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2.1. Пројектни задатак 
 
За потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта, на катастарској 

парцели кп.бр. 5827/59 КО Зајечар, израђује се Урбанистички пројекат на 
основу Информације о локацији Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове градске управе града Зајечара, IV/04 бр.353-
13/2015 од 20.02.2015.године.  

  
За потребе израде Урбанистичког пројекта достављена је следећа 

документација:  
 
1. Информација о локацији, Одељења за урбанизам, грађевинске и 

комунално-стамбене послове градске управе града Зајечара, IV/04 
бр.353-13/2015 од 20.02.2015.године; 

2. Копија плана за кп.бр. 5827/59 КО Зајечар, бр.953-1/2015-46 од 
13.02.2015.године; 

3. Препис листа непокретности број: 165002 КО Зајечар, бр.952-1/2015-
269 од 13.02.2015.године; 

4. Оверен катастарско-топографски план израђен од стране геодетског 
бироа „Геометри’’, марта 2015;  

5. Технички услови прикључење на телекомуникациону мрежу Предузећа 
за телекомуникације ’’Телеком Србија’’ а.д., број 7140-87573/3-2015 од 
11.03.2015. године; 

6. Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски 
систем ЕД Зајечар, бр. 39/II-15 од 12.03.2015. године; 

7. Допис ЈКП "Водовод" Зајечар, бр.942 од 17.03.2015. године; 
 
 

Одговорни урбаниста : 
Невенка Цокић, дипл.инж.арх. 

број лиценце: 200 1461 14 
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У Р Б А Н И С Т И Ч К И  П Р О Ј Е К А Т  
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА 

на кп.бр.5827/59 КО ЗАЈЕЧАР 
 
 
3.1. Циљ израде урбанистичког пројекта 

Урбанистички пројекат се израђује за потребе изградње вишепородичног 
стамбеног објекта у улици Чучук Станиној у Зајечару, на кп.бр.5827/59 КО 
Зајечар. Инвеститор је иницирао израду урбанистичког пројекта којим се 
разрађује предметна локација.  

Израдом урбанистичког пројекта се стварају услови да се на предметној 
локацији изгради вишепородични стамбени објекат, чији је инвеститор 
Петровић Мирослав из Зајечара, ул.Марије Бурсаћ бр.3а.  
 
3.2. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта 

Урбанистички пројекат се израђује у складу са члановима 60., 61. и 62. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14 и 145/14), а на основу 
Информације о локацији Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове Градске управе града Зајечара, IV/04 бр.353-13/2015 од 
20.02.2015.године. 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је Генерални 
урбанистички план града Зајечара ("Службени лист града Зајечара, бр.15/2012). 
Обзиром да Генерални план не садржи параметре уређења и грађења, ови 
параметри су преузети из Правилника о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", бр. 22/15). 
 
3.3. Границе урбанистичког пројекта  

Границе локације обухваћене Урбанистичким пројектом дефинишу: 
- са северне стране слепа улица - кп.бр.5827/7 КО Зајечар; 
- са источне стране катастарска међа према парцелама кп.бр.5827/61 и 

5827/63 КО Зајечар; 
- са јужне стране улица Чучук Станина (кп.бр.5827/7 КО Зајечар), и 
- са западне стране катастарска међа према парцели кп.бр.5827/65 КО 

Зајечар и улица Авнојска (кп.бр.5827/7 КО Зајечар).  

Урбанистичком разрадом је обухваћена једна катастарска парцела кп.бр. 
5827/59 КО Зајечар. 
 
3.4. Постојеће стање 

Локација која је предмет разраде урбанистичког пројекта обухвата кп.бр. 
5827/59 КО Зајечар, градско грађевинско земљиште, облик својине државна, 
корисника Петровић Мирослава из Зајечара, ул. Марије Бурсаћ бр.3. Парцела је 
површине 1223м2, што је и површина обухвата урбанистичког пројекта.  

Парцела је облика латиничног слова "З", и састоји из два међусобно 
смакнута дела. У северном делу парцеле изграђен је вишепородични пословно-
стамбени објекат истог инвеститора, који има одобрење за употребу. Прилаз 
пословном делу објекта у приземљу је из улице Авнојске са западне стране, а 
стамбеном делу објекта из слепе улице са северне стране. 

Постојеће стање локације је дато у графичком прилогу бр.1 '' Постојеће 
стање са границом урбанистичког пројекта ''. 
 
3.5. Образложење концепта урбанистичког пројекта 



Постојећи објекат на парцели је вишепородични пословно-стамбени 
објекат, спратности П+2+Пк, са пословним простором у приземљу са западне 
стране према улици Авнојској и стамбеним улазом са источне стране објекта, из 
дворишта. Објекат има 11 станова. 

Урбанистички пројекат се израђује за потребе изградње још једног 
објекта на парцели, који ће бити вишепородични стамбени објекат. Нови објекат 
ће се лоцирати у јужном делу парцеле, са прилазом из улице Чучук Станине, са 
јужне стране парцеле.  

Новопројектовани објекат, спратности П+3 је лоциран централно у јужном 
делу парцеле. Пројектовани габарит објекта је правоугаони, са подужном 
осовином у правцу север - југ, димензија 9,0 x 21,75м.  

Зона омеђена грађевинским линијама у којој је могућа изградња објекта 
је означена на графичком прилогу бр.2 "Ситуационо решење са регулацијом". 
Грађевинске линије су постављене на: 

- 5,5м од јужне регулационе линије улице Чучук Станине (због 
формирања паркинга); 

- 2,5м од источне међе према кп.бр.5827/63 (при чему је удаљење од 
суседног објекта спратности П+1+Пк око 4,5м); 

- 3,0м од западне међе према кп.бр.5827/65 (при чему је удаљење од 
суседног објекта спратности П+Пк мин.5,5м); 

- 2,5м од северне међе према кп.бр.5827/61 (при чему је удаљење од 
суседног објекта спратности П+1 око 10,5м) 

Прилаз објекту је са источне стране, из дворишта. Стамбена зграда 
имаће приземље и 3 спрата. Укупан пројектован број станова је 11. Кота пода 
приземља биће уздигнута 90цм од коте терена.  

Терен на парцели је у нагибу од севера према југу, израженијег нагиба у 
северном делу парцеле, а блажег у јужном делу.  

Атмосферске воде са крова постојећег пословно-стамбеног објекта су 
усмерене према улици Авнојској, а са новопројектованог објекта ће бити 
усмерене ка зеленим површинама и према улици Чучук Станиној. 

Не предвиђа се ограђивање парцеле на регулацијама: са северне стране 
према слепој улици; са западне стране према улици Авнојској, и са јужне стране 
према улици Чучук Станиној. Са источне и западне стране (око јужног дела 
предметне парцеле) постоје ограде суседних парцела. 
 
3.6. Извод из Генералног урбанистичког плана града Зајечара 

Предметна локација, кп.бр.5827/59 КО Зајечар, је обухваћена границама 
ДУП-а стамбеног насеља између улица Црвене Армије, Чегарске, Ђуре 
Ђаковића, Филипа Кљајића, Мирочке и Авнојске у Зајечару ("Сл. лист општина", 
бр.21/94) који никад није завршен и склопљен. 

Ово подручје, према ГУП-у припада Зони ширег појаса центра града - 
Зони V (зона постојеће индустрије). 

Претежна намена површина из ГУП-а за предметну парцелу је становање 
средње густине до 180ст/ha. 

У оквиру овог подручја преовлађује породично становање, са претежно 
слободностојећим објектима на парцели, спратности П+0, П+Пк и П+1+Пк, као и 
са стамбеним јединицама спратности П+3, које се налазе више у градском 
језгру.Величина парцеле креће се од 4 до 8 ари. 

У складу са карактером зоне у целини, ГУП-ом се предвиђа даљи развој 
стамбених садржаја на овом простору кроз унапређење постојеће стамбене 
структуре уз реконструкцију блокова. 



С обзиром на неуједначен карактер регулације ове зоне, пожељно је 
успостављање континуитета грађевинских и регулационих линија, у циљу 
адекватног визуелног и функционалног повезивања. 

 
3.7. Правила урбанистичке регулације, уређења и грађења 

- По намени предметна локација је вишепородично становање, са 
изграђеним пословно-стамбеним објектом у северном делу парцеле и 
планираним стамбеним објектом у јужном делу парцеле.  

- Параметри изградње катастарске парцеле: 

- Укупна бруто површина парцеле 12a 23м2 

- Површина под објектима 440м2 

- Индекс изграђености 1,48 

- Индекс заузетости 35,80% 

- Спратност објеката од П+2+Пк до П+3 

- Регулациона линија према улици Чучук Станиној се поклапа са јужном 
катастарском међом. 

- Грађевинске линије дефинишу зону у којој се може лоцирати основни 
габарит објекта. Минимална удаљења грађевинских линија од међних линија са 
севера, истока и југа су следеће: 

- 5,5м од јужне регулационе линије улице Чучук Станине; 

- 2,5м од источне међе према кп.бр.5827/63; 

- 3,0м од западне међе према кп.бр.5827/65; 

- 2,5м од северне међе према кп.бр.5827/61. 

- Новопројектовани вишепородични стамбени објекат ће бити спратности 
П+3 и габарита 9,0 x 21,75м.  

- За паркирање возила за потребе пословног простора и станова 
постојећег објекта, као и станова новопројектованог објекта обезбеђено је 23 
паркинг места на парцели. 

- Површина за контејнере за смеће предвиђена је код прилаза објекту са 
јужне стране. 
 

3.8. Саобраћајно решење 

Предметна катастарска парцела има директан приступ на јавну површину 
са три стране: са северне стране је слепа улица, са источне стране је улица 
Авнојска а са јужне стране улица Чучук Станина.  

Прилази постојећем објекту су из улице Авнојске и то пешачки до 
пословног простора у приземљу и колски до паркинга северно и јужно од 
објекта (3+3 ПМ). Колски и пешачки прилаз стамбеном делу приземља је са 
источне стране, из дворишта.  

Уз прилазни пут је са источне стране предвиђено косо паркирање (10 
ПМ). Уз западну међу према суседној кп.бр.5827/65 предвиђено је подужно 
паркирање (3 ПМ). Уз регулацију улице Чучук Станине предвиђено је управно 
паркирање (4 ПМ). Укупно 23 ПМ задовољава потребе пословног простора и 
станова постојећег објекта, као и станова новопројектованог објекта. 

Пешачки прилаз новопројектованом објекту је са источне стране из 
дворишта.  
 

3.9 Комунална инфраструктуре 



3.9.1. Електроенергетска мрежа:  

Према техничким условима за прикључење на дистрибутивни 
електроенергетски систем ЕД Зајечар, бр. 39/II-15 од 12.03.2015. године, услови 
које треба да задовољи инсталација у објекту и објекат који се прикључује: 

- Напон на који се прикључује објекат је 0,4kV; 

- Фактор снаге изнад 0,95; 

- Потребно је уградити подземни кабл од ТС 10/0,4kV "Графичко" дуж 
улице Ђуре Ђаковића, Чегарске и IX српске ударне бригаде до КПО у ул.Чучук 
Стане. 

- Уградити подземни кабл од постојећег КПО у ул.Авнојској до КПО у 
ул.Чучук Стане. 

- Уградити трофазна електронска бројила "Енел" Београд 3x230/400V, 10-
40A. 

Изградња свих електроенергетских објеката и монтажа 
електроенергетске опреме ће бити у складу са важећим прописима и законима 
струке. Примениће се све мере заштите према важећим прописима и законима, 
како електроенергетски објекти не би, у току изградње и експлоатације, 
угрозили безбедност људи, објеката, опреме и околине. 
 

3.9.2. Мрежа водовода и канализације:  

Према условима ЈКП "Водовод" Зајечар, бр.942 од 17.03.2015. године на 
предметној катастарској парцели 5827/59 на којој је изграђен стамбени објекат 
урађени су прикључци на јавној водоводној и канализационој мрежи.  

Објекат који треба да се гради може се прикључити на водоводни и 
канализациони прикључак објекта који је већ изграђен. 

 

3.9.3. Мрежа телекомуникација:  

Према техничким условима за прикључење на телекомуникациону мрежу 
Предузећа за телекомуникације ’’Телеком Србија’’ а.д., број 7140-87573/3-2015 
од 11.03.2015. године кућну телефонску инсталацију објекта пројектовати по 
постојећим прописима и важећим условима за ову врсту радова.  

Телефонске прикључке предвидети у просторијама објекта, а према 
захтеву инвеститора. Инсталацију извести испод малтера, кроз ребрасте цеви и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



то инсталационим кабловима типа ДСЛ 2x2. Каблове треба завршити у 
новом телефонском орману, а другу страну на одговарајућу утичницу. 
Инсталациони каблови имају ознаку типа ТИДСЛ (60)-58ГЕ 2x2x0,4. Поштовати 
законска удаљења од енергетских каблова у укрштања са истим.  

Прикључак на ТТ мрежу предвидети подземно са кабла бр.14 из наставка 
Н5 у Мирочкој улици, каблом ТК ДСЛ (30) 59 20x2x0,4м до разводног 
телефонског ормана.  
 

3.10. Архитектонско – урбанистичко решење 

- Новопројектовани објекат биће спратности П+3, укупан број станова је 
11. Приземље, 1. и 3. спрат имаће 3 стана док ће 2. спрат имати 2 стана на 
етажи. 

- Кота пода приземља биће уздигнута 90цм од коте терена. 

- Степениште за везу између етажа је једнокрако.  

- Подови на заједничким просторијама урадиће се са керамичким 
плочицама. Подна облога у стану је паркет или ламинат и плочице.  

- Прозори су од ПВЦ, вишекоморни са термопрекидима. Врата у 
просторијама урадити од медијапана или „крафт-мастер“.  

- Спољна фасада ће се урадити са стиропором и завршном обрадом од 
акрил пласта односно бавалита.  

- Кровна конструкција и кровне равни урадиће се на једну воду смер 
запад-исток.  

- Кровни покривач је ТР лим. 

- Конструкција објекта је масивни систем, са АБ хоризонталним и 
вертикалним серклажима.  

- Међуспратна конструкција је армирано-бетонска ситноребраста 
таваница типа „Ферт“.  

- Објекат пројектовати са стабилним конструктивним системом од 
материјала који задовољавају важеће хигијенско-техничке стандарде у погледу 
термичке и хидро заштите.  

Елементи архитектонског решења су дати у графичком прилогу бр.5: 
''Идејно архитектонско решење“. 

 
3.11. Заштита од пожара  

На основу Мишљења оделења за ванредне ситуације у Зајечару, Одсек 
за превентивну заштиту објекат испуњава услове наведене у задатим тачкама. 
Разрада мишљења биће детаљније урађена у пројекту противпожарне заштите. 

3.12. Сагласност од власника суседних парцела 

 Узета је сагласност од власника суседне парцела кп.бр. 5827/65 и 
5827/63. Сагласност се односи да се предметни објекат може изградити на 2,5м 
од парцеле кп.бр.5827/65 и 5827/63. Сагласност са парцелом кп.бр. 5827/65 
односи се и на то да се неће правити ограда намеђи како би прилаз између 
објеката био комотнији као и лакши за прилаз возила противпожарне заштите. 
Планирани објекат ће се се налази на 3.5м од суседне започете гараже која 
није легализована што задовољава мишљење оделења за ванредне ситуације 
да растојање између објеката буде 3.5м. 

 
Одговорни урбаниста, 

Невенка Цокић, дипл.инж.арх.  


