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I
5000116615049

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

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
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ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

2. Решење о именовању одговорног урбанисте
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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.
ЈУН 2018.год.
Директор
-----------------------------------------------Сузана Ивановић
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3. Решење о именовању одговорног пројектанта
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РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–
одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и
одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(“Службени гласник РС”, бр. 23/2015.) као:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду идејног архитектонског решења за изградњу ВИШЕПОРОДИЧНЕ
СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 726 K.O. ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ
ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ, за потребе израде Урбанистичког
пројекта, одређује се:

1.Одговорни пројeктант

Сузана Ивановић, дипл. инж.арх.
(лиценца бр. 300 1227 03)

Пројектант:
УРБИНГ ПРО ДОО СМЕДЕРЕВО

Одговорно лице/заступник:
Печат:

Број пројекта:
Место и датум:

Сузана Ивановић, директор
Попис:

У 09.1-03/18
Смедерево, Јун 2018. Године
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4. Копија лиценце одговорног урбанисте и одговорног пројектанта
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5. Копија плана парцеле
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6. Извод из Листа непокретности
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7. Техничке информације и услови имаоца јавних овлашћења:
 Информација о локацији бр.350-313/18-01 од 13.04.2018. год.
 Услови Регионалног завода за заштиту споменика културеСмедерево број: 181/7-2018 од 25.09.2018. године.
 Мишљење на Урбанистички пројекат, Регионалног завода за
заштиту спомника културе, број 181/9-2018 од 23.10.2018. Год.
 Мишљење на измене у Урбанистичком пројекту од Регионалног
завода за заштиту спомника културе броој 181/11-2018 од
22.11.2018. год.
 Услови у погледу мера заштите од пожара: издати су услови МУП
РС Сектора за ванредне ситуације, одељења за ванредне ситуације
у Пожаревцу број:9/25/2, број 217-14577/17-01 од 31.10.2017. године
 Услови ЕПС Дистрибуција, бр. 8Б.0.0.0-278190/2 од 01.11.2017год.
 Продужење важности техничких усова ЕПС дисрибуција број:
8В000-352185/2 од 10-12-2018 године
 Услови Телеком Србија бр. 406435/2-2017 од 30.10.2017 год.
 Продужење важности техничких усова телеком Србија број:
519110/2-2018.
 Технички услови, издати од Комуналног Јавног Предузећа «ИЗВОР»
бр. 1818, дана 18.05.2018. године.
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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;
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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.
Власник парцеле: 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.
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ:
Услови за грађевинску парцелу:
Минимална површина гр. парцеле за изградњу вишепородичних стамбених
објеката износи 600м2. Најмања ширина парцеле за слободностојеће
вишепородичне стамбене објекте је 20,0м а за објекте у прекинутом низу
15,0м.
Оптимална величина парцеле:
- за објекте вишепородичног становања 800,0 - 1 000,0м2
Преметна парцела испуњава услове за изградњу вишепородичног стамбеног
објекта.
Грађевинске парцеле за вишепородичну стамбену изградњу се не ограђују.
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.
У овој просторној целини, дозвољена је изградња објеката, по намени:
за становање средњих густина, услуге, јавне службе и јавно зеленило.
Забрањене су намене које могу да угрозе животну средину.
Овим пројектом је анализирана могућност изградње вишепородичне стамбене
зграде.
Садржај и намена будућег објекта:
Објекат је стамбене намене и садржи:
 Подрум, у коме су смештене помоћне и техничке просторије и мала
гаража за смештај путничких аутомобила са укупно 18 паркинг места.

17

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 726 K.O.
ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ
 Приземље, два спрата и поткровље на којима су смештени станови –
укупно 18 стамбених 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:
Растојање између регулационе и грађевинске линије за вишепородичне
стамбене објекте осим објеката у низу је 3,0м, осим на 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.
Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од другог објекта било које
врсте изградње или нестамбеног објекта не може бити мања од 4,00 м.
Минимално растојање основног габарита (без испада) вишепородичног
стамбеног објекта и линије суседне грађевинске парцеле је 2,5м.
Вишепородични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске
просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Објат је постављен у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе
бочне линије грађевинске парцеле, гледано према улици Српских владара.
 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, чиме је фасадна раван планираног
објекта поравната са фасадном равни објекта на суседној парцели бр. 742.
Према улици Радише Вујчића, грађевинска линија се поклапа са
регулационом линијом. Објекат је на тој страни, еркерима постављен на
грађевинску –регулациону линију. Положај и габарит новог објекта прилагођен
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је положају и габариту претходног објекта на парцели, старог ватрогасног
дома, како је дато условима регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево.
Основни габарит објекта (без еркера), на тој страни, увучен је у односу на
регулациону линију за 0,5м.
Положај грађевинских линија, дефинисан је условима из решења Регионалног
завода за заштиту споменика културе, Смедерево бр. 181/2-2018 од
04.05.2018. године који је у прилогу пројекта.
Растојање новог објекта и других објеката на суседним пацелама износи више
од 7,0м што је једнако половини висине вишег (предметног) објекта.
Подрумска етажа је проширена у односу на габарит приземља, ка дворишној
страни.
Грађевинска линија подземне етаже-подрума поклапа се са грађевинском
линјом надземних етажа.


Нивелација:

Максимална спратност објекта: По+П+2+Пк.
Висина кровног венца уличног фронта ка Улици Српских Владара, није виша
од висинске коте прелома крова објекта на к.п. бр. 742 КО Петровац на Млави.
и износи 8,30м. У том делу објекат је спратности По+П+1.
У делу објекта ка Улици Српских владара (у ширини хоризонталне
пројекције некадашње уличне кровне равни) пројектован је кров малог нагиба,
сакривен иза атике.
Повећање вертикалних габарита предметног објекта пројектовано је
повучено од уличне регулације Српских владара, за ширину хоризонталне
пројекције некадашње уличне кровне равни срушеног објекта (зграде бившег
Ватрогасног дома);
Спратност предметног објекта повученог од уличне регулације Српских
владара расте у складу са урбанистичким параметрима који су релевантни за
ову градску зону и са спратности По+П+1, преко спратности По+П+2, долази
до спратности По+П+2+Пк.
Кота приземља објекта постављена је на 1,2м више од коте приступног
тротоара обе улице.
Кота приземља објекта

+1,20=126,35 мнв.

Објекат је спратности По+П+2+Пк.
Висина објекта мерено од коте терена износи 14,0 м.

Грађевински елементи (еркери и балкони), на нивоу првог спрата (на
висини од 4,0м), прелазе грађевинску линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
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- на делу објекта према улици Српских Владара – 0,6 м, са укупном
површином грађевинских елемената од 30% од површине уличне фасаде што
је мање од дозвољених 50% уличне фасаде изнад приземља;

Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,90 м улазе у
габарит објекта.
Приступ локацији:
Парцела која је предмет обраде овог пројекта има приступ са две јавне
саобраћајне површине, улице у граду. На северо-источној страни, налази се
Улица српских владара а на северо-западној страни, Улица Радише Вујчића.
Колски и пешачки приступ пацели тј. Објекту одвија се из улице Радише
Вујчића, на северо-западној страни парцеле.
Предвиђен je један колско пешачки приступа и један пешачки, приступ
парцели и објекту.
Колско пешачки приступ, остварује се кроз пасаж, ширине 4,0м, из кога
се одваја улаз у први степенишни простор, а у продужетку пасажа, формирана
је колска рампа за приступ подземној гаражи. Рампа је ширине 4,4м и нагиба
12%. Укупна дужина рампе износи 22,5м и савладава висинску разлику од
2,70м.
Изградњом саобраћајних прикључака, не сме се реметити нивелација
постојеће Улице Радише Вујчића, нити оштетити постојећи улични застор.
Пешачки приступ је постављен иза колско-пешачког приступа у
продужетку дуж улице радише Вујчића и њиме се улази у други степенишни
простор објекта.
Табела бр.1 – координате темена саобраћајних прикључака

Т0
Т1
Т2

X = 7533973.06
X = 7533954.33
X = 7533941.49

Y = 4914615.83
Y = 4914598.94
Y = 4914587.34

Начин решења паркирања:
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, 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.
Паркирање је решено у подземној гаражи. У гаражи је смештено 18 паркинг
места, на зависном систему паркирања - платформа за два возила, типа CITY
system- укупно девет платформи за по два аутомобила.
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Димензија предвиђених платформи за зависно паркирање је 2,0м х 4,0м.
Простор за постављање једне платформе је 2,5м х 5,0м. Укупан број
оставрених паркинг места износи 18 што одговара броју станова у објекту.
Опис платформи за зависно паркирање:
Систем је намењен и за спољашњу и за унутрашњу уградњу. Посебно погодан
за места са ниским плафонима (најмања потребна висина за постављање
система је 270 цм). Нису потребне посебне припреме објекта за инсталацију.
· Више јединица може бити повезано у једну целину ради уштеде
електрицних погонских јединица по систему.
· Напајања се производе у складу са стандардима земље у којој се систем
инсталира (фреквенца и напон).
· Поседује механички сигурносни систем
· Поседује хидраулични сигурносни систем (парацхуте валвес).
· · Време инсталације: 90 минута са 3 монтера.
· Контролна табла са корисничким кључем
· 25с до 33с време подизања возила.
· нема потребе за изградњом темеља.
· Максимална висина за паркирање возила на доњем нивоу: 200цм
· Може се инсталирати у затвореном или отвореном простору. Најчешћа
уградња је у затвореним просторима са ниским плафонима у гаразама
– брзина подизања платфроме 33 секунде
– мотор 2,2Кw монофазни или трофазни
– капацитет подизања 2500кг
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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 ширине уличног фронта и висине венца, према Улици српских
владара, дефинисан је положајем и габритом претходног објекта – стари
ватрогасни дом, како је дефинисано условима из Решења Регионалног
Завода за заштиту споменика бр. 181/2-2018 од 04.05.2018. године који је у
прилогу пројекта и у склду са 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:
Индекс изграђености: 2,0 - 2,4
Индекс заузетости: 50% - 75%
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)
652,85 м²
приземље
527,28 м²
први спрат
551,22 м²
други спрат
469,36 м²
поткровље
434,11 м²
укупна бруто површина објекта:
2.634,82 м²
БРГП надземних етажа објекта (П+2+Пк):
1981,97 м²
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Нето површина свих надземних и подземних етажа објекта
у складу сасрпс-ом У Ц2. 100. 2002. тачка 4.3
етажа:
подрум
467,55 м²
приземље
405,46 м²
први спрат
455,36 м²
други спрат
383,36 м²
поткровље
355,04 м²
укупна нето површина свих етажа објекта:
укупна нето површина надземних етажа:
Уређене зелене површине
Индекс изграђености:
1981,97 / 879,0=

2066,77 м²
1599,22 м²
175,80 м2

2,25 < 2,4 мах.

Индекс заузетости:
551,22 / 879,0х 100= 62,71% < 75% мах.
Спратност и висина објекта:
По+П+2+Пк – максимална висина износи 14,00м
Број паркинг места:
18п.м.
Проценат зелених површина:
175,80 / 879,0 х 100 = 20,00%
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Све слободне површине које нису под саобраћајницама или објектима, уређују
се као зелене травнате површине.
У оквиру травнатих површина предвиђена је садња жбунастог растиња – у
комбинацији листопадних и четинарских врста, односно зелених 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 редовоног
одржавања.
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Простор за смештај контејнера за чврсти комунални отпад, одређен је на
платоу у 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:
Саобраћајни прикључак се предвиђа са Улице Радише Вујчића. Планиран је
један колски приступ. Положај прикључкаје дат у графичком прилогу бр. 4.и
дефинисан је аналитичко геодетским тачкама пресека осовине приступне
саобраћајнице и осовина места прикључака.
У фази израде пројектне документације, 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
Водовод:
Према условима Комуналног Јавног предузећа „ИЗВОР“ Петровац, у појасу
јавних саобраћајних површина приступних улица постоји градска мрежа
канализације и водовода.
Прикључење новог објекта треба планирати на јавну мрежу водовода у
улцици Српских владара, која је пречника 150 АЦЦ. Траса се налази испод
коловоза, поред тротоара, на непарној страни, на дубини од 1,00м.
Минимлани пречник прикључка је 110.
Уградити одвојене водомере за водоводну и хидрантску мрежу. За
водоводну мрежу потребно је уградити један главни водомер и посебне
водомере за сваку стамбену јединицу
Водомере лоцирати у подрумској етажи, уз регулациону линију парцеле
према Ул. српских владара, уз обезбеђење сталног и неометаног приступа
лицима овлашћеним за контролу потрошње.
Изградњу прикључка преко улице Српских Владара, извршити под
условима надлежне службе општинске управе општине Петровац на Млави –
(поткопавањем).
Фекална канализација:
Прикључак инсталација фекалне канализцаије из објекта извршити ПВЦ
цевима, потребног пречника, најкраћим путем до најближе шахте у једној од
две приступне улице, (траса Ø300 АЦЦ у Српских владара или трасе Ø200
ПВЦ у Ул. Радише Вујчића).
Прикључак подрумске етаже није могућ на постојећу мрежу фекалне
канализације осим са посебно уграђеним системом за препумпавање
отпадних вода.
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Обзиром на функционалну организацију објекта, графичким прилогом бр.
5. дат је предлог места прикључења објекта на описане мреже водовода и
фекалне канализације.
Водомери се смештају у техничку просторију у подруму, која је лоцирана уз
регулациону линију ул. Српских Владара.
Оправдано је извршити прикључење објекта на фекалну уличну мрежу на
обе улице. За станове у југозападном делу објекта – степенишни простор бр.2
прикључак се може планирати на Улицу Радише Вујчића а за станове у
североисточном делу објекта - степенишни простор бр.1 прикључак се може
планирати на Улицу српских владара.
На местима где канализациона цев излази из објекта, планирати главну
ревизину шахту.
Атмосферска канализација:
Атмосферске воде провести до реципијента у оквиру парцеле, па
подземним разводом до трасе атмосферске канализације у ул. Српских
Владара Ø300 ЦЦ. Забрањено је прикључивање атмосферске на фекалну
канализациону мрежу.
На крају колске рампе предвиђено је постављање сливне решетке целом
ширином сливне површине. Вода из решетке прикупља се у затворени цевни
систем, који се хоризонталним разводом, пречника према будућем
хидрауличком прорачуну, води подземно испод пода гараже до прикључка на
градску атмосферску канализациону линију у Улици српских владара.
Потребно је у поду подрума поставити једну или две ревизионе шахте. Ово
решење биће разрађено документацијом за добијање грађевинске дозволе.
Графичким прилогом бр. 5. дат је предлог места прикључења објекта на
расположиву мреже атмосферске канализације.
Све атмосферске воде са кровова се одводе или на рампу или до
зелених површина где се највећим делом упијају.
У приступним улицама не постоји мрежа јавног топловода на коју би се
извршило прикључење објекта на даљинско грејање.
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
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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.
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
Према геотехничком елабоарту који је израђен за преметну локацију, следи:
1. Терен на коме ће се вршити изградња објекта чини тло следећег
састава:











Песак, камен, цигла, шљунак-остаци старог темеља, дебљине 0,70м;
Глина прашинаста, браон боје, дебљине 0,20-0,30м;
Лесоидна глина, са конкрецијама ЦаЦО3, браон до окер боје,
полутврда, дебљине 2,10-3,00м;
Песковита глина, окер до браон боје, дебљине 0,40-1,20м;
Шљунак, крупнозрн, заглињен, муљевит, сиве боје, дебљине 1,20м;
Шљунак ситнозрн до крупнозрн, сиво жуте боје, дебљине 0,50м;
Шљунак прашинаст до средњезрн, жуте боје, дебљине 0,80м;
Шљунак прашинаст до крупнозрн, сиво плаве боје, дебљине 0,70м;
Глина, тврда, тамно зелене боје, дебљине 0,40м;
Шљунак прашинаст до крупнозрн, са валуцима до 5цм, жуте боје,
дебљине 0,80-3,00м.

2. У току бушења на дубини од 5,4м-5,60м наишло се на подземну воду.
3. Испитивано тло у коме ће се фундирати објекат спада у II категорију
терена према категоризацији ГН-200 .
4. Терен на коме се планира изградња објекта не спада у динамички
нестабилне терене, а у близини ове локације нема никаквих
савремених геодинамичких процеса који би могли да утичу на изградњу
објекта.
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Пошто се град Петровац на Млави налази у сеизмичком подручју интезитета
VII степена скале МЦС, може се очекивати јак земљотрес, који може
проузроковати оштећења до 2. степена на грађевинским објектима. Приликом
прорачуна треба усвојити коефицијент сеизмичности од Кс=0,025.
Геостатичка анализа дозвољеног носивости тла изведена је за темељну плочу
димензија 45,50x14,00м дебљине 0,4-0,60м.
Прорачун је рађен са ефективном дубином фундирања. Дубином фундирања
испод површине терена до тла основе темеља је Дф =3,20м.
Добијено дозвољено напрезање тла је:
- Добијено дозвољено напрезање тла за темељну плочу на подручју бушотине
Р-1 дебљине 0,40м износи: Qф=255,22 кН/м2
- Добијено дозвољено напрезање тла за темељну плочу фундирану у слоју
лесоидне глине, дебљине 0,40м износи: Qф=270,41 кН/м2
- Добијено дозвољено напрезање тла за темељну плочу на подручју бушотине
Р-2 дебљине 0,40м износи: Qф=264,22 кН/м2
- Добијено дозвољено напрезање тла за темељну плочу фундирану у слоју
песковите глине, дебљине 0,40м износи: Qф=281,90 кН/м2
Добијена вредност консолидационог слегања објекта креће се у распону :
- за подручје бушотине Р-1 слегање износи пц=0,08 – 2,64 цм
- за слој лесоидне глине слегање износи пц=0,10 – 2,65 цм
- за подручје бушотине Р-2 слегање износи пц=0,09 – 2,65 цм
- за слој песковите глине слегање износи пц=0,09 – 2,55 цм
На основу добијених резултата може се закључити да нема опасности од
неравномерног слегања објекта, и слегање ће се обавити у току изградње
објекта.
Општи закључак о локацији на којој ће се градити Стамбени објекат у улици
Радише Вујчића на к.п. 726 у Петровцу на Млави је да терен представља
средину повољну за изградњу свих врста објеката.
Пројектант треба да води рачуна да конструктивним мерама на пројектовању
темеља и конструкције у целини обезбеди потребну стабилност објекта.
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.
 Приступ ватрогасним возилима обезбеђен је са две стране – улице.
Мере заштите животне средине:
Мере у току изградње
Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање
грађевинског материјала приликом транспорта.
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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.
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 градску фекалну канализацију.
Одвођење прикупљених атмосферских вода, биће изведено
затвореним цевним системом и одведено у градску атмосферску
канализацију.
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 остварене зелене површине, обезбеђују удобно
коришћење садржаја објекта.
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).
При изради пројектне документације, потребно је применити решења која ће
омогућити 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).
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9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта,
спратности По+П+2+Пк у Улици Српских владара у Петровцу на Млави, на
К.П. бр. 726 КО Петровац на Млави, са становишта заштите непокретних
културних добара може се израдити на основу следећих услова:
 може се планирати изградња новог објекта у складу са
архитектонским карактеристикама окружења у коме се објекат
налази;
 нови објекат планирати на месту некадашњег објекта (зграде
бившег Ватрогасног дома) са могућношћу увлачења фасадне равни
ка Улици Српских владара, тако да планирана фасадна раван
одговара грађевинској линији објекта на к.п. бр.742 КО Петровац на
Млави, а ка улици Радише Вујчића планирати на постојећој уличној
регулацији;
 висина кровног венца уличног фронта предметног објекта (ка улици
Српских владара) не сме бити виша од висинске коте прелома
крова објекта на к.п. бр.742 КО Петровац на Млави. Повећање
вертикалних габарита предметног објекта може се планирати
повучено од уличне регулације Српских владара, за ширину
хоризонталне пројекције некадашње уличне кровне равни срушеног
објекта (зграде бившег Ватрогасног дома);
 у делу објекта ка Улици Српских владара (у ширини хоризонталне
пројекције некадашње уличне кровне равни) планирати формирање
терасе или равног крова;
 спратност предметног објекта повученог од уличне регулације
Српских владара може да расте у складу са урбанистичким
параметрима који су релевантни за ову градску зону;
 у ликовно обликовном смислу, планирати савремену архитектуру;
 копирање стилских елемената и фасадне пластике са других
објеката и из других епоха, није дозвољено;
 код свих планираних радова на предметном објекту, обавезно
предвидети предузимање свих потребних мера за спречавање
евентуалног нарушавања статичке стабилности његових суседа;
 инвеститор и извођач предметних радова су дужни, дa о почетку
земљаних радова, обaвeсте овaj Рeгионaлни зaвод нajмaњe
петнаест дaнa раније, у писаној форми и да обeзбeде свe потрeбнe
условe зa њихов континуирани археолошки надзор;
 извођач је дужан да уколико се током радова наиђе на археолошкe
налазe, одмах без одлагања прекине радове и обавести надлежни
завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се
налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у
коме је откривен;
 инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање,
заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива
претходну заштиту, које се открије приликом извођења радова, што
ће бити регулисано посебним уговором.
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10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА
Габарит предметног објекта је 42,41м (према 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 малом подземном гаражом.
У објекту је испројектовано 18 стамбених јединица, различите
структуре и површине и једна подземна -мала гаража.
Објекат има два степенишна простора. Улаз у гаражу је преко колске
рампе ширине 4,4м, постављене у унутрашњем делу дворишта. До рампе се
долази кроз наткривени колско пешачки, пасаж ширине 4,0м.
Конструктивни систем:
Конструкција објекта је армирано-бетонска од вертикалних елемената
– стубова и хоризонталних конструктивних АБ елемената – међуспратне 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.
Кровна конструкција је дрвена и ослања се на АБ равну и делом косу
плочу-у етажи поткровља. Кровови су малог нагиба. Све кровне равни су
сакривене иза атика, где се формира олучна увала.
Нагиб основне кровне равни износи 5 степени. Нагиби кровних равни
на каскадама до улице износе 13 и 17 степени. Прелом крова на основној
кровној равни у поткровљу је нагиба 45 степени. Кровни покривач је равни
пластифицирани лим.
Инсталације објекта:
У објекту ће бити постављене инсталације санитарне воде, хидрантске
воде, фекалне канализације, електроенергетске инсталације, сигналне
инсталације и инсталације грејања преко топлотних пумпи ваздух-вода.
За потребе климатизације, планирано је постављање клима уређаја.
Систем се састоји од унутрашњих јединица за грејање и хлађење,
постављених у зони изнад отвора у лођама, такозвани „сплит систем“. Тиме је
омогућена комплетна климатизација простора.
Електро и сигналне инсталације садрже уобичајне системе инсталација
(јака струја, телефонске инсталације, тв инсталације, инсталације обезбеђења
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 "perlato royal classico"
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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 термо гитер
блока дебљине д=25 цм са стиропором као термоиyзлацијом 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 планирана 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 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, 54/2013решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014-исправка, размотри све
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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, Јун-Октобар, 2018. године
Број: У 09.1-03/18

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