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Perncrnp rrpirnpe.llHHX cy6jeKarn
E,U 72457/2016
,UaTyM, 12.09.2016. fO,llHHe
Eeorpa.ll

PerncTparnp PernCTpa rrpHBpe.llHHX cy6jeKarn KojH BO.llH Aremi;Hja 3a rrpHBpe,llHe pernCTpe, Ha
octtoBy ~rnaHa 15. crnB 1. 3aKoHa o rroCTyrmy perncTparwje y Aremi;HjH 3a rrpHBpe,llHe pern:CTpe
(,,Cny)J(6eHH rnacHHK PC", 6p. 99/2011, 83 /2014), O.llnyqyjynH o je.llHHCTBeHoj perncTpauHottoj
rrpHJaBH OCHHBalba rrpaBHHX nHua H .llpyrnx cy6jeKarn H perncTpau11je y je,llHHCTBeHH perncrnp
rropecKHX o6Be3HHKa, Kojy je rro,lltteo/na:
11Me H rrpe3HMe: Cy3aHa 11BaHOBHn
,llOHOCH

PEIIIElbE

YcBaja ce je,llHHCTBeHa perncTpm.i;HoHa rrpHjaBa OCHHBalba rrpaBHHX nHua H .llpyrnx cy6jeKarn 11
pernCTpauHje y je.llHHCTBeHH perncrnp rropecKHX o6Be3HHKa, rra ce y Perncrnp rrpHBpe.llHHX cy6jeKarn
perncTpyJe:
URBING PRO DOO SMEDEREVO PRIVREDNO DRUSTVO
ZA PROJEKTOV ANJE INZINJERING I KONSAL TING
ca cne,llenHM rro,llaUHMa:

IlocJJoeno nMe: URBING PRO DOO SMEDEREVO PRIVREDNO DRUSTVO
ZA PROJEKTOV ANJE INZINJERING I KONSAL TING
CKpalleno nocJJOBHO nMe: URBING PRO DOO SMEDEREVO
PeruCTapcKu 6poj/MaTwrnu 6poj: 21225355
Illfli (.llO.lleJbeH O.ll IlopecKe yrrpaBe PC): 109694 7 5 0
Ilpaena cl>opMa: ,UpyIIITBO ca orpaHHqeHOM O,llfOBOpHOIIIny
Ce)l,HIIITe: CMe,llepeBO , nype ,lJ,aHHqHna 135, CMe,llepeBO, 11300 , Cp6Hja
IlpeTemna )l,eJJaTnocT: 7111 - ApxHTeKTOHCKa ,llenaTHOCT

Ocuosuu KanuTaJJ:
HoB"CJamr KarrHTaJI
YrrncaH: 150,00 RSD
YrrrraneH: 150,00 RSD

IloLlauu o qJJauosuMa:
•

11Me H rrpe3HMe: Cy3aHa 11BaHOBHn
Jiv1Er: 3007964765044
ITo.uaun o yrrory qrraHa
HoBqaHH yrror
YrrncaH: 150,00 RSD
YrrrraheH: 150,00 RSD
Y .ueo: 100,00%

3aKOHCKH (cTaryTapuu) 3acrynuuuu:
<l>u3uqKa JJuua:
•

11Me H rrpe3HMe: Cy3aHa 11.BaHOBHn
Jiv1Er: 3007964765044
<l>yHKUHja y npHBpe.UHOM cy6jeKTy: )J.npeKTOp
HaqnH 3acTyrraaa: caMOCTaJIHO

,ll,aryM OCHHBaqKor aKTa: 09.09.2016 fO.UHHe
ALlpeca 33 npujeM eJJeKTpoucKe noune: spaxa9@ gmail.com
PeruCTpauuja LlOKyMeuTa:
Yrrncyje ce:
• 0CHHBa"CJKH aKT o.u 09.09.2016 fO.UHHe.

06pa3JJomelhe

ITo.uHocnrrau perncTpaunoHe rrpnjase rro.uHeo je .uaHa 12.09.2016. ro.unHe je.unHcrneHy
perncTpaunoHy rrpnjaBy ocHHBaaa rrpaBHHX rrnua H .upyrnx cy6jeKarn H pernCTpaunje y je.unHcTBeHH
perncrnp rropecKHX o6Be3HHKa 6poj E,U 7245712016, 3a perncTpaunjy:

URBING PRO DOO SMEDEREVO PRIVREDNO DRUSTVO
ZA PROJEKTOVANJE INZINJERING I KONSAL TING
ITpoBepaBajyhn ncnyaeHOCT ycrroBa 3a perncTpaunjy, nponncaHHx o.upe.u6oM qrraHa 14. 3aKoHa
o nocTynKy perncTpaunje y AreHuHjH 3a rrpHBpe.uHe perncTpe, PerncTparnp je yrnp.uno .ua cy
HcnyaeHH ycrroBH 3a perncTpaunjy, na je o.uny-qno Kao y .uncno3HTHBY perneaa, y cKna.uy ca
o.upe.u6oM "CJJiaHa 16. 3aKoHa.

CTpaHa 2 o.u 3

BHCHHa HaKHa.n,e 3a Bol)elhe ITOCTYITKa pernCTpauHje yrnpl)eHa je 0.n,JiyKOM 0 HaKHa.n,aMa 3a
rrocnoBe pernCTpauHje H .n,pyre ycnyre Koje rrpy)Ka AreHuHja 3a rrpHBpenHe perncTpe (,,Cn. rnacHHK
PC", 6p. 119/2013, 138/2014, 45/2015 H 106/2015).

YITYTCTBO 0 ITPABHOM CPE):{CTBY:
ITpoTHB OBor pernelha MO)Ke ce mjaBHTH )KaJI6a
MHHHCTpy HanJie)KHOM 3a ITOJIO)Kaj rrpHBpenHHX
.n,pyrnTaBa H .n,pyrHX o6JIHKa ITOCJIOBalha, y poKy
on 30 .n,aHa on naHa o6jaBJbHBalha Ha HHTepHeT
CTpaHH AreHuHje 3a rrpHBpenHe perncTpe, a
rrpeKo AreHuHje.

PEfHGTP A--TOP

0 IiABEIIITElbE:
06aBernrnBaMo Bae .n,a CTe y o6aBe3H na ce o6paTHTe ITopecKoj yrrpaBH, yKOJIHKO ce y rrpHnory osor
pernelha He HaJia3H rrornpna o nonenH rropecKor HneHTmpHKauHoHor 6poja (ITHE), pa.n,H nonene
HCTOr Kao H rronHeCeTe jenHHCTBeHy rrpHjaBy Ha o6aBe3HO COUHjaJIHO OCHrypalhe, O):{MAX ITO
rrpHjeMy oBor o6aBernTelha, Ha jenHoM on rnanTepa 6HJIO Koje opraHH3au1rnHe jenHHHue
opraHH3aut-rje 3a o6aBe3HO COUHjaJIHO OCHrypalhe (Perry6JIHqKH ¢oHn 3a rreH3HjCKO H HHBaJIHnCKO
ocHrypalhe, Perry6nHqKn 3aBon 3a 3npaBcTBeHo ocHrypalhe, HauHoHaJIHa cJiy)K6a 3a 3arrornJbaBalhe)
HJIH rrpeKo rropTana L(eHTpaJIHor perncTpa o6aBe3Hor couHjaJIHor ocHrypalha G1llp:!/~y~'i~Y.Sl!,,:Ss:J:~J

CTpaHa 3 on 3

06pa3aQ PEr

(

PECTYEJU1KA CP.6VIJA
MYIHVICTAPCTBO <l>YIHAHCYIJA
CTOPECKA YCTPABA
- Li,eHTpana opoj: PEf-277558
oeorpa,ll,

.6poj npe,ll,Mern: ED-412653

Ha octtosy LinaHa 28. CT. 9. 11 10. 3aKoHa o nopecKOM nocTynKy 11 nopecKoj a)J,M11H11cTpau,11j11
("C11y)l(6eH11 rnacH11K PC", 6p. 80/02, 84/02 - 11cnpaBKa, 23/03 - 11cnpasKa, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 ,ll,p. 3aKOH, 62/06 - ,ll,p. 3aKOH, 61/07, 20/09, 72109 - ,ll,p. 3aKOH, 53 / 10, 101111, 2/12 - 11cnpaBKa, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/ 15, 15/ 16), 113,ll,aje ce:

IIOTBPJJ;A
o H3Bprnenoj perucTpaQuju

nopecKoM o6se3HttKy: URBING PRO DOO SMEDEREVO PRJVREDNO DRUSTVO ZA
PROJEKTOVANJE INZINJERING I KONSALTING , ca ce)J,HWTeM y MeCTy CMe,ll,epeso, onwrnHa
CMe,ll,epeso, Y1111u,a DURE DANICICA 135, ca MaTHLfHl1M 6pojeM: 21225355, )J,O)J,eJbeH je CTOPECKVI
YI,ZJ,EHTVl<l>YIKAU,VIOHVI .6POJ - CTV!o 109694750, no)], Koj11M je 11 yn11caH y je)J,11HCTBeH11 perncrnp
nopecK11x o6se3HHKa DopecKe ynpase.

Y .6eorpa,ll,y, 12.09.2016. ro)J,11He

no OBJTAWnEfb y ,ZJ,HPEKTOPA
M11paw oa6os11n

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 726 K.O.
ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ
На основу одредби чланова 62 и 38. Закона о планирању и изградњи
изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014-исправка.) доносим:

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
На изради документације :
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 726 K.O.
ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

1.Одговорни урбаниста

Сузана Ивановић, дипл. инж.арх.
(лиценца бр. 200 0176 03)

Именована има радно искуство у својој струци од преко 5 година, те
испуњава услове прописане у погледу стручне спреме и праксе да може
самостално израђивати урбанистичко техничку документацију по чл. 60.
Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014-исправка.) Именована је дужна да се при изради предметне
документације придржава најновијих техничких прописа, норматива и
стандарда и услова.
Именована је дужна да урбанистичко техничку документацију
чијом је израдом руководила као одговорни урбаниста и потпише.
МАРТ 2018.год.
Директор
-----------------------------------------------Сузана Ивановић

6

РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СМЕДЕРЕВО
Деспота Ђур а 37, 11300 Смедерево • тел./факс +381 26 4622 309
e-mail: office@spomenicikulture.org.rs • www.spomenicikulture.org.rs

Број: 63/6-2017
Смедерево: 30.10.2017. године

ГС, ДР, ДЦ

На основу чланова 7, 75, 99, 100 и 106 Закона о културним добрима (,,Службени гласник
РС“ бр.71/94, 52/11- др.закон и 99/11 др.закон), на основу одредби 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 и
145/2014), на основу одредби Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“,
бр.35/2015 и 114/2015) и на основу одредби Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“, бр. 113/2015), а на захтев
Општине Петровац на Млави, Општинске управе, Одељења за урбанизам брoj ROP-PML30985-LOC-1/2017 од 16.10.2017. године, у складу са чланом 11. Правилника у поступку
спровођења Обједињене процедуре елктронским путем, Регионални завод за заштиту
споменика културе Смедерево са становишта заштите непокретних културних добара, као
ималац јавних овлашћења, утврђује следеће:
У С Л О В Е
I Пројектну документацију за изградњу вишепородичног стамбеног објекта,
спратности По+Пр+2+Пк, на к.п. бр. 726 КО Петровац на Млави израдити према
достављеном Идејном решењу.
II У Пројектну документацију уградити и следеће обавезе за инвеститора и извођача
радова:
•

•

•

извођач је дужан да уколико се током земљаних радова наиђе на археолошкe
налазe, одмах без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за
заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не униште, не
оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени;
инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување,
публиковање и излагање добара која уживају претходну заштиту, која се
открију приликом извођења радова, што ће бити регулисано посебним
уговором.
код свих планираних радова на предметном објекту, обавезно предвидети и
предузимање свих потребних мера за спречавање евентуалног нарушавања
статичке стабилности његових суседа;

IIIПо изради пројектне документације, обрађивач је у обавези да један примерак исте
доставити на увид Регионалном заводу.
IV Инвеститор је дужан да о почетку радова благовремено обавести Регионални завод
за заштиту споменика културе Смедерево како би завод увидом на лицу места
извршио проверу да ли се радови изводе у складу са овим условима.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Дејан Радовановић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу
Одсек за превентивну заштиту
09/25/2 број 217-14577/17-1
Дана 31.10.2017 године
ROP-PLM-30985-LOC-1/2017
Пожаревац
Министарство унутрашњих послова Републике Србије,Сектор за ванредне
ситуације,Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу, на основу чл.54 Закона о
планирању
и
изградњи
(''Сл.гласник
РС''
бр.72/09,81/09,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14 и 145/14) и чл.16 ст.2 Уредбе о
локацијским условима (''Сл.гласник РС'' бр.35/2015 и 114/15) и Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС''
113/15 и 96/16) , решавајући по захтеву Општине Петровац, општинске управе
Петровац од 19.10.2017 године а које је достављено у уме Виолете Вујчић из
Великог Поповца у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене
процедуре електронским путем ROP-PLM-30985-LOC-1/2017
издаје:
УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
за изградњу вишепородичног станбеног објекта По+П+2+Пк на катастарским
парцелама бр.726 к.о. Петровац, инвеститора Виолете Вијчић из Великог Поповца,
према достављеном идејном решењу , израђеном од стране предузећа '' Вујичић
градња'' д.о.о. Велики Поповац.
У вези издавања ових услова , обавештавамо вас да овај орган НЕМА
посебних услова у погледу мера заштите од пожара , као и да је у фази
пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама ,
опремом и уређајима , потребно применити мере заштите од пожара утврђене
важећим законима, техничким прописима , стандардима и другим актима којим се
уређује област заштите од пожара и то:
1. Предвидети мобилну опрему за гашење пожара сходно намени, величини
објекта и пожарном оптерећењу, сходно чл. 77. тач. 5. Закона о заштити од
пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09 и 20/2015) и СРПС У.Ј. 1.030 (''Сл.лист
СФРЈ'', бр. 36/76);
2. Предвидети заштиту од атмосферског пражњења на основу прорачунатог
нивоа заштите, сходно чл. 40. ст. 4. Закона о заштити од пожара и Правилнику о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(''Сл.лист СРЈ'', бр. 11/96);
3. Предвидети прилазе за ватрогасна возила, сходно чл. 41. Закона о заштити од
пожара;
4. Предвидети довољан број излаза и пролаза у случају евакуације, сходно чл.
40. ст. 1. Закона о заштити од пожара;

5. Електричне инсталације ниског напона предвидети према Правилнику о
техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (''Сл.лист
СФРЈ'', бр. 53/88, 54/88);
6. Предвидети хидрантску мрежу за гашење пожара, сходно Правилнику о
техничким нормативима за хидрантску мрежу (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 30/91);
7. Систем вентилације и климатизације предвидети према Правилнику о
техничким нормативима за системе климатизације и вентилације (''Сл.лист
СФРЈ'', бр. 38/89 и ''Сл.гласник РС'', бр. 118/2014);
8.Саобраћајнице предвидети према Правилнику о техничким нормативимса за
приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини
објекта повећаног ризика (''Сл.лист СРЈ'', бр. 8/95);
9.Заштиту гаража од пожара предвидети према Правилнику о заштити гаража за
путничке аутомобиле од пожара и експлозија (''Сл.лист СЦГ''бр.31/2005)
10.Системе за дојаву пожара предвидети према Правилнику о техничким
нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл.лист СРЈ'' бр.87/93)
11.Остале инсталације предвидети према нормативима за такву врсту објеката.
Издати услови из дела заштите од пожара су саставни део локацијских услова,
на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи , које је потребно
доставити овом органу у складу са чл.138 Закона о планирању и изградњи.
Сходно чл.123 Закона о планирању и изградњи , а у складу са одредбама
Правилника о поступању спровођења обједињене процедуре електронским путем и
чл.33 и 34 Закона о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'' бр.111/09 и 20/15)
потребно је пре отпочињања поступка за утврђивањље подобности објеката за
употребу , доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни
део Главни пројекат заштите од пожара.
Такса у износу од 16570 ,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 46 а
Закона о републичким административним таксама (''Сл.гласник РС''
бр.43/03,51/03,53/04,42/05,61/05,101/05,42/06,47/07,54/08,5/09,35/10,50/11,70/11,55/1
2,93/12,47/13,65/13,57/14,45/15,83/15,112/15 и 50/16).
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Гл.полицијски саветник
Др Горан Ђорђевић

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 726 K.O.
ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

ТЕКСТУАЛНИ

ДЕО

7

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 726 K.O.
ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР.
726 K.O. ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА
МЛАВИ

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ:
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:
 Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014 и 145/2014-исправка.)
 Правилник
о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања («Службени гласник РС», бр.
64/2015).
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:
 ГП, «Петровац 2026» ( "Службени лист Општине Петровац на Млави",
бр.5/07)
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:
Опис границе:
Границу простора обухваћеног Урбанистичким пројектом чини катастарска
граница предметне парцеле бр.726 К.О. Петровац у Петровцу на Млави.
Са северо-западне стране, парцела се граничи са катастарском
парцелом бр.725/1 КО Петровац која представља јавну саобраћајну површину
– улицу Радише Вујчића.
Са северо-источне стране, предметна катастарска парцела граничи се
са катастарском парцелом број 1086/9 К.О. Петровац, која представља јавну
саобраћајну површину – улицу Српских Владара.
Са југо-источне стране, парцела се граничи са кат. Парцелама бр.742,
743 и 739 КО Петровац, које представљају остало изграђено градско
грађевинско земљиште.
Са јужне стране, парцела се граничи са катастарском парцелом бр. 727
КО Петровац, која такође представља остало изграђено градско грађевинско
земљиште.
Локација:
Подручје које се налази у обухвату Пројекта, односно захваћена катастарска
парцела је градско грађевинско земљиште на углу улица Српских Владара и
Радише Вујчића у најужем градском подручју које представља један од
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најзначајнијих централних градских амбијената, намењеном породичном и
вишепородичном становању.
Подаци о парцели обухваћеној урбанистичким пројектом:
Катастарска парцела бр. 726 К.О. Петровац, површина 8а и 79м2
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ:
Намена:
Локација обухваћена овим пројектом се налази у захвату ГП, «Петровац
2026» ("Службени лист Општине Петровац на Млави", бр.5/07) у урбанистичкој
зони становања средњих густина, 60-90 становника /ха, целина 1.8., и
представља угаону локацију у градском блоку.
Парцела је у приватном власништву. Власник парцеле је: Виолета Вујчић,
предузетник, "ВУЈЧИЋ ГРАДЊА" ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ, са обимом удела 1/1
Парцела је по подацима из катастра непокретности, неизграђена. На парцели
је у ранијем периоду, био изграђен објекат ватрогасног дома грађен у периоду
између два светска рата, који је уживао претходну заштиту Регионалног
Завода за заштиту споменика Смедерево.
У том смислу, претходни габарит и положај старог објекта ватрогасног дома,
према приступним улицама, улици Српских Владара и улици Радише Вујчића,
представља основне услове за пројекотванје новог објекта.
Извод из ГП, «Петровац 2026» ("Службени лист Општине Петровац на
Млави", бр.5/07):
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
4.3. Подела грађевинског реона на урбанистичке зоне и просторне
целине са истим правилима уређења и грађења
Грађевински реон у Генералном плану је подељен на седам урбанистичких
зона пошто је планска анализа показала да прелиминарна програмска подела
на осам урбанистичких зона од којих су три стамбене, (градска стамбена и
општа зона, и општа стамбена зона) по својим урбанистичкимпараметрима
(просечним вредностима индекса изграђености, индекса заузетости,
спратности и величини грађевинске парцеле) могу да се сведу на две
урбанистичке зоне.
Грађевински реон садржи:
1. Зону реконструкције и обнове - зону центра
2. Општу стамбену зону
3. Зону ретке градње
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4. Зону кућа за одмор
5. Зону производње и комуналних објеката
6. Зону мешовите намене
7. Зону рекреације
Зона центра се састоји из 15 просторних целина, општа зона из 10 просторних
целина, зона ретке градње из 8 просторних целина,зона кућа за одмор је
јединствена просторна целина, зона производње и комуналних објеката има 8
просторних целина, зона рекреације се састоји од 5 просторних целина и зона
мешовите намене из 4 просторне целине.
Зона 1. Историјски и нови центар насеља непосредно уз обале реке, на
потезу између мостова и у делу према индустријској зони; карактерише
је "тиха реконструкција", са стабилизованом регулацијом и развијеном
мултифункционалном структуром у оквиру које је заступљено
становање високе густине и становање средњих густина, услуге, јавне
службе, култура; простор ће се развијати кроз ревитализацију
заштићених објеката, унапређивањем амбијенталних целина и јавних
простора, побољшањем и обновом постојећих објеката и изградњом
нових објеката; површине 95,3ха 10,7 грађевинског реона); претежни
индекс изграђености 0,8-1.5; има 15 просторних целина:
Целина 1.8. је источни део постојећег центра, јужно у односу на улицу
Српских владара, површине око 5,6ха. Доминантни становање средњих
густина са услугама. На принципима "унутрашњег ширења града",
вршиће се доградња, замена и изградња нових објеката.
4.5. Остало грађевинско земљиште
4.5.1. Основни процеси и принципи уређења и изградње
"Унутрашње ширење града", које обухвата:
- целине за замену, са стабилизованом регулацијом и парцелацијом, где
ће се
вршити обимнија доградња и замена постојећих објеката;

4.5.2. Урбанистичка правила формирања грађевинских парцела
Општа правила парцелације за вишепородичне стамбене објекте.
Најмања ширина парцеле за слободностојеће вишепородичне
стамбене објекте је 20,0 м а за објекте у прекинутом низу 15,0 м.
Најмања површина парцеле за вишепородичне стамбене објекте је
600 м2.
4.5.3. Урбанистичка правила уређења простора и изградње објеката
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:
- у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије
грађевинске парцеле;
- у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске
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парцеле;
- као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске
парцеле;
- као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле.
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката
који се граде у прекинутом низу, износи најмање половину висине
вишег објекта. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на
наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на
просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама).
Ова удаљеност не може бити мања од 4,00 м ако један од зидова објекта
садржи отворе за дневно осветљење.
Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно
осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.
При изградњи вишеспратница и објеката који се граде у непрекинутом
низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан
светларнику постојећег објекта.
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за
објекте са косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним
кровом).
Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе
објекта.
Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима
или ширини регулације.
Релативна висина се одређује кроз следеће односе, и то:
- висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице односно од
растојања до грађевинске линије наспрамног објекта;
- висина венца новог објекта са венцем усклађује се са венцем суседног
објекта.
Висина објекта је:
- на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена
(за
објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од
коте
нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља може бити највише 1,2м виша од нулте коте;
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м,
односно регулациону линију више од 1,2 м и то на делу објекта вишем од
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3,0 м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на
грађевинску, односно регулациону линију.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са
и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу
грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
- на делу објекта према предњем дворишту - 1,2 м, али укупна
површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад
приземља;
Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,90 м улазе
у габарит објекта.
4.5.4. Становање
Становање средњих густина
Становање средњих густина (све три категорије) је заступљено у десет
просторних целина, од чега становање средње густине С1 - Гс 20-30
станова/ха (60-90 становника/ха)у делу компактног насеља (целине
1.5.,1.6.,1.7.,1.8. и 1.9.), око постојећег центра и обухвата околне блокове
између улица Ч. Васовића, П. Матејића, Српских Владара, Солунске, 1.
маја, Ј. Шербановића до Млаве као и део на левој обали Млаве (целина
1.10.), непосредно уз жабарски мост, где би се новом градњом формирао нови
део центра као природан наставак садржаја у постојећем центру насеља на
десној обали.
Објекти су највећим делом по својој основној намени стамбени, затим
стамбено пословни, са пословањем у приземљу (поред главне улице), и
пословни (услуге, комерцијалне делатности и здравство).
5. Правила и услови заштите
5.2.Заштита природних и културних добара
5.2.2. Културна добра:
Приликом изградње, доградње и замене постојећих, као и изградње нових
објеката, морају се уважавати основне карактеристике и лик урбанистичких
целина.
Очување урбанистичких целина, као градитељског наслеђа, обавезује да
се морају очувати остварени урбанистички параметри (индекс
изграђености, индекс заузетости, грађевинске линије, висинска
регулација), архитектура објеката, организација слободних површина.
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6.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА
Објекти вишепородичног становања
Растојање између регулационе и грађевинске линије за вишепородичне
стамбене објекте осим објеката у низу је 3,0м, осим не делу већ формиране
ивичне изградње, где се грађевинска и регулациона линија поклапају.
У зони изграђених вишепородичних стамбених објеката растојање
грађевинске од регулационе линије се утврђује на основу позиције
већине изграђених објеката (преко 50%).
Међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених и околних
објеката, осим објеката у низу, је минимално 1/2 висине вишег објекта. За
изграђене објекте који су удаљени мање од 3,0м не могу се на суседним
странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од другог објекта било које
врсте изградње или нестамбеног објекта не може бити мања од 4,00 м.
Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбеног
објекта и линије суседне грађевинске парцеле је 2,5м.
За изграђене вишепородичне стамбене објекте чије је растојање до границе
грађевинске парцеле мање од вредности утврђених у предходном ставу не
могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених
просторија.
Вишепородични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске
просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног
објекта, свих врста изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели
изван површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на један
стан, односно једно паркинг место на 70 м2 корисне површине, с тим да
најмање половина возила буде смештена у гаражама.
Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се у или испод
објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на
грађевинској парцели.
Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса
или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске
парцеле.
Грађевинске парцеле за вишепородичну стамбену изградњу се не ограђују.
Општа правила парцелације за вишепородичне стамбене објекте
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Најмања ширина парцеле за слободностојеће вишепородичне стамбене
објекте је 20,0м а за објекте у прекинутом низу 15,0м.
Најмања површина парцеле за вишепородичне стамбене објекте је
600,0м2.
·
Правила изградње по зонама и целинама
1. Становање средњих густина 60 - 90 становника/ха
Просторне целине:1.5;1.6;1.7;1.8;1.9 и 1.10.
Правила грађења:
Дозвољене су намене: становање средњих густина, услуге, јавне службе,
јавно зеленило.
Забрањене су намене које могу да угрозе животну средину.

Пословна намена објекта може бити као основна или претежна намена
објекта.
Дозвољена је реверзибилна промена намене објеката у оквиру дозвољених
намена, уколико се тиме не угрожава животна средина.
Планиран је процес унутрашњег ширења града, коришћењем првенствено
неизграђених простора, који обухвата: доградњу и надоградњу квалитетних и
замену постојећих неквалитетних објеката и изградњу нових објеката на
слободним парцелама.
Блоковска изградња, са објектима на регулацији или повлачењем унутар
блока, уз промену урбане структуре (породично у вишепородично)
укрупњавањем перцела, зависно од карактеристика околних објеката и
претежне регулације.
Тамо где се не мења постојећа регулација и парцелација, могућа је изградња
на основу правила уређења и грађења из генералног плана.
Положај грађевинске линије у односу на регулациону линију се одређује
на основу положаја грађивинске линије већине објеката (преко 50%).
Максимална спратност објеката:П+2+Пк, изузетно већа, до П+3+Пк, усклађена
са окружењем и уз предходну проверу и анализу шире локације.
Индекс изграђености: 2,0 - 2,4
Индекс заузетости: 50% - 75%
Оптимална величина парцеле:
- за објекте породичног становања 400,0 - 500,0м2
- за објекте вишепородичног становања 800,0 - 1 000,0м2
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На парцелама где за то постоје могућности дозвољена је изградња више
објеката у оквиру дозвољених параметара.
Међусобна минимална удаљеност објеката суседних парцела износи
4,00м.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од прописаних, у
случају реконструкције, не могу се на суседним странама предвиђати отвори
стамбених просторија.
Објекти помоћних садржаја могу бити у саставу основног објекта или као
засебни објекти на парцели, смештени иза главног објекта у односу на
улицу.
Паркирање се обезбеђује на сопственој парцели у гаражама и на паркинзима.
НАМЕНА БУДУЋЕГ ОБЈЕКТА И НЕИЗГРАЂЕНИХ ПОВРШИНА:
На преметној локацији се планира изградња вишепородичне стамбене зграде.
Садржај објекта:
Објекат је стамбене намене и садржи:
 Подрум, у коме су смештене помоћне и техничке просторије и мала
гаража за смештај путничких аутомобила.
 Приземље, два спрата и поткровље на којима су смештени станови –
укупно 21 стамбена јединица.
 У објекту су формиране две независне степенишне вертикале.
 Прва служи становима до улице Српских а друга становима на задњој
страни објекта. У другом степенишном, простору предвиђена је
уградња путничког лифта, као додатне вертикалне комуникације.
Почетна станица лифта је у приземљу објекта.
 Пешачка веза из гараже ка степенишном простору бр.2, остварује се
посебним степеништем, преко предпростора са надпритиском.
Регулација и нивелација:
 Регулациона линија:
Регулациона линија је постојећа североисточна и сверозападна катастарска
међа предмерне парцеле, према јавним саобраћајним површинама – улицама
Српских Владара и Радише Вујчића.
Објекат је на парцели, у односу на улицу Српских Владара, постављен као
објекат у непрекинутом низу, односно на међу са суседном парцелом бр. 742
К.О: Петровац, на којој је изграђен објекат на истој међи.
 Грађевинска линија:
Грађевинска линија према улици Српских Владара, постављена је на
удаљењу од 2,27м од регулационе линије а према улици Радише Вујчића, на
просечно 0,5 м удаљења.
Растојање новог објекта и других објеката на суседним пацелама износи више
од 7,0м што је више од половине висине вишег објекта.
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Подрумска етажа је проширена у односу на габарит приземља, ка дворишној
страни.
Грађевинска линија подрума и приземља се поклапају.
 Нивелација:
Кота приземља објекта постављена је на 1,2м више од коте приступног
тротоара обе улице.
Кота приземља објекта

+0,00=126,35 мнв.

Објекат је спратности По+П+2+Пк.
Висина објекта мерено од коте терена износи 14,0 м.
Приступ локацији:
Парцела која је предмет парцелације има приступ са две јавне саобраћајне
површине улице у граду. Колски и пешачки приступ пацели тј. Објекту одвија
се из улице Радише Вујчића, на северозападној страни парцеле.
Предвиђена су два колско пешачка приступа и један чисто пешачки приступ
Први колско пешачки приступ остварује се кроз пасаж, ширине 4,0м, из
кога се одваја улаз у први степенишни простор, а у продужетку се остварује
колска рампа за приступ подземној гаражи. Рампа је ширине 4,4м и нагиба
12%.
Други колско пешачки приступ остварује се на југозападном крају
парцеле, у ширини од 2,5м, и служи за приступ платоу на коме су смештена
два паркинг места и простор за смешај два контејнера за чврсти комунални
отпад.
Пешачки приступ је постављен између ова два колско-пешачка
приступа и њиме се улази у други степенишни простор.
Начин решења паркирања:
Паркирање је решено у подземној гаражи и на задњем платоуи на отвореном.
У гаражи је смештено 18 паркинг места на зависном систему паркирања платформа за два возила, типа WOHR park box 401 и једно обично паркинг
место у гаражи. Димензија платформа је 2,6м х 5,30м.
Да паркинг места постављена су у задњем дворишту – на бетонском платоу.
Димензије паркинг места су 2,5м/5,0м.
Укупна број оставрених паркинг места износи 21 што одговара броју станова у
објекту.
Табела бр.1 – координате темена саобраћајних прикључака
Т0
X = 7533973.06 Y = 4914615.83
Т1
X = 7533954.33 Y = 4914598.94
Т2
X = 7533941.49 Y = 4914587.34
Т3
X = 7533929.45 Y = 4914576.49
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Специфичност изградње:
На парцели је планирана изградња само једног објекта па се у том смислу
грађење неће одвијати по фазама.
Предметна локација се налази у простору «зона условне заштите» у смислу
Културно-историјскиг наслеђа.
Положај објекта на парцели као и његов габарит у односу на приступне улице,
у смислу величине и висине венца, дефинисан је положајем и габритом
претходног објекта – ватригасни дом, како је дефинисано условима
Регионалног Завода за заштиту споменика и како је задато условима из
Генералног плана под тачком 5. Правила и услови заштите; 5.2. Заштита
природних и културних добара и 5.2.2. – Културна добра.
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Општи преглед површина парцеле и објеката:
Површина преметне парцеле у обухвату

879 м2

Бруто површина свих надземних и подземних етажа објекта у складу са
српс-ом У Ц2. 100. 2002. тачка 4.3
етаже:
подрум (гаража)
653,16 м²
приземље
561,82 м²
први спрат
578,05 м²
други спрат
489,96 м²
поткровље
455,71 м²
укупна бргп свих етажа објекта:

2.738,70 м²

Нето површина свих надземних и подземних етажа објекта
у складу сасрпс-ом У Ц2. 100. 2002. тачка 4.3
етаже:
подрум
602,18 м²
приземље
441,24 м²
први спрат
496,26 м²
други спрат
411,16 м²
поткровље
383,17 м²
укупна нето површина свих етажа објекта:
подземна етажа
602,18 м²
надземне етаже (пр+3+пк)
1.731,83 м²
+Површина под комуникацијама =
194.86 м2
Уређене зелене површине

2.334,01 м²

92,35м2
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Индекс изграђености:
2.085,54 / 879,0=

2,37 < 2,4 мах.

Индекс заузетости:
578,05 / 879,0х 100= 65,76% < 75% мах.
Висина објекта:
14,00м
Број паркинг места:
19+2=21 п.м.
Проценат зелених површина:
92,35 / 879,0 х 100 = 10,50%
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Све слободне површине које нису под саобраћајницама или објектима, уређују
се као зелене травнате површине.
Око објекта се ради се тротоар минималне ширине 0,80м.
У оквиру травнатих површина предвиђена је садња жбунастог растиња – у
комбинацији листипадних и четинарских врсти, односно зуеленх и цветних
врста.
Жива –зелена ограда, предвиђена је у задњем делу пацеле, уз југозападну
границу парцеле.
Врсте за садњу треба да буду из програма градског зеленила које је отпорно
на атмосферске утицаје и које опстаје уз минималне мере одржавања.
Простор за смештај контејнера за чврсти комунални отпад, одређен је у
платоа на задњем делу парцеле а до приступне саобраћајнице. Простор је
бетониран и димензија 2,10м*1,10м. Могуће је поставити 2 контејнера,
запремине 1100л., што задовољава параметар за један контејнер на 15
станова.
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
Саобраћајни услови:
Преметни саобраћајни прикључак се може предвидети као што је дато овим
пројектом обзиром да се ради о градској локацији.
У фази израде пројеката за грађевинску дозволу:
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Пре почетка грађења потребно је оградити градилиште ради заштите пешака
и свих учесмика у саобраћају.
Тачке пресека осовина јавних улица и приступних тачака, планирати и
пројектовати на позицији као према достављеној ситуацији.
Пројектом мора бити на одговарајући начин решено прихватање и
одводњавање површинских вода са платоа уз усклађивање са ситемом
одводњавања постојеће улице.
У пројекту морају бити тачно наведене све битне стационаже и апсолутне
висинске коте преметне улице.
Техничку документацију морају израдити, пописати и оверити одговорни
пројектанти који поседују одговарајуће лиценце.
Водовод и Канализација
Комунално Јавно предузеће „ИЗВОР“ Петровац, дало је сагласност на
изградњу преметног објекта на локацији кат. Парцеле бр. 726 К.О. Петровац, у
смуслу да будући објекат не угрожава разводну мрежу градског водовода и
фекалне канализације.
Уколико се наиђе на прикључак воде и фекалне канализације од старог
објекта, исте је потребно изместити а по техничким условима накнадно
издатим од стране овог предузећа, све о трошку инвеститора.
У Геодетској подлози је јасно уочљиво да у појасу јавних саобраћајних
површина постоје инсталације градског водовода и и фекалне канализације.
Одвођење атмосферских вода
Све атмосферске воде са кровова се одводе преко тротоара до
зелених површина гда се највећим делом упијају, и до платоа одакле се
падовима изводе на јавну саобраћајну површину.
Електроенергетски услови :
Врста прикључка: Типски Г42 трофазни, подземни појединачне снаге до
43,5кW, до 32 бројила.
Карактер прикључка : трајни
Место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја
Место везивања прикључка на систем:
ЗТС 10/0,42кV „ ПЕТРОВАЦ ВАТРОГАСЦИ“; бр. 380079; Сн=630 кVА
Опис прикључка до мерног места:
Од ЗТС 10/0,42кV „ ПЕТРОВАЦ ВАТРОГАСЦИ“; бр. 380079; Сн=630 кVА до
КПК1 објекта кабловски вод 2х РР00-А 4Х150мм.
У КПК1предвидети уградњу шест нисконапонских осигурачких постоља
NV400/160A. Са шинског развода КПК1 напојити КПК-2 каблом NHXHXY
FE180/E90 4X16mm2. Са нисконапонских осигурачких постоља NV400/160А
напојити орман мерног места МРО-1 кабловским нисконапонским водом РР00А 4Х150мм. ОК КРК2 (NV400/160A), до МРО-2 за напајање лифта и
хидрофорског постројења за напајање хидрантске мреже предвидети кабал
NHXHXY FE180/E90 4X16mm2.
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Телекомуникације:
Обавеза Телекома је да изгради приводни кабал за прикључење објекта на
телекомоникациону инфраструктуру. Обавеза инвеститора је да положи две
заштитнр ПЕ цеви пречника 40мм од позиције ИТО -2 ормана, кроз подрумске
просторије-шелновањем, до изласка из објекта.
За потребе изградње телекомуникациног привода потребно је да инвеститор
прибави сагласност јавних предузећа за радове на јавним површинама и
обавезно достави Телекому како би благовремено отпочели са радовима.
7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Извршити геомеханичко испитивање тла на локацији у фази израде
пројектне документације за издавање грађевинске дозволе.
8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Услови за заштиту од пожара:
 обезбеђена је оптимална међусобна удаљеност планираних објеката
Предвидети постављање ПП апарата у објектима,
 Предвидети изградњу унутрашње хидрантске мреже.
 Објекат пројектовати од материјала који су прописима за заштиту од
пожара препоручени као повољни.
Мере заштите животне средине:
Мере у току изградње
Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање
грађевинског материјала приликом транспорта.
Отпадни материјал који настане у процесу изградње прописно
сакупити, разврстати и одложити и одложити на за то предвиђену и одобрену
локацију.
Материјал из ископа одвозити на за то унапред дефинисану локацију,
за коју је прибављена сагласност надлежног органа.
Управљаљње отпадом
Поштовати Закон о управљању отпадом («Службени гласник РС», број
36/09 и 88/10), Закон о Амбалажи и амбалажном отпаду («Службени гласник
РС»), бр.36/09.
Обезбедити посебан простор за одлагање чврстог комуналног отпада.
Обезбедити посебне услове и опрему за сакупљање, разврставање и
привремено чување различитих отпадних материја
Секундарне сировине, опасан и други отпад, предавати лицу са којим је
закључен уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом.
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Мере заштите ваздуха
Планирана намена – становање, која је предвиђена у објекту, по својој
природи не представља фактор ризика увећања загађења ваздуха.
Погодна мера заштите ваздуха представља обнављање и одржавање
постојећих и подизање нових зелених површина у оквиру парцеле која је у
обухвату пројекта.
Заштита Вода
Поштовати Закон о водама («Службени гласник РС», број 33/10)
Извести систем интерне сеператне канализације за атмосферске и
фекалне отпадне воде.
Одвођење фекалних отпадних вода биће изведено затвореним цевним
системом и одведено у водонепропусну спетичку јаму, величине према
хисрауличком прорачуну.
Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине
приступачним особама са инвалидититетом, у складу са стандардима
приступачности.
При изради пројеката угоститељског објекта неопходно је применити решења
која ће омогутити лицима са посебним потребама неометано и континуално
кретање и приступ у складу са Правилником о условима за планирање и
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих
хендикепираних и инвалидних лица („лужбени гласник РС“, бр. 18/97) и
Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени гласник
РС“, бр. 19/2012).
Мере заштите од буке
Основне функција – становање не подразумева стварање буке која би
захтевала посебне мере заштите. Положај и међусобна удаљност објеката,
саобраћајни режим и довољно зелених површина, обезбеђују удобно
коришћење свих садржаја насеља.
Енергетска ефикасност
Врста објекта која се планира за изградњу на разматраној локацији, спада у
категорију објеката за коју је неопходна израда елабората о енергетској
ефикасности и прибављање енергетског пасоша у складу са правилником о
енергетској ефикасности зграда. („Сл. Гласник РС“ бр. 61/11).
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Пројектну документацију уградити и следеће обавезе за инвеститора и
извођача радова:
· извођач је дужан да уколико се током земљаних радова наиђе на
археолошкe налазe, одмах без одлагања прекине радове и обавести
надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се
налази не униште, не оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су
откривени;
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· инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту,
чување, публиковање и излагање добара која уживају претходну заштиту, која
се открију приликом извођења радова, што ће бити регулисано посебним
уговором.
· код свих планираних радова на предметном објекту, обавезно предвидети и
предузимање свих потребних мера за спречавање евентуалног нарушавања
статичке стабилности његових суседа;
-

По изради пројектне документације, обрађивач је у обавези да један
примерак исте доставити на увид Регионалном заводу.

-

Инвеститор је дужан да о почетку радова благовремено обавести
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево како би
завод увидом на лицу места извршио проверу да ли се радови изводе у
складу са овим условима.

10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА
Габарит предметног објекта је 45,67м (у улици Радише Вујчића) х
13,76м (Према улици С. Владара).
Вишепородична стамбена зграда је у свему пројектована у складу са
примарном функцијом – становање, са пратећим помоћним и техничким
просторијама и гаражом.
У објекту је испројектована 21 стамбена јединица и једна подземна мала гаража.
Објекат има два степенишна простора. Улаз у гаражу је преко колске
рампе ширине 4,4м.
Конструктивни систем:
Конструкција објекта је армирано-бетонска од вертикалних елемената
– стубова и хоризонталних конструктивних АБ елемената – медјуспратне ТМ
конструкције д=20 цм и хоризонталних греда које су у оквирима задатих
димензија таванице.
Лифтовско језгро је пројектовано као пуно армирано-бетонско језгро
које поред рамовског система преузима сеизмичке утицаје.
Овим избором конструктивног система омогућена је брза и рационална
градња.
Фундирање објекта планирано је на темељној плочи.
Инсталације објекта:
Пројектом су предвидјене све потребне инсталације за ову врсту
објекта:
За инсталације грејања предвиђен је сопствени систем грејања а у
прелазном периоду и по жељи корисника коришћење климатизације односно
електричне енергије за потребе догревања. Систем се састоји од унутрашњих
јединица за грејање и хлађење, постављених у зони изнад отвора, такозвани
„сплит систем“. Тиме је омогућена комплетна климатизација простора и уједно
потпуна слобода унутрашње организације.
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Електро инсталације садрже уобичајне системе инсталација (јака
струја, телефонске инсталације, тв инсталације, инсталације обезбедјења
објекта, громобранске заштите итд..).
Инсталације водовода и канализације су стандардне.
Матријализација:
У складу са поменутим контекстом изузетности локације, те непосредну
близину најужег градског језгра, за завршну обраду будућег објекта предлажу
се племенити и трајни материјали високе естетске вредности, односно за пуне
површине камен типа "травертино романо цласицо" или "перлато роyал
цлассицо" у комбинацији са стакленим површинама у рамовима од
алуминијумских профила у природној боји алуминијума.
Ови материјали, уз целокупни концептуални и обликовни приступ
обезбеђују одговарајућу релацију апстрактног и неутраланог односа са
окружењем.
Фасадни зидови пројектовани су као термо зидови од гитер блока
дебљине д=25 цм са стиропором као термоиyолацијом од 10 цм.
Завршна обрада фасадних зидова је демит, фундермакс као и камен
на одређеним деловима.
Сви преградни зидови у становима и пословним апартманима су од
пуне опеке д=12цм, осим зидова д=6.5 цм којим се обзиђују инсталациони
шахтови. Према степенишном простору и лифту пројектована је одговарајућа
термичка и звучна заштита као и звучна заштита између станова и апартмана.
Зидови са унутрашње стране су малтерисани, глетовани и бојени
полудисперзивном бојом, док су у санитарним просторијама обложени
керамичким плочицама целом висином просторије (до висине спуштеног
плафона).
Подови степеништа и улазног хола завршно су обрађени каменимгранитним плочама.
Сва унутрашња врата су дрвена “у футеру” у природној боји дрвета
лазурно бајцована и заштићена одговарајућим лаковима. Улазна врата на
свим становима су сигурносна врата.
Завршна обрада подова у собама је од класичног храстовог паркета
док су у кухињама и санитарним просторијама подови од керамичких плочица.
Фасадна столарија - “алуминарија” односно прозори и балконска врата
предвиђени су од алуминијумских профила са термомостом застакљеним
двоструким изолационим стаклом у елоксажи у природном тону алуминијума.
11. СПРОВОЂЕЊЕ
Урбанистички пројекат доставити општинској управи Општине Петровац на
Млави – Одељењу за урбанизам, на оверу да је урађен у складу са
урбанистичким планом и важећим законским прописима.
Према члану 63. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014-исправка), пре потврђивања Урбанистичког пројекта орган надлежан за
послове урбанизма организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта у

23

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 726 K.O.
ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ
трајању од седам дана. По истеку овог рока надлежни орган је дужан да у року од
три дана достави комисији за планове Урбанистички пројекат са свим примедбама
и сугестијама са јавне презентације.
Комисија за планове дужна је да у року од 30 дана изврши проверу
усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и важећим Законом
о планирању и изградњи Према члану 63. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013одлука УС, 132/2014 и 145/2014-исправка, размотри све примедбе и сугестије са
јавне презентације и извештај са мишљењем достави надлежном органу.
Ако надлежни орган утврди да докуменат Урбанистички пројекат није
урађен у складу са планским документом и Законом, обавестиће о томе
подносиоца захтева.
Урбанистички пројекат је израђен у пет (5 истоветних примерака у
аналогном облику и три (3) примерка у дигиталном облику.
Три аналогна пројекта су упакована као свеске пројекта а један у развијен
стању намењује се потребама излагања на јавном увиду. Један аналогни
примерак налази се код обрађивача. Два дигитална примерка предају се
општинском органу.

Смедерево, Март 2018. године
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА,
Број: У 09-03/18

___________________________
дипл.инж.арх. Сузана Ивановић
(лиценца: 200 0176 03)

24

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 726 K.O.
ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Извод из графичког дела генералног Плана «Петровац
2026» , са положајем локације
2. Геодетска подлога са границом обухвата
урбанистичког пројекта
3. Регулационо - нивелационо решење локације
4. Приказ саобраћаја
5. Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима
на спољну мрежу и план озелењавања
6. Идејно архитектонско решење објекта
6.1 – Основе
6.2 - Пресеци
6.3 - Фасаде

Р = 1 : 500
Р = 1 : 250
Р = 1 : 250
Р = 1 : 250
Р = 1 : 200
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