 2.85 

 LIFT 2.90 

 POSTROJENJE ZA PODIZANJE PRITISKA  1.80 

 PROSTORIJA ZA VODOMERE 3.60 

 TOPLOTNA PODSTANICA 5.50 

 KOLSKA RAMPA ZA SILAZ U GARAŽU 93.25 

 

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 552.65 m2 

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 601.55 m2 

 
PRIZEMLJE 
 
LOKALI 

 LOKAL  L1 89.95 

 LOKAL  L2 78.80 

 LOKAL  L3 39.20 

                             UKUPNO:              207.95 m2 
NADZEMNA GARAŽA 

 GARAŽA 28.85 

  
ZAJEDNIČKE POVRŠINE 

 ULAZNI PODEST SA RAMPOM 5.80 

 VETROBRAN 6.65 

 HOL 14.40 

 STEPENIŠTE 12.25 

 LIFT 2.90 

 
KOLSKO-PEŠAČKI PASAŽ 

 KOLSKO-PEŠAČKI PASAŽ 74.70 

 

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 236.80 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE (bez pasaža i ulaznog podesta) 273.00 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE (sa pasažom i ulaznim 
podestom) 

353.50 m2 

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE (bez pasaža) 338.65 m2 

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE (sa 
pasažom) 

430.10 m2 

POKRIVENA POVRŠINA (POVRŠINA POD OBJEKTOM) 462.65 m2 
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1. SPRAT  
 
STANOVI 

 STAN 1 29.60 

 STAN 2 60.10 

 STAN 3 46.20 

 STAN 4  43.50 

 STAN 5 61.75 

 STAN 6  83.25 

                             UKUPNO:           324.40 m2 
ZAJEDNIČKE POVRŠINE 

HODNIK 29.90 

STEPENIŠTE 6,95 

LIFT 2.90 

 

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 324.40 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 364.15 m2 

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 456.10 m2 

 
TIPSKI SPRAT ( 2. i 3. SPRAT ) 
 
STANOVI 

 STAN    7 (13) 29.60 

 STAN    8 (14) 60.10 

 STAN    9 (15) 46.20 

 STAN  10 (16) 43.50 

 STAN  11 (17) 61.75 

 STAN  12 (18) 83.25 

                             UKUPNO:           324.40 m2 
ZAJEDNIČKE POVRŠINE 

HODNIK 29.90 

STEPENIŠTE 6,95 

LIFT 2.90 

 

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 324.40 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 364.15 m2 

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 455.50 m2 
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4. SPRAT 
 
STANOVI 

 STAN 19 - nivo 1 31.40 

 STAN 20 60.10 

 STAN 21 46.20 

 STAN 22 43.50 

 STAN 23 61.75 

 STAN 24 - nivo 1 50.45 

 STAN 25 34.50 

                             UKUPNO:            327.90 m2 
 
ZAJEDNIČKE POVRŠINE 

HODNIK 29.40 

LIFT 2.90 

 

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 327.90 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 360.20 m2 

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 448.20 m2 

 
POVUČENI SPRAT 
 
STANOVI 

 STAN 19 - nivo 2 22.85 

 STAN 24 - nivo 2 27.45 

                             UKUPNO:            50.30 m2 
 

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 50.30 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 50.30 m2 

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 72.75 m2 

 
PREGLED UKUPNIH POVRŠINA OBJEKTA  
 

UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA  2.409,10 m2 

 

UKUPNA NETO POVRŠINA LOKALA 207.95 m2 

 

UKUPNA NETO POVRŠINA  STANOVA 1.351,40 m2 

 

UKUPNA GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA  2.919,70 m2 
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UKUPNA GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA NADZEMNIH 
ETAŽA 

2.318,15 m2 

 

POKRIVENA POVRŠINA (POVRŠINA POD OBJEKTOM) 462.65 m2 

 
Све површине су срачунате на основу стандарда за израчунавање површина 

објеката у области високоградње, 2002.SRPS U.C2.100: 2002. 
 

1. Начин уређења слободних и зелених површина 
                                        

Зеленило је, у сваком случају, важан елемент урбаног простора. Његова улога је 
еколошка, психолошка, амбијентална али и естетска - нарочито ако се ради о употреби 
зеленила ради корекције неког недостатка у простору. Ако друге мере нису могуће, 
препоручује се примена вертикалног и партерног зеленила, пузавица, озелењавање 
кровова  и сл.  
 Једна од мера за заштиту околине је формирање заштитних зелених површина са 
естетским вредностима. Они се формирају густим насадима у комбинацији високе и 
жбунасте вегетације уз употребу четинара у односу 60% четинара - 40% лишћара ради 
постизања што већег заштитног ефекта. У оквиру блока све зелене површине које ће се 
формирати су у оквиру слободних површина око стамбено-пословних објеката. 

Приликом формирања зелене површине мора се водити рачуна о удаљености 
појединих садница од инфраструктурних инсталација. Оптимално растојање је 1,5м од 
других инсталација. Због оптерећености саобраћајних профила инфраструктурним 
инсталацијама дозвољава се да растојања буду и мања, а што ће диктирати ситуација на 
терену. 

Све унете саднице морају бити од врсте у складу са условима средине, 
расаднички однеговане, правилно формиране крошње, без ентомолошких или 
фитопатолошких обољења и да им је круна формирана на 2,0-2,5 м од кореновог врата на 
садницама листопадних врста, односно од самог кореновог врата на четинарима. Однос 
лишћарских према четинарским врстама је 60%:40%. 

Све слободне површине затравнити квалитетном смешом трава, отпорном на 
гажење. 

У првој години након усадње неопходно је спровести интезивне мере неге. 
Ове површине не могу мењати намену, а приликом реконструкције обавезно је 

задржати сву високу дрвенасту вегетацију. Дозвољава се само санитарна сеча.  
Пројектант/инвеститор су у обавези да се приликом израде пројекта придржавају 

важећих прописа, норматива и правила струке који се односе на ову врсту зелених 
површина. 

Приликом пројектовања саобраћајних : тротоара - пешачких стаза, пешачких 
прелаза, прилаза објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације и слично морају се 
обезбедити услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица.  

Наведене услове спровести приликом пројектовања, а 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) као и другим 
важећим прописима и стандардима који регулишу ову област. 
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Посебну проблематику - у погледу побољшања хигијенских услова и заштите 
животне средине - представља одлагање смећа, тј. постављање контејнера, њихово 
пражњење и чишћење. 

Треба одредити погодно и хигијенски безбедно место у простору за постављање 
''контејнера'' - али тако да не буде доступно деци и животињама, да буде ван главних 
токова кретања и заклоњено од погледа, и уз поштовање свих најстрожих хигијенских 
услова – у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и сл. Такође, до њега се 
мора остварити неометан приступ возилима и радницима комуналног предузећа 
задуженом за одношење смећа.  

- Локације судова за смеће морају бити утврђене у складу са санитарно-техничким 
прописима. 

- Пожељно би било да се поставе на  платоу оивиченом лаким бетонским зидовима, 
висине веће од контејнера и око њих се може засадити жива ограда. 

- Подлога на којој се налазе контејнери мора бити од чврстог материјала (бетон-
асфалт) без иједног степеника и са највећим дозвољеним успоном за пролаз 
контејнера од 3%. 

- Максимално ручно гурање контејнера до возила за одвоз смећа износи 15 м. 
 

2. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 
 

Будући стамбено-пословни објекат који је предмет овог Урбанистичког пројекта  
има могућност прикључења на све врсте инфраструктуре. Начини прикључења, 
коридори инфраструктуре, као и сама места прикључења ближе су дефинисана 
прибављеним техничким условима за потребе овог Урбанистичког пројекта. 

Саставни део документације овог Урбанистичког пројекта су и услови имаоца 
јавних овлашћења: 

 
• РС, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор за ванредне 

ситуације, Одељење за ванредене ситуације у Краљеву, 09/16/1 број  217-5111/21 
од 30.03.2020.године, 

 
• ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Предузеће за телкомуникације а.д., број 110500/3-2020 од 

1.04.2020. године, 
 

• ЈЕП ''ТОПЛАНА'', број 476/1 од 1.04.2020. године, 
 

• ЈКП ''ВОДОВОД'', број 919/1 од 7.04.2020. године, 
 

• ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ, Огранак Електродистрибуција Краљево, 
број 98725/3-2020 од 24.04.2020. године. 

 

3. Инжењерско-геолошки услови 
 

За предметну локацију, тачније за кп. бр. 139 КО Краљево ће се по потреби 
израдити Елаборат геотехничких услова фундирања, који ће и  послужити као основ за 
израду пројекта конструкције објекта. Пројектом предвиђена конструкција биће израђена 
у свему у складу са геолошким условима тла које је дефинисано као повољна и стабилна 
средина за грађење. 
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4. Мере заштите животне средине 
 
* Носивост и стабилност 
Пројектом се предвиђају све мере које обезбеђују носивост и  стабилност 

објркта за сам објекат и објекте у окружењу кроз примену одговарајућих конструктивних 
елемената за изградњу као и обезбеђењу суседних објеката. 

 
* Заштита од пожара 
Пројектом се предвиђају мере за заштиту објекта у смислу осигурања и 

спречавања од пожара, дима, ширења опасности унутар објекта и на суседне објекте, у 
смислу пројектовања отпорности конструктивних елемената и материјала у потребном 
времену, коридора, инсталација и опреме за заштиту од пожара.  РС, МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредене 
ситуације у Краљеву, 09/16/1 број  217-5111/21 од 30.03.2020.године је издало услове који 
су саставни део документације овог Урбанистичког пројекта. 

 
* Животна средина 
Пројектом се предвиђају примена материјала који ће заштити будући објекат од 

присуства влаге, омогућити правилно испуштање отпадних вода, одлагање отпада,као и 
да  обезбеђују максималну безбедност градитеља, корисника и суседа у смислу утицаја 
на животну средину. 

 
 
* Безбедност и приступачност приликом употребе 
Приликом пројектовања за испуњење ових захтева водило се рачуна да се у 

потпуности обезбеди  лака приступачност за кориснике објекта, без ограничења за децу, 
инвалиде и старија лица (благе рампе и димензије комуникација), а са применом 
максималне заштите у смислу светлосне сигнализације и  фотонапонске заштите када је 
у питању коришћење пасажа, дворишта, вертикалних комуникација и стамбеног 
простора. 

 
* Заштита од буке 
Пројектом су предвиђене мере за испуњење заштите од буке, решења у смислу 

груписаних појединих функција по наменама и применом одговарајућих материјала тако 
да корисници објекта имају заштиту која им омогућава коришћење свих простора у 
одговарајућим условима. 

 
* Економично коришћење енергије и очување топлоте 
Мере предвиђене овим пројектом обезбеђује максималну термичку заштиту 

објекта, пројектовано у адекватној енергетској класи, примену економичног осветљења 
тј. Објекат ће испуњавати што је могуће веће мере енергетске ефикасности. 

 
* Одрживо коришћење 
Пројектована функција објекта има могућност да се користи на одржив начин, 

нарочито због примењених материјала и решења, у смислу трајности, а део материјала 
који је предвиђен  пројектом, као што су камен, стакло и слично обезбеђују могућност 
рециклаже након евентуалног уклањања и замене материјала у протоку времена. 
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5.   Мере заштите непокретних културних и природних 
добара 

 
Будући стамбено-пословни објекат који је предмет овог Урбанистичког пројекта не 

потпада под мере заштите непокретних културних и природних добара по посебним 
условима. 

 

6.   Технички опис објекта 
 

• УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Полазне основе и извори података на основу којих је урађена ова техничка 

документација су: 
- Информација о локацији бр. 350-1-36/2020-ВИ од 06. 02. 2020. године 
- Локацијски услови бр. 353-1-39/2020-06  од 05. 05. 2020. године 
- Решење о грађевинској дозволи бр. 351-1-47/2020-06 од 12. 06. 2020. године 
- пројектни задатак инвеститора 
- катастарско-топографски план локације 
 

• ИЗМЕНЕ У ОДНОСУ НА ОДОБРЕНИ ПГД (Пројекат за грађевинску дозволу) 

 
Положај објекта на парцели је непромењен у односу на Пројекат за грађевинску 

дозволу на основу кога је издато Решење о грађевинској дозволи бр. 351-1-47/2020-06 
од 12. 06. 2020. године. 
 
ПОДРУМ 
- промењена је позиција топлотне подстанице 
- промењен је број остава 
- формирана је просторија за смештај водомера 
 
4. СПРАТ 
- пројектована је једна нова стамбена јединица 
- две стамбене јединице су препројектоване у “дуплеx” станове 
 
Спратност објекта је повећана са По+Пр+4, на По+Пр+4+ПС. 
 

• ЛОКАЦИЈА И КОНЦЕПЦИЈА ОБЈЕКТА 

 
Објекат је лоциран у улици Олге Јовичић, на К.П. бр. 139 К.О. Краљево, намењен 

је вишепородичном становању са пословањем, а спратности је По+Пр+4+ПС. 
Објекат је пројектован  у непрекинутом низу, и својим бочним странама излази на 

границе грађевинске парцеле према суседним парцелама К.П. бр. 140 (на југозападној 
страни) и К.П. бр. 137/1 и  К.П. бр. 137/2 (на североисточној страни). 

На дворишном делу парцеле према К.П. бр. 147, удаљеност пројектованог објекта 
од границе парцеле је минимално 8,88 м, што је у складу са условом да иста износи  
најмање четвртину апсолутне висине објекта (висина пројектованог објекта је 19,00м - 
четвртина апсолутне висине је 4,75м). 
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Приземље објекта је пројектовано унутар грађевинске линије према улици Олге 
Јовичић, која је дефинисана на удаљењу од 9,00 метара од осовине улице. Са 
југозападне стране је у приземљу предвиђен колско-пешачки пасаж ширине 3,55 и 
светле висине 4,55 метара. Са дворишне стране је пројектован колски улаз у подземну 
гаражу, путем одговарајуће рампе у нагибу од 15%. Спољњи - ненаткривени део рампе 
је снабдевен грејачима, ради спречавања замрзавања. 

Од нивоа првог спрата еркери (испади) на објекту, према улици Олге Јовичић 
делимично (у дужини од 1,11м) прелазе задату грађевинску линију за 0,57м, али су 
унутар регулационе линије и грађевинске линије на основу већ започете изградње 
(изграђени стамбено-пословни објекат на К.П. бр. 140). 

На граници парцеле према К.П. бр. 137/1, од нивоа првог спрата је пројектован 
светларник, према коме су оријентисани прозорски отвори кухиња и WЦ-а, као и 
прозори на ходничким просторима на спратовима. Светларнику је приступ обезбеђен 
путем врата на првом спрату. 

одрумска етажа је потпуно укопана. 
Нулта кота је дефинисана на 203,88мнв (релативна кота -0,17м) и представља коту 

тротоара на месту улаза у колско-пешачки пасаж, а висина  фасадног венца (кровне 
атике) је на 222,88мнв (релативна кота +18,83м).  

Дворишни део локације је намењен паркирању возила за потребе објекта - 9 
паркинг места, којима се приступа путем колско-пешачког пасажа у приземљу објекта. 

 
• ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА 

 

 Подрумска етажа објекта је потпуно укопана. Део подрумске етаже је намењен  
организацији  помоћних и техничких садржаја у функцији објекта (степениште,  
топлотна подстаница, просторија за водомере, предпростор са надпритиском, 
просторија за одржавање), док је остатак етаже намењен гаражи за паркирање 18 
путничких возила. Приступ гаражи је обезбеђен путем колске рампе у нагибу од 15%. 
 Доток свежег ваздуха је омогућен путем отвора са алуминијумским 
противкишним жалузинама са заштитном мрежом против инсеката, који су 
пројектовани у спољњим зидовима гараже, у подрумским шахтовима. Предвиђено је и 
принудно вентилирање гараже. 
 Веза гараже са станарским делом је омогућена преко просторије са надпритиском, 
из које се стиже до лифта и степеништа за остале етаже у објекту. 
 Приземни део објекта је редукованог габарита у односу на габарит спратова, због 
предвиђеног партерног паркирања у унутрашњости локације. 
 Станарски улаз је пројектован из колско-пешачког пасажа. Приступ објекту и 
приступној станици лифта у приземљу, омогућава несметано кретање у складу са 
прописима приступачности, захваљујући приступној спољној рампи у нагибу од 
4.5%).  
 У пословном делу објекта су пројектована 3 локала. 
 У оквиру стамбеног дела предвиђен је стамбени улаз са ветробраном, 
степеништем за спратове и подрум и путничким лифтом.  
 На спратовима су пројектоване стамбене јединице различитих структура. 
Спратови су са типском функционалном организацијом са по 6 станова на етажи, осим 
четвртог спрата, на коме је  пројектовано 7 станова, од којих су 2 стана типа 
“дуплекс”.   
 Укупно је пројектовано 25 станова. 
 Обзиром на предвиђену спратност објекта, пројектован је путнички лифт са 
станицама у подруму, приземљу и на свим спратовима (6 станица). 
  Паркирање возила за потребе објекта је решено на парцели, делом у 
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подрумској гаражи (18 паркинг места), делом у надземној гаражи (2 паркинг места), а 
остатак на партеру (10 паркинг места). Укупно је обезбеђено 30 паркинг места. 
 Обезбеђено је једно паркинг место за особе са инвалидитетом. 
 Потребан број паркинг места: 
  
 - Станови:  
25 станова x 1,0 ПМ  = 25 ПМ 
 
 - Локали: 
Локал 1, П = 89,95 м2 = 2 ПМ 
Локал 2, П = 78,80 м2 = 2 ПМ 
Локал 3, П = 39,20 м2 = 1 ПМ 
 
 Укупно:              30 ПМ 
 
Укупна БРГП објекта (подземних и надземних етажа) износи: Пбруто = 2.919,70м2 
Укупна БРГП надземних етажа износи:       Пбруто = 2.318,15м2 
Укупна НЕТО површина објекта износи:      Пнето =  2.409,10м² 
Покривена (изграђена) површина објекта износи:     Пбруто =   462,65м² 
 
Све површине су обрачунате према ЈУС У.Ц2.100: 2002.  
 
Остварени индекс заузетости износи 59,70%  (дозвољени је 60%). 
Остварени индекс изграђености износи 2,99 (дозвољени је 3,00). 

• КОНСТРУКЦИЈА 

У конструктивном погледу, објекат је пројектован  у армиранобетонском 
скелетном систему. Обимни зидови подрума су армиранобетонски зидови д=20цм. 
Зидови испуне су од керамичких блокова д=25цм, д=20цм, “клима“ блокова д=25цм и 
д=20цм као и пуне опеке д=12цм. Преградни зидови су од пуне опеке д=12цм и 
керамичких преградних блокова д=12цм. 

Међуспратне конструкције су пројектоване као пуне армиранобетонске плоче, 
дебљине д=25 и д=18цм . 

Кров је раван, са класичном дрвеном кровном конструкцијом. Кровни покривач је 
одговарајућа ПВЦ хидроизолациона мембрана на подлози од ОСБ плоча, са нагибом 
од 2% - 3%. 

Објекат је фундиран на армиранобетонској темељној плочи.  

У оквиру сеизмичког прорачуна урађен је сеизмички прорачун за ВИИИ зону 
сеизмичности према MCS скали. 

 
 

• СПОЉАШЊА ОБРАДА ОБЈЕКТА 

 

Спољашњи зидови објекта су пројектовани као контактна фасада (керамички – 
клима блок д=25 цм, д=20 цм, термоизолација д=10цм. до д=15цм, цементни армирани 
слој), или са вентилисаном фасадом (керамички – клима блок д=25цм, д=20цм, 
термоизолација д=10цм, паропропусна фолија, ваздушни слој и алубонд фасадна 
облога на потребној подконструкцији). 

Завршна обрада фасада објекта се изводи декоративним заглађеним малтером у 
тону по избору пројектанта, осим зидова са алубонд фасадном облогом. 
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Бетонски елементи који остају видни на фасадама, се малтеришу и обрађују 
декоративним заглађеним малтером у тону по избору пројектанта. 

Фасадна столарија на стамбеном делу објекта је од ПВЦ  профила у боји по 
избору пројектанта, застакљена нискоемисионим стаклом д=4+12+4мм. Подпрозорске 
даске су предвиђене као типске од ПВЦ-а. 

Фасадна браварија у приземљу и у степенишном простору на спратовима је од 
алуминијумских профила, са и без термо прекида, застакљена нискоемисионим 
стаклом д=4+12+4 мм или обичним стаклом д=6 мм. 

твори у подрумским зидовима гараже су затворени фиксним противкишним 
алуминијумским жалузинама са заштитном мрежом против инсеката. 

Елементи направљени од црне браварије се минизирају и фарбају бојом за метал у 
тону по избору пројектанта. 

исина ограде тераса и степенишних ограда је 110цм. од готовог пода. Ограде 
тераса су предвиђене као структуралне у комбинацији стакла и алуминијума. 

Сав лимени опшав, као и и вертикални олучни канали су од равног поцинкованог 
пластифицираног лима у боји по избору пројектанта, а хоризонтални олучни канали 
су од поцинкованог лима д=0.55мм. 

 

• УНУТРАШЊА ОБРАДА ОБЈЕКТА 

Унутрашња обрада је стандардна, уобичајена за овакву врсту објеката. 

- ПОДОВИ: 

Под гараже је ситнозрни бетон са сувим посипом од “феробетона”. Подови 
помоћних и техничких просторија су од гранитне керамике. 

Подови улаза, ветробрана, ходника и степеништа су од гранитне керамике, као и 
подови локала. 

Подови у становима су од паркета, осим у кухињама, мокрим чворовима и 
терасама, где су од одговарајућих  подних керамичких плочица.  

- ЗИДОВИ: 

Сви унутрашњи зидови су малтерисани, глетовани и бојени белом 
полудисперзивном бојом, осим зидова у мокрим чворовима и кухињама где су зидови 
обложени одговарајућим керамичким плочицама И класе. У кухињама се плочице 
постављају до висине од 1.50м. од готовог пода, а у мокрим чворовима и купатилима 
до плафона. 

Зидови степенишног простора и ходника су обложени термоизолационим слојем 
д=8цм, са цементним армираним слојем д=0.35цм. и завршно обрађени декоративним 
заглађеним малтером у тону по избору пројектанта. 

- ПЛАФОНИ: 

Плафони у објекту су малтерисани, глетовани и офарбани белом 
полудисперзивном бојом. 

Делови плафона у подруму и приземљу су облажени термоизолационим слојем 
д=15цм, са цементним армираним слојем д=0.35цм.  и завршном обрадом која 
подразумева глетовање и бојење белом полудисперзивном бојом. 
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• ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 Објекат ће у складу са предвиђеном наменом, бити  снабдевен одговарајућим 
хидротехничким, електроенергетским, телекомуникационим и сигналним и 
машинским инсталацијама. 

 Напомена:  за смештај два главна водомера (за регистровање потрошње санитарне 
и противпожарне воде), предвиђена је шахта изван објекта а унутар парцеле 
инвеститора, док је за смештај водомера за регистровање потрошње санитарне воде за 
сваку засебну стамбену и пословну јединицу, предвиђена посебна просторија унутар 
објекта. 

 
 
 

 
 

                                                                                                             Одговорни урбаниста 
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0.4. Podaci o projektantima                                       

0.5. Opšti podaci o objektu                                       
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Glavna sveska idejnog rešenja

0.3.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA br:      04-R/2021

1 PROJEKAT ARHITEKTURE br:      04-R/2021
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Glavna sveska idejnog rešenja

0.4.  PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA: 

Projektant: STUDIO 5 PROJECT d.o.o. Kraljevo, ul. Cara Dušana 20, 
Kraljevo

Glavni projektant: Srđan Vukosavljević, dipl. inž. arh. 

Broj licence: 300 0308 03

Potpis:

1. PROJEKAT ARHITEKTURE: 

Projektant: STUDIO 5 PROJECT d.o.o. Kraljevo, ul. Cara Dušana 20, 
Kraljevo

Odgovorni projektant: Srđan Vukosavljević, dipl. inž. arh. 

Broj licence: 300 0308 03

Potpis:
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Glavna sveska idejnog rešenja

0.5.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

tip objekta: dvostrano uzidani objekat
vrsta radova: nova gradnja
kategorija objekta: V

klasifikacija pojedinih 
delova objekta:

učešće u ukupnoj
površini objekta (%):

klasifikaciona oznaka:

86.67% 112222 – stambena zgrada

13.33%   123001 – zgrada za trgovinu

naziv prostornog 
odnosno urbanističkog 
plana:

PDR Centar grada Kraljeva 
("Službeni list grada Kraljeva" br.12/2011, 8/2012, 21/17 i 23/17 )

mesto: Kraljevo
broj katastarske parcele: K.P. br. 139 K.O. Kraljevo

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:

Elektoenergetska distributivna mreža

Ukupan kapacitet 561.66 kW

Vrsta priključka trajni

Vrsta mernog uređaja trofazno brojilo

Način grejanja daljinsko grejanje - toplana

Potrebni energetski 
kapaciteti za različite 
namene

Redni broj Namena kom Max. snaga (kW)

1 stan 25 17,25

2 lokal 3 17,25

3 podzemna garaža 1 17,25

4 nadzemna garaža 1 11,04

Potrebni energetski 
kapaciteti za zajedničku 
potrošnju

Redni broj Namena kom Max. snaga (kW)

1 lift 1 17,25

2 zajednička potrošnja 1 11,04

3 toplotna podstanica 1 11,04

4
postrojenje za

podizanje pritiska
1 11,04

Podaci o priključcima 
postojećih objekata na 
parceli/parcelama

1. brojilo broj:     8062661
2. brojilo broj:   10755290
3. brojilo broj:     4907279
4. brojilo broj: 140056842
5. brojilo broj:     1103663
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Glavna sveska idejnog rešenja

Druga infrastruktura

Priključak na 
hidrotehničke instalacije

predviđeni kapacitet za vodovodne instalacije:  5,00l/s

Priključak na instalacije 
daljinskog grejanja

predviđeni kapacitet - 200 KW

Priključak na 
telekomunikacione 
instalacije

prema uslovima za projektovanje i priključenje

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

dimenzije objekta: ukupna površina parcele/parcela:  775,00m2
ukupna BRGP nadzemno:   2.318,15m2
ukupna BRUTO izgrađena površina:   2.919,70m2
ukupna NETO površina:    2.409,10m2

površina prizemlja:    353,50m2
površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost:    462,65m2
spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža):

 
Po+Pr+4+PS

visina objekta (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima: /
apsolutna visinska kota (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema lokacijskim 
uslovima:

/

spratna visina 290cm - 558cm

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: 3 lokala
25 stanova

broj parking mesta: 30
materijalizacija 
objekta:

materijalizacija fasade: dekorat. zaglađeni malter
alubond. fas. obloga

orijentacija slemena: /
nagib krova: 2.00% - 3.00%
materijalizacija krova:  PVC hidroizolaciona

membrana

procenat zelenih 
površina: / /

indeks zauzetosti: 60% 59.70%

indeks izgrađenosti: 3.00 2.99

predračunska vrednost
objekta: 112.000.000,00 dinara
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1 – PROJEKAT ARHITEKTURE 



1.1. NASLOVNA STRANA 

1 – PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:  TEHNOMAG A.G. PROJEKT d.o.o. Kraljevo, Beogradska 64

Objekat: Stambeno-poslovni objekat, na K.P. br. 139 K.O. Kraljevo

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR Idejno rešenje 

Za građenje / izvođenje radova: Nova gradnja

Projektant: STUDIO 5 PROJECT d.o.o.  Kraljevo,  ul.  Cara Dušana 20
Kraljevo, Milorad Ćajić

Odgovorno lice projektanta: Milorad Ćajić

Potpis:

Odgovorni  projektant:   Srđan Vukosavljević, dipl. inž. arh. 

Broj licence: 300 0308 03

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:   04-R/2021

Mesto i datum:   Kraljevo, jun 2021. 



1.2.  SADRŽAJ

1.1. Naslovna strana

1.2. Sadržaj

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta  

1.4. Tekstualna dokumentacija

1.5. Numerička dokumentacija                                        

1.6. Grafička dokumentacija 



1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

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

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T

za izradu Projekta arhitekture koji  je  deo Idejnog rešenja  za građenje  stambeno-poslovnog
objekta na K.P. br. 139 K.O. Kraljevo, određuje se:

Srđan Vukosavljević, dipl. inž. arh.  ...................................................... licenca broj: 300 0308 03

Projektant: STUDIO 5 PROJECT d.o.o. Kraljevo, ul. Cara Dušana 20,
Kraljevo

Odgovorno lice / zastupnik: Milorad Ćajić

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:   04-R/2021

Mesto i datum:   Kraljevo, 28. 04. 2021. 



       1.4. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1.4.1. Tehnički opis



1.4.1 TEHNIČKI OPIS

UVODNE NAPOMENE

Polazne osnove i izvori podataka na osnovu kojih je urađena ova tehnička dokumentacija su:

- Informacija o lokaciji br. 350-1-36/2020-VI od 06. 02. 2020. godine

- Lokacijski uslovi br. 353-1-39/2020-06  od 05. 05. 2020. godine

- Rešenje o građevinskoj dozvoli br. 351-1-47/2020-06 od 12. 06. 2020. godine

- projektni zadatak investitora

- katastarsko-topografski plan lokacije

IZMENE U ODNOSU NA ODOBRENI PGD (Projekat za građevinsku dozvolu)

Položaj objekta na parceli je nepromenjen u odnosu na Projekat za građevinsku dozvolu na
osnovu koga je izdato Rešenje o građevinskoj dozvoli br. 351-1-47/2020-06 od 12. 06. 2020.
godine.

PODRUM

- promenjena je pozicija toplotne podstanice

- promenjen je broj ostava

- formirana je prostorija za smeštaj vodomera

4. SPRAT

- projektovana je jedna nova stambena jedinica

- dve stambene jedinice su preprojektovane u “duplex” stanove

Spratnost objekta je povećana sa Po+Pr+4, na Po+Pr+4+PS.

LOKACIJA I KONCEPCIJA OBJEKTA

Objekat je lociran u ulici Olge Jovičić, na K.P. br. 139 K.O. Kraljevo, namenjen je
višeporodičnom stanovanju sa poslovanjem, a spratnosti je Po+Pr+4+PS.

Objekat je projektovan  u neprekinutom nizu, i svojim bočnim stranama izlazi na granice
građevinske parcele prema susednim parcelama K.P. br. 140 (na jugozapadnoj strani) i K.P. br.
137/1 i  K.P. br. 137/2 (na severoistočnoj strani).

Na dvorišnom delu parcele prema K.P. br. 147, udaljenost projektovanog objekta od granice
parcele je minimalno 8,88 m, što je u skladu sa uslovom da ista iznosi  najmanje četvrtinu
apsolutne visine objekta (visina projektovanog objekta je 19,00m - četvrtina apsolutne visine je
4,75m).

Prizemlje objekta je projektovano unutar građevinske linije prema ulici Olge Jovičić, koja je
definisana na udaljenju od 9,00 metara od osovine ulice. Sa jugozapadne strane je u prizemlju
predviđen kolsko-pešački pasaž širine 3,55 i svetle visine 4,55 metara. Sa dvorišne strane je
projektovan kolski ulaz u podzemnu garažu, putem odgovarajuće rampe u nagibu od 15%.
Spoljnji - nenatkriveni deo rampe je snabdeven grejačima, radi sprečavanja zamrzavanja.

Od nivoa prvog sprata erkeri (ispadi) na objektu, prema ulici Olge Jovičić delimično (u dužini
od 1,11m) prelaze zadatu građevinsku liniju za 0,57m, ali su unutar regulacione linije i
građevinske linije na osnovu već započete izgradnje (izgrađeni stambeno-poslovni objekat na
K.P. br. 140).
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Na granici parcele prema K.P. br. 137/1, od nivoa prvog sprata je projektovan svetlarnik, prema
kome su orijentisani prozorski otvori kuhinja i WC-a, kao i prozori na hodničkim prostorima na
spratovima. Svetlarniku je pristup obezbeđen putem vrata na prvom spratu.

Podrumska etaža je potpuno ukopana.

Nulta kota je definisana na 203,88mnv (relativna kota -0,17m) i predstavlja kotu trotoara na
mestu ulaza u kolsko-pešački pasaž, a visina  fasadnog venca (krovne atike) je na 222,88mnv
(relativna kota +18,83m). 

Dvorišni deo lokacije je namenjen parkiranju vozila za potrebe objekta - 9 parking mesta,
kojima se pristupa putem kolsko-pešačkog pasaža u prizemlju objekta. 

FUNKCIONALNO REŠENJE OBJEKTA

Podrumska etaža objekta je potpuno ukopana. Deo podrumske etaže je namenjen
organizaciji  pomoćnih i tehničkih sadržaja u funkciji objekta (stepenište,  toplotna podstanica,
prostorija za vodomere, predprostor sa nadpritiskom, prostorija za održavanje), dok je ostatak
etaže namenjen garaži za parkiranje 18 putničkih vozila. Pristup garaži je obezbeđen putem
kolske rampe u nagibu od 15%.

Dotok svežeg vazduha je omogućen putem otvora sa aluminijumskim protivkišnim žaluzinama
sa zaštitnom mrežom protiv insekata, koji su projektovani u spoljnjim zidovima garaže, u
podrumskim šahtovima. Predviđeno je i prinudno ventiliranje garaže.

Veza garaže sa stanarskim delom je omogućena preko prostorije sa nadpritiskom, iz koje se
stiže do lifta i stepeništa za ostale etaže u objektu.

Prizemni deo objekta je redukovanog gabarita u odnosu na gabarit spratova, zbog
predviđenog parternog parkiranja u unutrašnjosti lokacije.

Stanarski ulaz je projektovan iz kolsko-pešačkog pasaža. Pristup objektu i pristupnoj stanici
lifta u prizemlju, omogućava nesmetano kretanje u skladu sa propisima pristupačnosti,
zahvaljujući pristupnoj spoljnoj rampi u nagibu od 4.5%). 

U poslovnom delu objekta su projektovana 3 lokala.

U okviru stambenog dela predviđen je stambeni ulaz sa vetrobranom, stepeništem za spratove
i podrum i putničkim iftom. 

Na spratovima su projektovane stambene jedinice različitih struktura. Spratovi su sa tipskom
funkcionalnom organizacijom sa po 6 stanova na etaži, osim četvrtog sprata, na kome je
projektovano 7 stanova, od kojih su 2 stana tipa “duplex”.  

Ukupno je projektovano 25 stanova.

Obzirom na predviđenu spratnost objekta, projektovan je putnički lift sa stanicama u podrumu,
prizemlju i na svim spratovima (6 stanica).

Parkiranje vozila za potrebe objekta je rešeno na parceli, delom u podrumskoj garaži (18
parking mesta), delom u nadzemnoj garaži (2 parking mesta), a ostatak na parteru (10 parking
mesta). Ukupno je obezbeđeno 30 parking mesta.

Obezbeđeno je jedno parking mesto za osobe sa invaliditetom.

Potreban broj parking mesta: 

- Stanovi 

25 stanova x 1,0 PM  = 25 PM

- Lokali

Lokal 1, P = 89,95 m2 = 2 PM

Lokal 2, P = 78,80 m2 = 2 PM

Lokal 3, P = 39,20 m2 = 1 PM

    ukupno:                         30 PM
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Ukupna BRGP objekta (podzemnih i nadzemnih etaža) iznosi: Pbruto = 2.919,70m2

Ukupna BRGP nadzemnih etaža iznosi: Pbruto = 2.318,15m2

Ukupna NETO površina objekta iznosi: Pneto =  2.409,10m²

Pokrivena (izgrađena) površina objekta iznosi: Pbruto =   462,65m²

Sve površine su obračunate prema JUS U.C2.100: 2002. 

Ostvareni indeks zauzetosti iznosi 59,70%  (dozvoljeni je 60%).

Ostvareni indeks izgrađenosti iznosi 2,99 (dozvoljeni je 3,00).

KONSTRUKCIJA

U konstruktivnom pogledu, objekat je projektovan  u armiranobetonskom skeletnom sistemu.
Obimni zidovi podruma su armiranobetonski zidovi d=20cm. Zidovi ispune su od keramičkih
blokova d=25cm, d=20cm, “klima“ blokova d=25cm i d=20cm kao i pune opeke d=12cm.
Pregradni zidovi su od pune opeke d=12cm i keramičkih pregradnih blokova d=12cm.

Međuspratne konstrukcije su projektovane kao pune armiranobetonske ploče, debljine d=25 i
d=18cm .

Krov je ravan, sa klasičnom drvenom krovnom konstrukcijom. Krovni pokrivač je odgovarajuća
PVC hidroizolaciona membrana na podlozi od OSB ploča, sa nagibom od 2% - 3%.

Objekat je fundiran na armiranobetonskoj temeljnoj ploči. 

U okviru seizmičkog proračuna urađen je seizmički proračun za VIII zonu seizmičnosti prema
MCS skali. 

SPOLJAŠNJA OBRADA OBJEKTA

Spoljašnji zidovi objekta su projektovani kao kontaktna fasada (keramički – klima blok d=25
cm, d=20 cm, termoizolacija d=10cm. do d=15cm, cementni armirani sloj), ili sa ventilisanom
fasadom (keramički – klima blok d=25cm, d=20cm, termoizolacija d=10cm, paropropusna
folija, vazdušni sloj i alubond fasadna obloga na potrebnoj podkonstrukciji).

Završna obrada fasada objekta se izvodi dekorativnim zaglađenim malterom u tonu po izboru
projektanta, osim zidova sa alubond fasadnom oblogom.

Betonski elementi koji ostaju vidni na fasadama, se malterišu i obrađuju dekorativnim
zaglađenim malterom u tonu po izboru projektanta.

Fasadna stolarija na stambenom delu objekta je od PVC  profila u boji po izboru projektanta,
zastakljena niskoemisionim staklom d=4+12+4mm. Podprozorske daske su predviđene kao
tipske od PVC-a.

Fasadna bravarija u prizemlju i u stepenišnom prostoru na spratovima je od aluminijumskih
profila, sa i bez termo prekida, zastakljena niskoemisionim staklom d=4+12+4 mm ili običnim
staklom d=6 mm.

Otvori u podrumskim zidovima garaže su zatvoreni fiksnim protivkišnim aluminijumskim
žaluzinama sa zaštitnom mrežom protiv insekata.

Elementi napravljeni od crne bravarije se miniziraju i farbaju bojom za metal u tonu po izboru
projektanta.

Visina ograde terasa i stepenišnih ograda je 110cm. od gotovog poda. Ograde terasa su
predviđene kao strukturalne u kombinaciji stakla i aluminijuma.

Sav limeni opšav, kao i i vertikalni olučni kanali su od ravnog pocinkovanog plastificiranog lima
u boji po izboru projektanta, a horizontalni olučni kanali su od pocinkovanog lima d=0.55mm.
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UNUTRAŠNJA OBRADA OBJEKTA

Unutrašnja obrada je standardna, uobičajena za ovakvu vrstu objekata.

PODOVI:

Pod garaže je sitnozrni beton sa suvim posipom od “ferobetona”. Podovi pomoćnih i tehničkih
prostorija su od granitne keramike.

Podovi ulaza, vetrobrana, hodnika i stepeništa su od granitne keramike, kao i podovi lokala.

Podovi u stanovima su od parketa, osim u kuhinjama, mokrim čvorovima i terasama, gde su od
odgovarajućih  podnih keramičkih pločica. 

ZIDOVI:

Svi unutrašnji zidovi su malterisani, gletovani i bojeni belom poludisperzivnom bojom, osim
zidova u mokrim čvorovima i kuhinjama gde su zidovi obloženi odgovarajućim keramičkim
pločicama I klase. U kuhinjama se pločice postavljaju do visine od 1.50m. od gotovog poda, a
u mokrim čvorovima i kupatilima do plafona.

Zidovi stepenišnog prostora i hodnika su obloženi termoizolacionim slojem d=8cm, sa
cementnim armiranim slojem d=0.35cm. i završno obrađeni dekorativnim zaglađenim malterom
u tonu po izboru projektanta.

PLAFONI:

Plafoni u objektu su malterisani, gletovani i ofarbani belom poludisperzivnom bojom.

Delovi plafona u podrumu i prizemlju su oblaženi termoizolacionim slojem d=15cm, sa
cementnim armiranim slojem d=0.35cm.  i završnom obradom koja podrazumeva gletovanje i
bojenje belom poludisperzivnom bojom.

INSTALACIJE

Objekat će u skladu sa predviđenom namenom, biti  snabdeven odgovarajućim hidrotehničkim,
elektroenergetskim, telekomunikacionim i signalnim i mašinskim instalacijama.

Napomena! za smeštaj dva glavna vodomera (za registrovanje potrošnje sanitarne i
protivpožarne vode), predviđena je šahta izvan objekta a unutar parcele investitora, dok je za
smeštaj vodomera za registrovanje potrošnje sanitarne vode za svaku zasebnu stambenu i
poslovnu jedinicu, predviđena posebna prostorija unutar objekta.

Odgovorni projektant:                                              Potpis:

Srđan Vukosavljević dipl. inž. arh.                               _____________________ 

licenca broj: 300 0308 03
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       1.5. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

1.5.1. Tabelarni prikaz površina i spratnost objekta



1.5.1. TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA I SPRATNOST OBJEKTA

1.5.1.1 TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA

NAMENA Pneto(m2)

PODRUM

PODZEMNA GARAŽA
 GARAŽA 391.75

OSTAVE
 OSTAVA O1 2.10

 OSTAVA O2 2.35

 OSTAVA O3 3.85

 OSTAVA O4 3.55

 OSTAVA O5 2.20

 OSTAVA O6 2.20

ZAJEDNIČKE POVRŠINE
 PREDPROSTOR - NADPRITISAK 5.00

 KOMUNIKACIJE 20.65

 STEPENIŠTE 9.10

 PRIBOR ZA ODRŽAVANJE 2.85

 LIFT 2.90

 POSTROJENJE ZA PODIZANJE PRITISKA 1.80

 PROSTORIJA ZA VODOMERE 3.60

 TOPLOTNA PODSTANICA 5.50

 KOLSKA RAMPA ZA SILAZ U GARAŽU 93.25

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 552.65 m2

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 601.55 m2

PRIZEMLJE

LOKALI
 LOKAL  L1 89.95

 LOKAL  L2 78.80

 LOKAL  L3 39.20

                           UKUPNO:              207.95 m2
NADZEMNA GARAŽA
 GARAŽA 28.85

ZAJEDNIČKE POVRŠINE
 ULAZNI PODEST SA RAMPOM 5.80

 VETROBRAN 6.65
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 HOL 14.40

 STEPENIŠTE 12.25

 LIFT 2.90

KOLSKO-PEŠAČKI PASAŽ
 KOLSKO-PEŠAČKI PASAŽ 74.70

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 236.80 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE (bez pasaža i ulaznog podesta) 273.00 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE (sa pasažom i ulaznim podestom) 353.50 m2

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE (bez pasaža) 338.65 m2

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE (sa pasažom) 430.10 m2

POKRIVENA POVRŠINA (POVRŠINA POD OBJEKTOM) 462.65 m2

1. SPRAT 

STANOVI
 STAN 1 29.60

 STAN 2 60.10

 STAN 3 46.20

 STAN 4 43.50

 STAN 5 61.75

 STAN 6 83.25

                           UKUPNO:           324.40 m2
ZAJEDNIČKE POVRŠINE
HODNIK 29.90

STEPENIŠTE 6,95

LIFT 2.90

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 324.40 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 364.15 m2

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 456.10 m2

TIPSKI SPRAT ( 2. i 3. SPRAT )

STANOVI
 STAN    7 (13) 29.60

 STAN    8 (14) 60.10

 STAN    9 (15) 46.20

 STAN  10 (16) 43.50

 STAN  11 (17) 61.75

 STAN  12 (18) 83.25

                           UKUPNO:           324.40 m2
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ZAJEDNIČKE POVRŠINE
HODNIK 29.90

STEPENIŠTE 6,95

LIFT 2.90

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 324.40 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 364.15 m2

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 455.50 m2

4. SPRAT

STANOVI
 STAN 19 - nivo 1 31.40

 STAN 20 60.10

 STAN 21 46.20

 STAN 22 43.50

 STAN 23 61.75

 STAN 24 - nivo 1 50.45

 STAN 25 34.50

                           UKUPNO:            327.90 m2
ZAJEDNIČKE POVRŠINE
HODNIK 29.40

LIFT 2.90

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 327.90 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 360.20 m2

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 448.20 m2

POVUČENI SPRAT

STANOVI
 STAN 19 - nivo 2 22.85

 STAN 24 - nivo 2 27.45

                           UKUPNO:            50.30 m2

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ETAŽE 50.30 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE 50.30 m2

UKUPNA BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA ETAŽE 72.75 m2
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PREGLED UKUPNIH POVRŠINA OBJEKTA 

UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA 2.409,10 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA LOKALA 207.95 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA  STANOVA 1.351,40 m2

UKUPNA GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA 2.919,70 m2

UKUPNA GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA NADZEMNIH ETAŽA 2.318,15 m2

POKRIVENA POVRŠINA (POVRŠINA POD OBJEKTOM) 462.65 m2

Sve površine su sračunate na osnovu standarda za izračunavanje površina objekata u
oblasti visokogradnje, SRPS U.C2.100: 2002.

1.5.1.2 SPRATNOST OBJEKTA

Spratnost projektovanog objekta je Po+Pr+4+PS. 

Odgovorni projektant:                                            Potpis:

Srđan Vukosavljević dipl. inž. arh.                            _____________________

licenca broj: 300 0308 03
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        1.6. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

broj Naziv crteža

1 Situacioni plan – nivo prizemlja

2 Situacioni plan – nivo krova

3 Osnova podruma

4 Osnova podruma – uporedno stanje

5 Osnova prizemlja

6 Osnova 1. sprata

7 Osnova tipskog sprata (2. i 3. sprat)

8 Osnova 4. sprata

9 Osnova 4. sprata – uporedno stanje

10 Osnova povučenog sprata 

11 Osnova krovnih ravni

12 Osnova krovnih ravni – uporedno stanje

13 Vertikalni presek 1-1

14 Vertikalni presek 2-2

15 Vertikalni presek 3-3

16 Severozapadni izgled

17 Severozapadni izgled – uporedno stanje

18 Severoistočni izgled

19 Severoistočni izgled – uporedno stanje

20 Jugozapadni izgled

21 Jugozapadni izgled – uporedno stanje

22 Jugoistočni izgled

23 Jugoistočni izgled – uporedno stanje

24 3D vizuelizacija
























































	Situacija.pdf
	Sheets and Views
	Model



