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На основу члана 38. став 3. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 
РС, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011 I 121/2012, 42/2013-

одлука УС,50/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 
31/2019 и 37/2019 - др. Закон и 9/2020) и члана 27. тачка 4. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (Службени гласник РС, бр. 32/2019), одговорни урбаниста даје

И З Ј А В У

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу верског објекта

Храма
у Поповићима

на делу КП бр. 669/6 КО Поповићи

урађен - у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',бр. 
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,83/2018, 
31/2019 и 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и прописима донетим на основу 
овог закона .

Одговорни урбаниста:

Предраг Терзић, дипл.инг.арх.
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Ц.  ДОКУМЕНТАЦИЈА  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:       :       

 Налог Градоначелника града Краљева за израду урбанистичког и пројекта 
препарцелације за катастарску парцелу бр.2156-1/21 од  20.08.2022. године;

 Информација о локацији за предметну катастарску парцелу издату од Градске
управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности под
бр.350-1-247/2021-6 од 22.07.2021.године.

 Пројекат парцелације, чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања, на
основу чл.65 Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/2009, 81/09-

исп.64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014,

145/2014,83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон и 9/2020) потврђује орган надлежан
за послове урбанизма градске управе/Решење-Рeпублички гeoдeтски зaвoд - службa
зa кaтастар нeпoкрeтнoсти Крaљeвo бр. 952-02-3-044-3511/2022од 19.08.20022.

 Катастарско - топографски план преузет је од Службе за катастар непокретности
Краљево КП број 669/6 Ко Поповићи.

 Саобраћајно-технички услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу
верског објекта Храма у Поповићима на делу к.п. 669/6 КО Поповићи

 Општи и посебни санитарни услови за потребе израде урбанистичког пројекта за
изградњу верског објекта,бр.530-53-00456/2020-10 од 12.09.2022. године,
Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну
инспекцију, Одсек за санитарни надзор у Краљеву.

 Урбанистички услови за потребе израде урбанистичког пројекта, 09/16/1 Број: 217-

14772/20 од 08.09.2022. године, Министарство унутрашњих послова, Сектор за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Краљеву.

 Технички услови за потребе израде урбанистичког пројекта, бр. 217-14772/22 од
08.09. 2022.године, ЈКП “Водовод” Краљево.

 Технички услови за изградњу и прикључење верског објекта на јавну
Tелекомуникациону мрежу, број 379788/2-2020 ВЧ, од 25.12.2020. године.

 Технички услови за потребе израде Урбанистичког пројекта, ЕПС Дистрибуција,

Огранак Електродистрибуција Краљево, број 399851/2-2022 од 30.09.2022. године.
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1. УВОД , ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
У складу са Налогом градоначелника града Краљева, бр. 2156-1/21 од  20.08.2022 као фаза 
1, урађен је и потврђен од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности Пројекат препарцелације катастарске парцеле бр. 669/6 КО 
Поповићи (2156-1/21 од 20.08.2021.год), како би се формирала грађевинска (део 
катастарске парцела бр. 669/1 КО Поповићи). Након тога  су се створили услови за 
реализацију друге фазе-израде урбанистичког пројекта за изградњу Храма на делу КП 
бр.669/1 КО Поповићи, према одредбама  чланова  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 Сл.гласник 52/2021).
Катастарска парцела бр. 669/6 КО Поповићи, која је предмет урбанистичког пројекта 
налази се у границама Просторног плана  Града Краљева (Сл.лист града Краљева, 7/2011) 
и намењена је kao грађевинско и шумско земљиште. Предмет изградње је верски објекат -

будући објекат јавне намене.

Правило 172. Просторног плана града Краљева гласи: “ Објекти јавне намене су објекти за 
које се утврђује општи интерес и потребно их је дефинисати израдом урбанистичких 
пројеката на подручјима где није предвиђена израда урбанистичке документације.У ову 
категорију објеката можемо сврстати следеће објекте и за њих обавезно спровести 
претходно наведену процедуру: здравствени објекти, објекти за негу старих и 
непокретних лица, објекти дечије заштите (објекти за спровођење наставе у природи и 
одмор деце предшколског и школског узраста), објекти за смештај особа ометених у 
развоју, верски објекти, бензинске пумпе (у насељима по рангу центара и на државним 
путевима I и II реда), мерно-регулационе станице, трафостанице, локације антенских 
стубова мобилне телефоније, објекти противградне одбране, гробља, објекти спорта и 
рекреације, бунари, објекти водоснабдевања.”
Аналитичко-геодетски елементи за обележавање новоформираних парцела приказани су 
на графичком прилогу бр.3 – Плана парцелације са елементима за геодетско обележавање, 
у размери 1:500, новим међним тачкама, обележене бројевима од 1 до 9.
Преломне тачке постојећих катастарских међа приказане су на графичком прилогу-лист 
Бр.4 - Катастарско топографски план, и преузете су од Службе за катастар непокретности 
Краљево, а Катастарско-топографски план у размери 1:500, оверен је од ''ГЕОСИСТЕМ'' 
Д.О.О. Друштво за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, Београд, ПЈ Краљево.
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Правни и плански основ за израду  Урбанистичког пројекта су Закон 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 и 9/2020) и Просторни плана  Града Краљева(Сл.лист 
града Краљева, 7/2011).

2. ЛОКАЦИЈА И ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА

Посматрана локација налази се у Поповићима. Главни колски и пешачки приступ су
омогућени са постојећег пута са катастарске парцеле 882 КО Поповићи, која је јавна 
својина града Краљева. Граница урбанистичког пројекта је око 12,8 ар. Терен је раван, на 
надморској висини од око 222.55 м.  Парцела је неизграђена.

Граница урбанистичког пројекта је КП бр.669/6 КО Поповићи, на којој се планира 
изградња верског објекта и пратећег садржаја.

1. Парцела бр. 1 (КП бр.669/6 КО Поповићи) формирана као нова грађевинска
парцела, за изградњу цркве, површине 1280 м2.

2. Парцела бр. 2 (КП бр.669/7 КО Поповићи) формирана као преостали део
катастарске парцеле бр.669/1 КО Поповићи, површине 4575 м2.

3. Парцела бр. 3 (КП бр.669/8 КО Поповићи) формирана као парцела приступног -

заједничког пута (прилаз на јавни пут),површине 300м2.
Све парцеле су формиране у складу са наменом из Просторног плана града Краљева и 
Информацијом о локацији за наведену катастарску парцелу издату од Градске управе, 
Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности под бр.350-1-

247/2021-6 од 22.07.2021.године.Нове парцеле дефинисане су постојећим линијама 
разграничења са суседним парцелама и постојећим аналитичко-геодетским елементима, 
координатама нових међних тачака, којима су дефинисане нове међне линије, настале 
парцелацијом предметне катастарске парцеле.
Према Решењу-Рeпубличког гeoдeтског зaвoда - службе зa кaтастар нeпoкрeтнoсти 
Крaљeвo бр. 952-02-3-044-3511/2022од 1908.20022 дoзвoљaвa сe прoвoђeњe прoмeнe у
бaзи пoдaтaкa кaтaстрa нeпoкрeтнoсти.

 Дoсaдaшњe стaњe:

Лист нeпoкрeтнoсти: 173

Влaсникa JMБГ:2604992780045 Лaзaрeвић Пetaр Крaљeвo Пoпoвићи 34 сa дeлoм пoсeдa

1/1: 

1. кaт.пaрцeлa 669/1, шума 1.клaсe, пoвршинa 6155м2.

 Нoвo стaњe глaси:

Лист нeпoкрeтнoсти: 173

Влaсникa JMБГ:2604992780045 Лaзaрeвић Пetaр, Крaљeвo Пoпoвићи 34 сa дeлoм пoсeдa

1/1: 

1. кaт.пaрцeлa 669/6, ШУМА 1.клaсe, пoвршинa 1280м2

2. кaт.пaрцeлa 669/7, ШУMA 1.клaсe, пoвршинa 4575м2

3. кaт.пaрцeлa 669/8, ШУMA 1.клaсe, пoвршинa   300м2

Према подацима о непокретностима на еКатастру непокретности од  22.08.2022, број 
листа непокретности: 173.
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3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА КРАЉЕВА

Локација за изградњу верског објекта обухваћена овим  урбанистичким пројектом налази 
се у границама Просторног плана  Града Краљева (Сл.лист града Краљева, 7/2011) , 
припада територији која  је покривена грађевинским подручјем и плански основ садржан 
је у следећим правилима Просторног плана Града Краљева.

4.3.9. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊА ПАРЦЕЛА

Правило 164.
Правила изградње објеката и уређења парцела примењује се у:

 централним деловима насеља утврђених за центре у мрежи насеља на руралном
подручју Града;

 започетој или иницираној зони/појасу изградње (даље: зона/појас изградње) поред
магистралног,регионалног и локалног пута;

 изграђеној насељској целини у делу атара на вишим речним терасама и на брдско-

планинском подручју, удаљеној од магистралног, регионалног и локалног пута 
(даље: изграђена насељска целина)

 делу атара који не представља део изграђене насељске целине, удаљеном од
магистралног,регионалног и локалног пута (даље: део атара).

4.3.9.4. Објекти јавне намене
Правило 172.
Објекти јавне намене су објекти за које се утврђује општи интерес и потребно их је 
дефинисати израдом урбанистичких пројеката на подручјима где није предвиђена израда 
урбанистичке документације. У ову категорију објеката можемо сврстати следеће објекте 
и за њих обавезно спровести претходно наведену процедуру:

 здравствени објекти,
 објекти за негу старих и непокретних лица,
 објекти дечије заштите (објекти за спровођење наставе у природи и одмор деце

предшколског и школског узраста),
 објекти за смештај особа ометених у развоју,
 верски објекти,

 бензинске пумпе (у насељима по рангу центара и на државним путевима I и II
реда),

 мерно-регулационе станице,
 трафостанице,
 локације антенских стубова мобилне телефоније,
 објекти противградне одбране,
 гробља,
 објекти спорта и рекреације,
 бунари,
 објекти водоснабдевања.

4. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА ОБУХВАЋЕНОГ ПРОСТОРА
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У складу са Налогом градоначелника града Краљева, бр. 2156-1/21 од  20.08.2022.године, 
након формирања предметне грађевинске парцеле,путне парцеле и остатка парцеле (фаза 
1: Пројектoм препарцелације катастарске парцеле КП бр.669/1 КО Поповићи (бр. 952-02-

3-044-3511/2022од 1908.20022)) и Информација о локацији за наведену катастарску 
парцелу издату од Градске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено 
комуналне делатности под бр.350-1-247/2021-6 од 22.07.2021. године., створили су се 
услови за реализацију израду урбанистичког пројекта. 
Овим урбанистичким пројектом  ће се урбанистичко-архитектонски разрадити локација 
предвиђена за изградњу верског објекта. 
 

5. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  
 

 ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ И НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА 

Локацији се приступа преко постојећег пута на катастарској парцели 882 КО Поповићи, 

која је јавна својина града Краљева. Радијуси саобраћајног прикључка омогућују безбедно 
кретање меродавног возила, на начин да се приликом уласка/изласка користи само 
најближа саобраћајна трака.Постоји могућност пешачког приступа и са КП бр.669/8 КО 
Поповићи, али само уз сагласност Српске православне црквене општине у Краљеву где би 
се онда отворила још једна капија. 
Паркинг је предвиђен на јужној страни предметне парцеле. Планиран број паркинг места 
је 7ПМ (6 ПМ+ 1ПМ за инвалиде). 

  РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 

Висинска регулација одређена је максималном висином објеката (под-приземље-врх 
слемена), а према Идејном решењу Архитектонског атељеа Саве Ристића максимална 
висина храма износи ~10.11м.  
Хоризонтална регулација дефинисана је грађевинском линијом, која је дата према осовини 
планиране саобраћајнице са очитаним координатама осовинских тачака. 
Објекти се постављају као слободностојећи. Предложена диспозиција објеката не ремети 
минимална растојања до граница суседних парцела, као ни будућу изградњу на њима. 
Нивелациони положај платоа и саобраћајних површина утврђен је према конфигурацији 
терена и условима за безбедно кретање возила и пешака. Осовина саобраћајног прикључка 
и прилазног пута је управна на осовину коловоза на коју се прикључује. 

Корекција и одступање од нивелационог плана је могуће након даље пројектантске 
разраде и нивелационог усаглашавања на предметној локацији. 
 

6. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 

 

 АРХИТЕКТОНСКО И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ 

Пројектант Идејног пројекта храма је Архитектонско атеље Саве Ристића. Према 
пројектном задатку као решење  усвојен је једнокуполни храм са олтарском апсидом на 
истоку и две бочне апсиде (јужна и северна). У питању је триконхос. Изнад храма ка 

северу планиран је звоник. На плато са терена се приступа прилазном пешачком 
саобраћајницом тако да је ниво пода храма на висини 45 цм од нивоа тла. Брод храма је у 
облику свода који се пресеца на квадрату са наглашеним луковима који формирају 
пандатифе (прелаз из земаљског у небеско царство). У пандатифима се сликају 
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јеванђелисти. Прелазе у тамбур са четири отвора између којих се сликају пророци да би се 
небески свод изразио куполом као круном Васељене-пантократором. Објекат је стилски 
прилагођен Православном виђењу архитектуре што је у складу са основним условима и 
основном делатношћу коју обавља Српска православна црква. 
Бруто грађевинска површина храма је ~96 m². 

У дворишту је планиран извор – агијазма.  
 ФУНДИРАЊЕ ОБЈЕКТА:  

Карактеристика терена, по конфигурацији односно саставу, (фундирање се изводи у слоју 
повлатне прaшинасте глине добрих геомеханичких карактеристика и у сувом) условила је 
и начин фундирања. Избор је да се објекат фундира на тракастим темељима димензија 
80х40цм, МБ-30 и 60х40цм такође МБ 30. Темељни зидови су од набијеног бетона МБ30, 
у свему према пројекту.  

 КОНСТРУКЦИЈА 

Урађена је са носећим фасадним зидовима, који су међусобно повезани са вертикалним и 
хоризонталним серклажима, односно стубовима и гредама, све према статичком 
прорачуну.  
Све конструктивне елементе изводити строго према датом пројекту и детаљима арматуре 
ради испуњавања техничких прописа за извођење објеката на територији Републике 
Србије. 

 НОСИВИ ФАСАДНИ ЗИДОВИ:  
Зидање фасадних зидова, циглом дебљине d=25цм + 15цм изолација = 40цм, у продужном 
малтеру размере 1:2:6. Зидови су међусобно повезани са вертикалним (20х20цм и 
30х30цм) и хоризонталним серклажима (20х20цм и 30х30цм) који се морају армирати 
према статичком прорачуну.  
Зидови са унутрашње стране се малтеришу и припремају за обраду ал фреско техником, а 
споља се финално обраћује демит фасадом.  
Венци дуж објекта су наглашени у слогу са три препуста, односно према пројекту.  

 УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ:  

Унутрашњи зидови храма се припремају за живописање ал фреско техником.  
 ПЛАФОНСКА КОНСТРУКЦИЈА:  

Главни свод као и куполу, олтарску и бочне полукуполе извести на конац од опеке 25цм и 
армирано бетонске љуске дебљине 10цм.  

 ОБРАДА ПОДА:  
Под у храму има подно грејање обложено мермером (погодним каменом за дато 
климатско подручје), а плато испред и око храма поплочати неуглачаним каменом.  

 УЛАЗНА И УНУТРАШЊА ВРАТА И ПРОЗОРИ:  
Спољашња и унутрашња врата урадити од храстовог дрвета и прелакирати безбојним 
лаком. Оков је стандардан. Пре израде радова извођача, доставити радионичке детаље на 
увид кориснику. Прозоре урадити од дрвеног профила премазаног безбојним лаком. Крила 
прозора се застакљују термоизолационим стаклом. Отварање према шеми.  

 ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
У објекту су , према функционалним захтевима, неопходне инсталације водовода и 
канализације  и електроенергетске инсталације (инсталација општег и декоративног 
осветљења, инсталација општих и технолошких прикључака  и прикључница и 
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громобранска инсталација и уземљење). Могуће је прикључење на телекомуникациону 
инфраструктуру у складу са прибављеним условима. Сходно томе, у објекту су 
предвиђени простори за смештање инсталационих водова и техничких уређаја који су у 
функцији пројектованих инсталација. За грејање објекта у складу са наменом нису 
предвиђене посебне инсталације . Предвиђени су димњачки канали и могућност 
самосталног грејања на чврсто гориво. 
 

7. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПРОСТОРА,  
СА НУМЕРИЧКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА И БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

 

Концепција уређења простора произилази из Идејног пројекта. Колски приступ објекту је 
са јужне стране, где је предвиђен и паркинг за путничка возила. До храма  води плато 
поплочан неуглачаним каменом. На платоу ће се налазити извор-агијазма. На парцели је 
планиран засад високог растиња, као и ниског растиња-украсног жбуња. 
Према предложеном архитектонско-урбанистичком решењу, на предметној локацији 
остварени су следећи  капацитети и урбанистички параметри: 

 Биланс површина у оквиру парцеле 

Опис површина                                                                                                        П (~м²) 
Површина Урбанистичког Пројекта                                                                     1280 м²                                                     
Плато Поплочан Неуглачаним Каменом                                                                313 м² 
Паркинг За Аутомобиле                                                                                             90 м² 
П габарита храма                                                                                                      115 м² 
Преостали Озелењени Део Катастарске Парцеле                                                 872 м²  
 

Урбанистички параметри: 
Површина парцеле:                                                                                                 1280 м² 
Индекс заузетости:                                                                                                     7.3% 

Проценат зелених површина:                                                                                63.59% 

Начин Паркирања/на својој парцели                                                                      (7ПМ) 
 

8.  НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Хортикултурно обликовање реализовати у форми пејзажних групација, пре свега 
аутохтоних врста, али и декоративног дрвећа и жбуња, које је прилагођено условима 
средине, у складу са просторним могућностима. 
Не занемаривати аспект декоративности током целе године. Примењивати биљке са 
бржим и споријим растом и развојем, тако да се на тај начин обезбеди ефекат 
постојаности тј. дуготрајне функционалности зелене површине. 
Бирати саднице доброг квалитета, правилно однеговане, здраве, без механичких 
оштећења, формираног и добро развијеног надземног и подземног дела.  
Све зелене површине потребно је редовно одржавати укључујући кошење траве и 
орезивање шибља и крошњи дрвећа. 
Парцела верског објекта може бити ограђена комбинацијом зидане ограде до висине од 
0.9 м и транспарентне ограде до висине од 1.4 м .Ограда се поставља тако да су стубови 
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ограде на грађевинској парцели која се ограђује.Колски прилаз са улице у комплекс 
затвара се капијом. 
 

9.  УСЛОВИ УРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

Предметној локацији приступа се са планиране саобраћајнице, преко постојећег пута на 
катастарској парцели 882 КО Поповићи, која је јавна својина града Краљева. Ова 
секундарна саобраћајница са приступном функцијом планирана је са коловозом ширине 
4,5 метара са банкинама ширине 0.5 метара. Концепт ове саобраћајнице подразумева 
редефинисање постојећe саобраћајницe по критеријумима категорије саобраћајнице и 
планираним попречном профилу (профил 4,5м) , уз уклањање уочених недостатака, а ради 
повећања нивоа саобраћајне услуге. Саобраћајница уличне мреже је дефинисана 
профилом који омогућава двосмерни саобраћај, координатама темених и осовинских 
тачака, полупречницима кривина и подужним нагибима, прилагођеним условима терена и 
постојећом изграђеношћу. Елементи трасе и нивелациони положај саобраћајница 
планирани су тако да се смање подужни нагиби саобраћајница. Нивелациони план 
подразумева нивелационо решење прилагођено теренским условима уз дефинисање кота 
нивелете подужних нагиба планиране саобраћајнице. Приликом израде техничке 
документације делова уличне мреже могуће су мање корекције нивелационог положаја 
јавних саобраћајних површина. Коловозну конструкцију нове или реконструисане 
саобраћајнице утврдити према рангу саобраћајнице, оптерећењу и структури возила која 
ће се њоме кретати. Елементи за обележавање и пренос података на терен дати су у 
графичком прилогу бр. 6. (приказ саобраћаја у виду аналитичких тачака и нивелационог 
положаја саобраћајнице). С обзиром на конфигурацију и хидролошке карактеристике 
терена, посебну пажњу приликом пројектовања пута и интервенција на путној мрежи 
посветити антиерозивној заштити. У појасу регулације улица, приликом израде техничке 
документације, могуће су мање корекције елемената трасе и попречног профила. 
Колско-пешачке стаза приказана је у графичком прилогу бр. 6, као и  координате 
осовинских и темених тачака нове саобраћајнице и њен попречни профил.  

 

10. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

 Електроенергетска мрежа и објекти 

 

Постојеће стање електроенергетских објеката напонског нивоа  0,4 kV које гравитира 
наведеном локалитету(надземна мрежа) приказано је у графичком прилогу бр.5 
урбанистичког пројекта. 
На предметној парцели бр. 669/6 КО Поповићи нема ЕЕО који би угрожавали и 
спречавали планирану изградњу. 
При планираној изградњи верског објекта придржавати се свих техничких прописа за 
изградњу ове врсте објекта. 
За потребе прикључења предметног објекта на дистрибутивни систем електричне 
енергије предвидети уградњу комплетно опремљеног ИМО-а за један мерни уређај на 
постојећем НБ стубу нисконапонске мреже која се напаја са ТС 10/0,4 kV „Поповићи 2”. 

После места мерења, странка сама изводи прикључак (подземни или надземни) до 
објекта. 
Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, 
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инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.За 
неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.Ближе 
услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску 
дозволу (или пројекта за извођење) Огранак Електродистрибуција Краљево ће прописати 
у редовном поступку у обједињеној процедури. 
Ближе Услове за пројектовање и прикључење, као ПОДЛОГУ за израду пројекта за 

грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Огранак Електродистрибуција Краљево 
ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури. 

 Телекомуникациона мрежа 

 

Да би објекат инвеститора био прикључен на јавну ТК мрежу, потребно је да се уради 
следеће: 
1. Заштита постојећих ТК инсталација 

У зони извођења радова верског објекта не постоје подземне ТК инсталације. 
2. Прикључак на телекомуникациону мрежу 

А. Разводна мрежа 

разводна мрежа у Поповићима урађена је као ваздушна, па стога омогућити надземни 
прикључак објекта на месну разводну тлекомуникациону мрежу , с тим да се инвеститор 
мора обратити Телекому са захтевом за увођење телефонског прикључка. Захтев може 
предати у корисничком сервису или на тел. Број 9813.Разводну мрежу ради Телеком по 
завршетку објекта. Инвеститор је у обавези да реши имовинске односе уколико 
телефонска линија прелази преко других парцела које нису у власништву инвеститора и 
тако омогући несметан рад радника  Телекома. 

 Б. Каблови 

капацитет кабла којим ће објекат бити прикључен на Тк мрежу је TK DSL 30/135 E1M 
2x2x0,4/P3. 

3.  Телекомуникационе инсталације у објекту 

 Омогућити подземни и надземни прикључак објекта на месну разводну 
телекомуникациону мрежу 

 Од уводног ормана из претходне тачке до изван тротоара и до краја плаца, тј, до 
путног земљишта положити у земљу једну празну РE цев Ø40 мм за евентуални 
подземни прикључак . 

 Телефонску инсталацију у објекту градити према Упутству о изради телефонских 
инсталација и увода, издатом од ЗЈПТТ(ПТТ Весник бр. 1/75 и 16/82). 

4.  Остало   
 Потребно је да инвеститор према овим условима уради Пројекат у складу са 

важећим прописима ЗЈПТТ, који подноси Телекому на сагласности Пројектант и 
извођач радова мора да буду лица и фирме са лиценцом за област 
телекомуникација и које се налазе на листи извођача радова “Телекома Србија” 

 обавезна је уградња атестиране опреме 

 потребно је да инвеститор обезбеди надзорног органа за градњу ТК инсталација у 
објекту, а “Телеком Србија” ће дати надзор на извођењу радова за прикључак на 
телекомуникациону мрежу 

 објекат ће моћи да се прикључи на месну телекомуникациону мрежу према 
тренутним техничким могућностима у погледу расположивог капацитета: 
дистрибутивне ТТ мреже и АТЦ у моменту завршетка објекта 
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 пре прикључења објекта на телекомуникациону мрежу , инвеститор је у обавези 
да изграђену разводну мрежу пренесе Телекому у основна средства, без накнаде. 
Телеком преузима обавезу даљег редовног одржавања о свом трошку. 

 Водоводна мрежа  
 

На локацији која је обухваћена урбанистичким пројектом не постоје инсталације 
водоводне мреже које су у надлежности ЈКП ”Водовод” Краљево.  
Снабдевање водом биће решено преко локалне индивидуалне водоводне мреже која није 
ажурирана и картирана, до реализације будуће  јавне водоводне мреже. 

 Фекална канализациона мрежа  
 

 

На посматраној локацији не постоје инсталације канализационе мреже које су у 
надлежности ЈКП ”Водовод” Краљево.   
Док се пројектована улична фекална канализациона мрежа у потпуности не реализује 
инвеститор се упућује да техничке услове за прикључење на интерну фекалну 
канализациону мрежу у надлежности месне заједнице или групе грађана затражи од 
инвеститора исте. 
Услови за изградњу биолошког пречистача отпадних вода или изградњу водонепропусне 
септичке јаме, уколико не постоји интерна фекална канализациона мрежа дати су кроз 
услове ЈКП “Водовод” Краљево, који су саставни део овог пројекта. 

 Атмосферска канализациона мрежа  
 

Пошто на предметном простору не постоји изведена атмосферска канализација , 
атмосферске воде се прикупљају отвореним каналима, а одвођење атмосферских вода је 
решено унутар парцеле на којој се планира изградња храма. Све чисте атмосферске воде 
које се прикупљају са кровних површина и других уређених површина сабирају се на 
сопственој парцели. Атмосферске воде са пешачких површина и платоа се путем 
попречних и подужних падова разливају и одводе према зеленим површинама. 
Како је канализациона мрежа града Краљева сепаратног типа, то је забрањено упуштати 
атмосферске воде у фекални колектор. Уколико постоји изграђена фекална канализациона 
мрежа која низе у надлежности ЈКП-а „ Водовод“ Краљево, већ је група грађана градила 
из сопствених средстава, за које ЈКП ”Водовод” Краљево нема тачне податке, потребно је 
обратити се месној заједници. 
 

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

 Услови за приступачност површина особама са инвалидитетом 

 

Објекти храма намењени су јавном коришћењу, па сви прилази морају бити урађени у 
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама( Службени гласник РС, број 22/15).  

 Мере заштите  непокретних културних и природних добара 
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На предметној локацији не постоје заштићена природна добра. Уколико се током радова 
пронађу геолошка или палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену 
природну вредност извођач радова је обавезан да исту пријави Министарству животне 
средине, рударства и просторног планирања као и да предузме све мере заштите од 
уништења, оштећења или крађе, у складу са чл.99 закона о заштити природе. 
На предметној локацији нема локалитета археолошких налазишта.Уколико би се 
приликом извођења грађевинских и других радова наишло на археолошко налазиште или 
археолошке предмете, обавеза извођача је да обустави радове и обавести надлежни  Завод 
за заштиту споменика културе како би се предузеле одговарајуће мере. 

 Услови за заштиту инфраструктурних објеката и водова  

 

Приликом изградње планираних садржаја, предвиђених Урбанистичким пројектом, 
потребно је испоштовати све услове градње у односу на постојеће инфраструктурне 
објекте и истовремено обезбедити услове за изградњу свих новопланираних   
инфраструктурних објеката. 
Приликом израде главног пројекта потребно је придржавати се свих техничких услова и 
података за прикључење објеката на инфраструктуру и других услова прописаних законом 
и исте уградити у главни пројекат. 

 Мере заштите животне средине 

 

Објекат мора бити изграђен у складу са важећим законима и правилницима који регулишу 
комплетну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима , као и при употреби 
одређених материјала, имати у виду специфичност намене објекта и простора са 
становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских 
услова. 
Изградња и функционисање објеката , односно извођење радова и бављење делатношћу 
може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење 
земљишта, воде ваздуха, не наруши природна равнотежа биљног и животињског света или 
на други начин деградира животна средина. 
На грађевинској парцели се мора, на погодном месту обезбедити простор за постављање 
посуда за комунални отпад, који ће бити одвожен од стране надлежне комуналне службе. 

 Инжењерско геолошки услови 

 

Према подацима из идејног пројекта, фундирање се изводи у слоју повлатне прaшинасте 
глине добрих геомеханичких карактеристика и у сувом. Начин фундирања дат је у 
техничком опису објекта. 

 Мере заштите од пожара 

 

Заштита од пожара подразумева превентивне мере у циљу спречавања настанка пожара 
као и мере сузбијања пожара. 
Превентивне мере су спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће 
противпожарне заштите у изради урбанистичке и пројектне документације, кроз давање 
услова и сагласности. 
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Основну меру заштите од пожара представља ефикасно деловање ватрогасне службе  
организоване од надлежне службе МУП-а, што подразумева повољан положај ватрогасног 
дома, адекватан број возила, проходност саобраћајница и приступ локацији.  
Услови у погледу потребних мера заштите од пожара дате су у условима МУП-а, Сектора 
за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, 09/16/1 бр.217-17857/20 

од 08.12.2020. године, који се налазе у документацији урбанистичког пројекта. 
 Општи и посебни санитарни услови 

 

Ови услови морају бити обебеђени за сваки објекат који подлеже санитарном надзору: 
1. Објекат се налази на простору који омогућава повезивање објекта са спољним 

саобраћајницама на којем објекат неће бити изложен природним штетним утицајима 
околине као ни другим штетним утицајима који потичу од објеката из непосредног 
окружења који поседује довољну површину потребну за изградњу објеката и уређење 
његовог непосредног окружења, односно површину која одговара намени и капацитету 
објекта , као и броју и величини пратећих објеката који су у саставу главног објекта који 
омогућава прикључење објекта на постојеће мреже комуналне инфраструктуре или који 
омогућава да се на други начин обезбеди редовно снабдевање хигијенски исправном 
водом за пиће, као и одвод отпадних вода и уклањање чврстих и других отпадних материја 
на хигијенски начин (Објекат се прикључује на постојећу канализациону мрежу или 
непропусну септичку јаму одговарајућег капацитета, у складу са законом. Место септичке 
јаме одређује се на начин којим се спречава штетан утицај исте на хигијенско стање у 
објекту, хигијенско стање његовог непосредног окружења и омогућава несметан приступ 
јами ради пражњења и чишћења) 
2. Објекат се не може налазити на местима  на којима конфигурација земљишта и 
карактеристике терена (ниво подземних вода , плавност терена, ружа ветрова  и сл.)могу 
штетно утицати на хигијенско стање у објекту поред неуређених депонија , нехигијенских 
отворених канала, несанираних септичких јама, као ни у близини других објеката који 
својим утицајем (испуштањем штетних материја, отпадних вода, гасова, паре, дима , 
прашине и др.) могу штетно утицати на хигијенске услове у објекту; на местима на којима 
би, због делатности која се у објекту обавља, могао штетно утицати постојеће објекте у 
околини. 
 

 

 

 

О Б Р А Д И O 

 

_______________________________ 

Предраг Терзић, дипл.инг.арх. 
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88..  ИИДДЕЕЈЈННОО  ААРРХХИИТТЕЕККТТООННССККОО  РРЕЕШШЕЕЊЊЕЕ  

        ППААРРООХХИИЈЈССККООГГ  ДДООММАА    

ССАА  ККРРССТТИИООННИИЦЦООММ 



ЦРКВА ПРИЗЕМЉЕ

БР. ПРОСТОРИЈА

1 НАОС 40.86

2 ОЛТАР 14.02

3 СПОЉНА ПРИПРАТА 25.81

УКУПНО НЕТО  ЗАТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ 54.88

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНЕ 80.69 m2

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА 98.95 m2

НЕТО  

површина 

(m2)
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Република Србија 

Републички геодетски завод 

Геодетско-катастарски информациони систем 

* Број листа непокретности: 173 

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 20.10.2022. 13:16:55  Штампај 
 

Подаци катастра непокретности 

Подаци о непокретности 82eb9b0e-1c83-4354-9c03-1c777825678c 

Матични број општине:  70653 

Општина:  КРАЉЕВО 

Матични број катастарске општине:  719978 

Катастарска општина:  ПОПОВИЋИ 

Датум ажурности:  19.10.2022. 14:34 

Служба:  КРАЉЕВО 

1. Подаци о парцели - А лист 

Потес / Улица:  МАТОВИЋИ 

Број парцеле:  669/6 

Површина m²:  1280 

Број листа непокретности:  173 

Подаци о делу парцеле   

Број дела:  1 

Врста земљишта:  ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Култура:  ШУМА 1. КЛАСЕ 

Површина m²:  1280 

Имаоци права на парцели - Б лист   

Назив: ЛАЗАРЕВИЋ (ТОМИСЛАВ) ПЕТАР 

Лице уписано са матичним бројем: ДА 

Врста права: СВОЈИНА 

Облик својине: ПРИВАТНА 

Удео: 1/1 

Терети на парцели - Г лист   

*** Нема терета *** 

Забележба парцеле   

*** Нема забележбе *** 

* Извод из базе података катастра непокретности. 

 

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=noBtlhw1big=#top
https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=noBtlhw1big=#top


 

  
REPUBLIKA SRBIJA 
REPUBLÎ KI GEODETSKI ZAVOD 
SLU@BA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAQEVO 
Br.952-02-3-044-3511/2022 
19.08.2022.god. 
KRAQEVO 
 
 
     REPUBLÎ KI GEODETSKI ZAVOD - SLU@BA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAQEVO, na osnovu Pravilnika o unutra{wem ure|ewu i 
sistematizaciji radnih mesta u Republi~kom geodetskom zavodu, broj 110-7/2020 od dana 10.10.2020.godine, re{avaju}i po zahtevu za 
provo|ewe promene-a u katastru nepokretnosti koji je podneo-la PETAR LAZAREVI] iz KRAQEVO, POPOVI]I 34, na osnovu ~lana 66. stav 3. 
Zakona o planirawu i izgradwi ("Slù beni glasnik RS", br.72/09, 81/09 i 24/11), ~lana 16. Zakona o postupku upisa u katastar 
nepokretnosti i vodova ("Slù beni glasnik RS", br.41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) i ~lana 136. stav 1. i ~lana 140. Zakona o op{tem 
upravnom postupku ("Slù beni glasnik RS", broj 18/16) donosi 
 
    

RE[EWE   

   
   1. Dozvoqava se provo|ewe promene u bazi podataka katastra nepokretnosti:    
 
 - Dozvoqava se u KO POPOVI]I formirawe novih katastarskih parcela prikazanih u A-listu i to: 
     Dosada{we stawe: 
     List nepokretnosti: 173 
     Vlasnika JMBG:2604992780045 LAZAREVI] PETAR (TOMISLAV), KRAQEVO POPOVI]I 34 sa delom poseda 1/1, 
     kat.parcela 669/1, [UMA 1.klase, povr{ina 6155m2 
 
     Tako da novo stawe glasi: 
     List nepokretnosti: 173 
     Vlasnika JMBG:2604992780045 LAZAREVI] PETAR (TOMISLAV), KRAQEVO POPOVI]I 34 sa delom poseda 1/1, 
     kat.parcela 669/6, [UMA 1.klase, povr{ina 1280m2 
     kat.parcela 669/7, [UMA 1.klase, povr{ina 4575m2 
     kat.parcela 669/8, [UMA 1.klase, povr{ina 300m2 
 
 
     2. - Upis u katastar nepokretnosti iz stava 1. ovog dispozitiva izvr{en je danom dono{ewa ovog re{ewa. 
 
     3. - Obavezuje se lice iz stava 1. ovog dispozitiva da u roku od 10 dana od dana dostavqawa ovog re{ewa uplati republi~ku 
administrativnu taksu za zahtev u iznosu od 330.00 dinara. 
 
     4. - Obavezuje se lice iz stava 1. ovog dispozitiva da u roku od 10 dana od dana dostavqawa ovog re{ewa, uplati republi~ku 
administrativnu taksu za prù awe usluga RGZ-a u iznosu od 5950.00 dinara na ̀ iro ra~un buyeta Republike Srbije. 
 
     5. - Lice iz stava 1. dispozitiva ovog re{ewa dù no je da u roku od 10 dana od dana dostavqawa ovog re{ewa, pod pretwom 
prinudne naplate, uplati Republi~ku administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 6280.00 dinara na ̀ iro ra~un buyeta Republike Srbije 
broj 840-742221843-57 Model 97 Poziv na broj 060504060019111990. 
 
 
    

Obrazlo`ewe 
 
 
     PETAR LAZAREVI] iz KRAQEVO, POPOVI]I 34 podneo je zahtev za parcelaciju na nepokretnostima navedenim u stavu 1. dispozitiva 
ovog re{ewa. Kao dokaz o nastaloj promeni prilò io je proj.parcel.350-86/2022-06 od 23.06.2022.god KOJI JE POTVRDIO Odeqewe za 
urban,gra\. i stamb-kom.delatnosti. 
 
     Na osnovu ~lana 57. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Slù beni glasnik RS", br.41/18, 95/18, 
31/19 i 15/20), a po sprovedenom postupku utvr|eno je da su ispuweni uslovi iz ~lana 67. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slù beni 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републички геодетски завод
Булевар војводе Мишића бр. 39
11 000 Београд
Датум: 22.08.2022. 14:14:39
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glasnik RS", br.72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20), pa 
je odlu~eno kao u dispozitivu ovog re{ewa. 
 
     Visina republi~ke administrativne takse za zahtev utvr|ena je shodno Tarifnom broju 1. Zakona o republi~kim administrativnim 
taksama ("Slù beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-uskla|eni din.izn., 55/12-uskla|eni 
din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni din.izn., 45/15-uskla|eni din.izn., 83/15, 112/15, 
50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr., 50/18-uskla|eni din.izn., 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 
98/20-uskla|eni din.izn., 144/20 i 62/21). 
 
     Visina republi~ke administrativne takse za prù awe usluga RGZ-a u iznosu od 5950.00 dinara utvr|ena je shodno Tarifnom broju 
215b. stav 5. Zakona o republi~kim administrativnim taksama ("Slù beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 54/09, 
50/11, 70/11-uskla|eni din.izn., 55/12-uskla|eni din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni 
din.izn., 45/15-uskla|eni din.izn., 83/15, 112/15, 50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr., 
50/18-uskla|eni din.izn., 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20-uskla|eni din.izn., 144/20 i 62/21). 
 
     UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog re{ewa dopu{tena je ̀ alba Republi~kom geodetskom zavodu u Beogradu u roku od 8 dana od 
dana dostavqawa ovog re{ewa. 
 
     @alba se podnosi Republi~kom geodetskom zavodu u Beogradu preko SLU@BE ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAQEVO neposredno pismeno ili 
usmeno na zapisnik ili {aqe preporu~eno putem po{te sa pla}enom administrativnom taksom u iznosu od 490.00 dinara na ̀ iro ra~un 
buyeta Republike Srbije broj 840-742221843-57 Model 97 Poziv na broj 060504060019111990 po tarifnom broju ______ Zakona o 
republi~kim administrativnim taksama ("Slù beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-uskla|eni 
din.izn., 55/12-uskla|eni din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni din.izn., 45/15-uskla|eni 
din.izn., 83/15, 112/15, 50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr., 50/18-uskla|eni din.izn., 95/18, 
38/19, 86/19, 90/19, 98/20-uskla|eni din.izn., 144/20 i 62/21). 
 
 
                                                                               (M.P.)                 Ovla{}eno lice 
 
                                                                                      _____________________________________________ 
 
Dostaviti: 
1.LAZAREVI] PETAR (TOMISLAV), KRAQEVO, POPOVI]I 34 
2.ARHIVI 
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              ▀ ▀ Д.О.О. ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ, БЕОГРАД, П.Ј. КРАЉЕВО    ▀  ▀ 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСВО И СТАМБЕНО –
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

На основу члана 65, Закона о планирању и изградњи

("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013

- odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr.
zakon, 9/2020 i 52/2021)

          П О Т В Р Ђ У Ј Е

ДА ЈЕ ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  БР.

                                                                                   

УРАЂЕН У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПЛАНСКИМ

ДОКУМЕНТОМ

ДАНА: РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:

“GEOSYSTEM” d.o.o.
ул. .  Ул. Заплањска бр. 84Ђ/4, Београд-
ул. Хајдук Вељкова 99/2 Краљево
тел.  036/311-038 и 064/6152711

M.P.

ЗВОНКО КОВАЧЕВИЋ, ДИПЛ.ИНЖ.ГРАЂ.

ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
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. ПРОЈЕКАТ Парцелације

. к. п. бр.669/1  КО Поповићи

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.2.1  Решење о упису у судски регистар
3.2.1  Лиценца одговорног урбанисте

2.2.ТЕКСТУАЛНИ ПРИЛОЗИ

1. Повод за израду Пројекта Парцелације
2. Правни и плански основ за израду Пројекта Парцелације
3. Парцелација са границом пројекта Парцелације
4. Образложење предложеног решења
5. Смернице за провођење Парцелације
                                                                 

 ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

2. Катастарско топографски план 1:500
3. План Парцелације са елем. геодетског обележавања 1:500

 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1. Катастарско-топографски план
2.  Информације о Локацији
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Op{ta dokumentacija
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“GEOSYSTEM” D.O.O. Београд ПЈ Краљево
ул. Хајдук Вељкова 99/2, 
тел/фах  036/  314-870,`
               064/ 6-152-711

pandrcgeosystem@yahoo.co  m

НАРУЧИЛАЦ:   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОПОВИЋИ

 

ОБРАЂЕВИЧ:  GEOSYSTEM Д.o.о, Друштво за пројектовање, инжињеринг и консалтинг,      
Београд, П.Ј. Краљево

     

                                                    РАДНИ ТИМ

Руководилац израде:                 ВЕРА ЗЕЧЕВИЋ, дипл.инг.арх.

                                      (Одговорни урбаниста, лиценца бр. 200 0043 03)

Сарадници :                 Љубодраг Пандрц, дипл.инж.геод.

                                  Главинић Tихомир, дипл. просторни планер

Геодетске подлоге: “Geosigma” DOO   Краљево,

Директор ПЈ Краљево
М.П.

Пандрц  Љубодраг  дипл.инж.геод.
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   ПРОЈЕКАТ Парцелације
к. п. бр. 669/1 КО Поповићи

1. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА Парцелације

На захтев МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОПОВИЋИ и власника катастарске парцеле бр. 669/1 КО
Поповићи,  приступило  се  изради  пројекта  парцелације,  како  би  се  дефинисала  нова
грађевинска парцела за изградњу цркве.
Израда  пројекта  парцелације  урађена  је  у  складу  са  наменом  из  важећег  плана,
Просторниг плана града Краљева и Информацијом о локацији за наведену катастарску
парцелу издату од Градске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено
комуналне делатности под бр.350-1-247/2021-6 од 22.07.2021. године.

2.  ПРАВНИ  И  ПЛАНСКИ  ОСНОВ  ЗА  ИЗРАДУ  ПРОЈЕКТА  Парцелације  СА ИЗВОДОМ  ИЗ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

Правни и плански основ за израду Пројекта парцелације је :
1.   Закон о  планирању и  изградњи (''Сл.гласник РС''  бр. 72/2009,  81/09-исп.64/10-УС,
24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 - др. закон и 9/2020)
 
2.  Просторни  план  града  Краљева, бр.011-1/2010-02  од  11.03.2011.  године (''Сл.лист
града Краљева'' бр.7/2011) 

Катастарска парцела бр. 669/1 КО Поповићи, обухваћена је Просторним планом града
Краљева, бр.  бр.011-1/2010-02  од  11.03.2011.  године (''Сл.лист  града  Краљева''
бр.7/2011) и у графичком делу предметног Плана делом планираној грађевинској зони а
делом зони шума.  

3.  ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ГРАНИЦОМ ПРОЈЕКТА  Парцелације

Границом Пројекта парцелације обухваћена је цела катастарска парцела бр. 669/1 КО
Поповићи.
Површина обухваћена границом Пројета парцелације износи 6155m².
Од катастарске парцеле бр.669/1 КО Поповићи, пројектом парцелације формиране су три
нове парцеле, које су на графичком прилогу означене бројевима од 1 до 3.
 
Парцела бр.  1 формирана као нова грађевинска парцела, за изградњу цркве, површине
1280м2.
Парцела бр.  2 формирана као преостали део катастарске парцеле бр.669/1 КО Поповићи,
површине 4575м2.
 Парцела бр.  3 формирана као парцела приступног-заједничког пута (прилаз на јавни пут),
површине 300м2. 

Све парцеле су формиране у складу са наменом из Просторног плана града Краљева.
Нове парцеле дефинисане су постојећим линијама разграничења са суседним парцелама
и постојећим аналитичко-геодетским елементима, координатама нових међних тачака,
којима су дефинисане нове међне линије, настале парцелацијом предметне катастарске
парцеле.
Аналитичко-геодетски елементи за обележавање новоформираних парцела приказани су
на  графичком  прилогу  бр.2  –  План  парцелације  са  елементима  за  геодетско
обележавање, у размери 1:500, новим међним тачкама, обележене бројевима од 1 до 9.
Преломне тачке постојећих катастарских међа приказане су на графичком прилогу-лист
бр.1-Катастарско топографски план, преузете су од Службе за катастар непокретности
Краљево, а Катастарско-топографски план у размери 1:500, оверен је од ''ГЕОСИСТЕМ''
Д.О.О. Друштво за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, Београд, ПЈ Краљево.
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Табеларни приказ површина новонасталих парцела

Бр.
парцеле  

Намена
Површин

а
око m2

Укупна површина
m2

1
формирана као нова грађевинска

парцела, за изградњу цркве 1280

6155
2

формирана као преостали део
катастарске парцеле бр.669/1 КО

Поповићи
4575

3
формирана као парцела приступног-

заједничког пута (прилаз на јавни пут) 300

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА

Парцелација  која  је  дефинисана  овим  пројектом  урађена  је  ради  дефинисања  нове
грађевинске  парцеле  на  којој  ће  се  градити  црква,  објекат  у  складу  са  наменом  и
правилима изградње објеката и уређења парцела, дефинисани Просторним планом града
Краљева.
Парцелација је урађена на захтев МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОПОВИЋИ уз сагласност власника
предметне катастарске парцеле
Предметна локација, обухват пројекта парцелације, није изграђен, изграђеност простора
и у окружењу приказана је на катастарско-топографском плану.
Колски и пешачки прилаз новоформираним парцелама је са постојећег локалног јавног
пута преко приступне саобраћајнице.
Нивелационо решење условљено је постојећим нивелетама саобраћајнице и висинским
котама терена,  а нивелационе коте се могу мењати с тим да се не смеју угрожавати
суседни и околни терен и објеки.

5.  ПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА Парцелације

1.  Пројекат  парцелације,  чији је  саставни  део  Пројекат  геодетског  обележавања, на
основу  чл.65  Закона  о  планирању  и  изградњи  (''Сл.гласник  РС''  бр. 72/2009,  81/09-
исп.64/10-УС,  24/11,121/12,  42/13-одлука  УС,  98/13-  одлука  УС,  132/2014,  145/2014,
83/2018,  31/2019 и 37/2019 - др. закон и 9/2020) потврђује орган надлежан за послове
урбанизма градске управе.
 
2.  Пројектом  парцелације  предвиђено  је  да  се  од  предметне  катастарске  парцеле
формирају нове парцеле, од којих је једна грађевинска парцела.
  
3.  По  захтеву  инвеститора,  на  основу  Пројекта  парцелације  потврђеног  од  стране
надлежног  органа  градске  управе  и  доказа  да  су  решени  имовинско-правни  односи,
орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о формирању
нових катастарских парцела.

      ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

2. Катастарско топографски план 1:500
3. План Парцелације са елем. геодетског обележавања 1:500
                

   Одговорни урбаниста

Зечевић Вера, дипл.инг арх.
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Grafi~ki prilozi
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           Dokumentacija  
Projekta Parcelacije
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ПРОЈЕКАТ   ГЕОДЕТСКОГ   ОБЕЛЕЖАВАЊА
 

ПарцелацијеПарцелације

           кат.парцеле бр.  
     669/1 КО Поповићи

 

(свеска 2)

КРАЉЕВО, JUN  2022.

   ▀ пројекат геодетског обележавања ▀                                                                                         страна 15

       

“GEOSYSTEM” d.o.o.
ул. .  Ул. Заплањска бр. 84Ђ/4, Београд-
ул. Хајдук Вељкова 99/2 Краљево
тел.  036/311-038 и 064/6152711



              ▀ ▀ Д.О.О. ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ, БЕОГРАД, П.Ј. КРАЉЕВО   ▀   ▀ 

 

ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА  
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА 

ПРОЈЕКТАНТ: GEOSYSTEM D.O.O.

ИНВЕСТИТОР: Месна Заједница Поповића

ЛОКАЦИЈА: КАТ. ПАРЦЕЛА 669/1

КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА:

Поповићи

 ПРОЈЕКАТ: ПРОЈЕКАТ Парцелације

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПРОЈЕКАТ ГЕОД.ОБЕЛЕЖАВАЊА

ГЛАВНИ  ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ-
УРБАНИСТА:

Вера Зечевић, дипл.инж.арх.

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ:

ЉУБОДРАГ ПАНДРЦ , дипл.геод.инж.

ОДГОВОРНИ
ОБРАЂИВАЧ:

ЉУБОДРАГ ПАНДРЦ , дипл.геод.инж.
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САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

1.ИСПРАВЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ЈЕ ИЗРАДИЛА ПРОЈЕКАТ

1.1. Назив организације која је израдила пројекат
1.2. Решење о испуњености услова за рад геодетске организације
1.3. Копија лиценце одговорног пројектанта геодетских радова  добијену од 
Инжењерске коморе Србије

2.ОПШТИ ПОДАЦИ

2.1. Подаци о власнику-кориснику катастарске парцеле и локацији
2.2. Правни и плански основ за израду пројекта геодетског обележавања  

грађевинских парцела.
2.3. Координате тачака геодетске основе важећег премера
2.4. Подаци о детаљним тачкама катастараске парцеле са прегледном скицом

3.ПАРЦЕЛАЦИЈЕ    к.п. 669/1   К.О. Поповићи

 
3.1. Координата детаљних тачака грађевинске парцеле
3.2. Рачунање вредности углова и дужина страна између тачака геодетске основе и  
детаљних  тачака грађевинске парцеле
3.3. Скице обележавања грађевинске парцеле са  подацима за обележавање према 
поларној методи обележавања
3.4. Услови тачности  геодетског обележавања грађевинске парцеле
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1.ИСПРАВЕ ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  КОЈА ЈЕ ИЗРАДИЛА ПРОЈЕКАТ
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ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА ИЗРАДИЛИ:

ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА "GEOSYSTEM" d.o.o. ПJ  из Краљева, ул.  Хајдук Вељкова 99/2

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ СА ЛИЦЕНЦОМ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ:
 Љубодраг Пандрц, дипломирани инжењер геодезије

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ЉУБОДРАГ ПАНДРЦ ,

ДИПЛ.ГЕОД.ИНЖ.

ОБРАЂИВАЧ:

 

“GEOSYSTEM” D.O.O.

ЉУБОДРАГ ПАНДРЦ ,

ДИПЛ.ГЕОД.ИНЖ.
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“GEOSYSTEM” D.O.O.
УЛ. . ЗАХУМСКА БР 26  - БЕОГРАД

УЛ. ХАЈДУК ВЕЉКОВА 99/2 КРАЉЕВО

ТЕЛ.  036/314-870 И 064/6152711
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2.ОПШТИ  ПОДАЦИ

2.1.ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ-КОРИСНИКУ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И ЛОКАЦИЈИ

КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА И ПАРЦЕЛА:

К.О. Поповићи 669/1 

КОРИСНА ПОВРШИНА: 6155 m²

2.2.ПРАВНИ  И  ПЛАНСКИ  ОСНОВ  ЗА  ИЗРАДУ  ПРОЈЕКТА  ГЕОДЕТСКОГ
ОБЕЛЕЖАВАЊА

Границом Пројекта парцелације обухваћена је цела катастарска парцела бр. 669/1 КО
Поповићи.
Површина обухваћена границом Пројета парцелације износи 6155m².
Од катастарске парцеле бр.669/1 КО Поповићи, пројектом парцелације формиране су три
нове парцеле, које су на графичком прилогу означене бројевима од 1 до 3.
 
Парцела бр.  1 формирана као нова грађевинска парцела, за изградњу цркве, површине
1280м2.
Парцела бр.  2 формирана као преостали део катастарске парцеле бр.669/1 КО Поповићи,
површине 4575м2.
Парцела бр.  3 формирана као парцела приступног-заједничког пута (прилаз на јавни пут),
површине 300м2. 

Све парцеле су формиране у складу са наменом из Просторног плана града Краљева.
Нове парцеле дефинисане су постојећим линијама разграничења са суседним парцелама
и постојећим аналитичко-геодетским елементима, координатама нових међних тачака,
којима су дефинисане нове међне линије, настале парцелацијом предметне катастарске
парцеле.
Аналитичко-геодетски елементи за обележавање новоформираних парцела приказани су
на  графичком  прилогу  бр.2  –  План  парцелације  са  елементима  за  геодетско
обележавање, у размери 1:500, новим међним тачкама, обележене бројевима од 1 до 9.
Преломне тачке постојећих катастарских међа приказане су на графичком прилогу-лист
бр.1-Катастарско топографски план, преузете су од Службе за катастар непокретности
Краљево, а Катастарско-топографски план у размери 1:500, оверен је од ''ГЕОСИСТЕМ''
Д.О.О. Друштво за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, Београд, ПЈ Краљево.

Табеларни приказ површина новонасталих парцела

Бр.
парцеле  

Намена
Површина

око m2

Укупна површина
m2

1
формирана као нова грађевинска

парцела, за изградњу цркве 
1280

6155
2

формирана као преостали део
катастарске парцеле бр.669/1 КО

Поповићи
4575

3
формирана као парцела приступног-

заједничког пута (прилаз на јавни пут)
300
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2.3. КООРДИНАТЕ ТАЧАКА ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ ВАЖЕЋЕГ ПРЕМЕРА

За израду пројекта геодетског обележавања, оверени подаци о геодетској основи
су  добијени  од  СКН  Kраљево за оверени  кат.-топ.  план,  који  је  урађен  од  стране
геодетског биро-а “GЕОСИГМА” Краљево. 

2.4. ПОДАЦИ О ДЕТАЉНИМ ТАЧКАМА КАТАСТАРАСКЕ ПАРЦЕЛЕ СА
ПРЕГЛЕДНОМ СКИЦОМ
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ТАБЕЛА ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ

ОЗНАКА ТАЧКЕ КАТ. ОПШТИНА Y X H

P1 Popovici 7472688.187 4848081.587 218.14

P2 Popovici 7472701.194 4848111.298 219.22

P3 Popovici 7472717.316 4848181.212 221.88

ТАБЕЛА СА ТАЧКАМА КАТАСТАРКОГ СТАЊА

КАТ. БРОЈ ТАЧКЕ Y X

 1-360-845  7472641.330 4848232.38

 1-360-830  7472678.040 4848277.7

 1-68-217P  7472687.010 4848291.03

   2-55-A1  7472689.430 4848294.69

   2-55-B1  7472740.700 4848247.84

 1-362-208  7472738.190 4848243.84

 1-361-903  7472717.590 4848204.66

 1-361-901  7472714.750 4848181.79

 1-357-875  7472684.280 4848190.2

 1-357-874  7472678.250 4848193.61

 1-357-873  7472664.220 4848203.97

 1-357-872  7472658.650 4848209.27

 6d-95-58k  7472647.840 4848223.69
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 3.ПАРЦЕЛАЦИЈЕ к.п. 669/1  К.О. Поповићи

3.1.    ОДРЕЂИВАЊЕ КООРДИНАТА ДЕТАЉНИХ ТАЧАКА ГРАЂЕВИНСКИХ   
ПАРЦЕЛА

Одговорни пројектант је на основу захтева и  овереног катастарско топографског
плана за к.п   669/1  К.О. Поповићи, формирао 1 грађевинскe парцелe за изградњу новог
објекат једну као остатак  и 1 које по намени припадају  путу . Нове парцеле су настале
деобом као такве ће у даљем поступку бити функционалне целине како је то предвиђено
у пројекту. Предвиђена  ПАРЦЕЛАЦИЈЕ у свему поштује спољне границе горе наведених
парцела. 

   ▀ пројекат геодетског обележавања ▀                                                                                         страна 27

ТАБЕЛА НОВИХ ТАЧАКА ГРАЂЕВИСКОИХ ПАРЦЕЛА

БР .НОВЕ ТАЧКЕ 

1 7472715.12 4848184.80

2 7472685.64 4848194.27

3 7472679.71 4848196.46

4 7472668.74 4848204.36

5 7472666.15 4848206.27

6 7472660.72 4848211.44

7 7472643.28 4848234.78

8 7472685.86 4848228.78

9 7472720.46 4848210.13

 “ y”   “x”

1 1 7472715.12 4848184.80

• 2 7472714.75 4848181.79

2 3 7472685.64 4848194.27

• 4 7472684.28 4848190.20

3 5 7472679.71 4848196.46

• 6 7472678.25 4848193.61

4 7 7472668.74 4848204.36

• 8 7472664.22 4848203.97

5 9 7472666.15 4848206.27

• 10 7472658.65 4848209.27

6 11 7472660.72 4848211.44

• 12 7472647.84 4848223.69

• 13 7472641.33 4848232.38

7 14 7472643.28 4848234.78

• 15 7472678.04 4848277.70

• 16 7472687.01 4848291.03

• 17 7472689.43 4848294.69

• 18 7472740.70 4848247.84

• 19 7472738.19 4848243.84

9 20 7472720.46 4848210.13

• 21 7472717.59 4848204.66

8 22 7472685.86 4848228.78

ТАБЕЛА ТАЧАКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВИХ ГРАЂЕВИНСКИХ               

                                          ПАРЦЕЛА

бр,тачке у 

Прој. 

Парцелација

бр.тачке у Прој. 

Обележавања
 “ y”   “x”
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НАПОМЕНА: Тачке које су означене као „•...” нису дате у Пројекту Парцелације, 

и  то  су  тачке  катастарског  стања  које  се  задржавају.  Тачке   „1,2...9“ су  нове
аналитичке тачке грађевинских парцела из Пројекта Парцелације. .

3.3   РАЧУНАЊЕ  ВРЕДНОСТИ  ПРЕЛОМНИХ  УГЛОВА   И  ДУЖИНА  СТРАНА  ИЗМЕЂУ
ТАЧАКА ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ

На основу  обиласка терена  и  увида  у  постојећи  катастарско-топографски  план
утврђено је да на терену постоје тачке геодетске основе које су погодне за обележавање
детаљних тачака нових грађевинских парцела. Координате постојећих  тачака геодетске
основе дате су у следећој табели :

          Срачунате вредности преломних углова и дужина између тачака геодетске
основе:

табела 3.3-2

Резултати добијени рачунањем из координата

СТАНИЦА
ВИЗУРНА

ТАЧКА
УГАО ДУЖИНА ПРЕЛОМНИ УГАО

P3
P1  196°17'54" 103.8 00°00'00"

P2 192°59'07" 71.75 03°18'47"
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ТАБЕЛА ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ

ОЗНАКА ТАЧКЕ КАТ. ОПШТИНА Y X H

P1 Popovici 7472688.187 4848081.587 218.14

P2 Popovici 7472701.194 4848111.298 219.22

P3 Popovici 7472717.316 4848181.212 221.88
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3.4. СКИЦЕ  ОБЕЛЕЖАВАЊА  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПАРЦЕЛЕ  СА  ПОДАЦИМА  ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ПРЕМА ПОЛАРНОЈ МЕТОДИ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

Преношење  детаљних  тачака грађевинске парцеле на терен  извршити са
тачака дате геодетске  основе задовољавајуће тачности поларном методом  обележавања
по следећим  срачунатим  вредностима:

3.5 ТАЧНОСТ  ПРЕНОШЕЊА ДЕТАЉНИХ ТАЧАКА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
НА ТЕРЕН

Максималне  разлике  између  директно  мерених  дужина  и  дужина  добијених
рачунским путем између тачака геодетске основе које ће се користити за обележавање
геодетских тачака грађевинских парцела,  мора се налазити у границама које важе за
рачунање координата полигонских тачака у влаку мереном по терену I категорије, тј.
према следећој формули:

ΔS=0 .0035⋅√S+0 . 0002⋅S+0 . 05
S  -  средња вредност дужина између тачака геодетске основе.

Користећи хоризонтална одстојања полигонских тачака из 3.3.2 добијамо :

За станицу P3 Дозвољено
одступање

ΔS

тачка Хор. дужина
из координата

 SП4=((SП1-П3)-(SП1-П2))/2=    0.10; P1 103.8

87.78 0.10; P2 71.75
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станица Визурна    тачка угао дужина Y X

P
3

1 328°34'03"   4.204 7472715.12 4848184.80

2 282°41'39"   2.630 7472714.75 4848181.79

3 292°24'24"  34.260 7472685.64 4848194.27

4 285°13'12"  34.237 7472684.28 4848190.20

5 292°03'52"  40.578 7472679.71 4848196.46

6 287°36'27"  40.986 7472678.25 4848193.61

7 295°28'55"  53.815 7472668.74 4848204.36

8 293°12'03"  57.768 7472664.22 4848203.97

9 296°05'45"  56.971 7472666.15 4848206.27

10 295°33'37"  65.030 7472658.65 4848209.27

11 298°06'31"  64.166 7472660.72 4848211.44

12 301°26'31"  81.433 7472647.84 4848223.69

13 303°57'21"  91.608 7472641.33 4848232.38

14 305°53'18"  91.388 7472643.28 4848234.78

15 337°51'03" 104.18 7472678.04 4848277.70

16 344°34'20" 113.92 7472687.01 4848291.03

17 346°11'37" 116.85 7472689.43 4848294.69

18  19°20'21"  70.612 7472740.70 4848247.84

19  18°26'00"  66.015 7472738.19 4848243.84

20   6°12'47"  29.084 7472720.46 4848210.13

21   0°40'10"  23.450 7472717.59 4848204.66

22 326°31'41"  57.028 7472685.86 4848228.78
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Максимална разлика између директно мерених преломних углова и преломних углова
добијених из координата полигонских тачака, не сме прећи дозвољено одступање које се

одређује по следећој формули: Δβ=√3⋅
Δm

S
⋅206265''

Δm   -   0.1m (укупна средња грешка положаја тачке геодетске основе)
S      -     средња вредност дужине између тачака геодетске основе на  истој

станици.
Дакле, за сваку станицу добићемо одговарајућу вредност Δβ  :

За станицу  P1
дозвољено одступање

Δβ

b -  прел. угао

срач. из координата

Β=  0°06'47” β= 03°18'47"

На  основу  овако  добијених  резултата  може  се  закључити  да  се  постојећа  геодетска
основа може користити за обележавање грађевинских парцела.

 Стабилизацију пренешених детаљних граничних тачака нове грађевинске парцеле
треба извршити на могући прописани начин. По извршеној стабилизацији пренешених
детаљних  тачака  грађевинских  парцела  извршити  снимање  истих  тачака  са  исте
геодетске  основе  са  које  је  и  вршено  преношење  ,  а  након  тога  одредити  коначне
координате пренешених тачака.

Проверу  обележавања  положаја  детљних  тачака  и  пружање  доказа  да  је
обележавање извршено са одговарајућом тачношћу извођач радова може извршити на
један од начина:

-упоређивањем пројектних и мерених дужина између обележених 
  детаљних тачака    

            -упоређењем пројектних и коначних координата детаљних тачака. 

Тачкe  "p1,p2,p3” су привремене тачке успостављене на терену ГПС-ом и у следећем
прилогу ће бити приказана трансформација тачака .
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Извођач   радова  ће  о  извршеним  проверама  обележавања  саставити  и

приложи технички извештај, а елаборат премера доставити надлежној Служби за
катастар непокретности. Упоређењем пројектованих и обележених координата
констатовати да ли су обележене тачке у дозвољеним одступањима.
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Извештај о рачунању аритметичких средина координата

Ime tacke X ECEF Y ECEF Z ECEF

P1a 4316346.498 1627165.360 4390395.387

P1b 4316346.496 1627165.360 4390395.387

P1c 4316346.498 1627165.361 4390395.385

P1 4316346.497 1627165.360 4390395.386

P2a 4316323.416 1627170.428 4390417.629

P2b 4316323.407 1627170.430 4390417.625

P2c 4316323.408 1627170.428 4390417.622

P2 4316323.410 1627170.429 4390417.625

P3a 4316274.305 1627168.845 4390469.995

P3b 4316274.311 1627168.843 4390470.000

P3c 4316274.307 1627168.844 4390469.994

P3 4316274.308 1627168.844 4390469.996

Податке прикупио : Одговорно лице

Драгиша Петровић

Дефинитивни списак координата тачака у систему ETRF2000

Ime tacke X (sred) Y (sred) Z (sred)

P1 4316346.497 1627165.360 4390395.386

P2 4316323.410 1627170.429 4390417.625

P3 4316274.308 1627168.844 4390469.996

Податке прикупио : Одговорно лице

Драгиша Петровић
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