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 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 
За кп. бр. 9563/2 КО Зајечар у ул. Љубе Нешића бр. 40 у Зајечару 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО: 

 
1. ОПШТИ ДЕО - ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 
1.1. Решење о регистрацији предузетника 
1.2. Лиценца одговорног урбанисте 
1.3. Решење о одређивању одговорног урбанисте 
 - Изјава одговорног урбанисте 

1.4. Копија плана за кп. бр. 5963/2 КО Зајечар. 
1.5. Препис листа непокретности бр.4734 
1.6.  Информација о локацији о намени парцеле кп. бр. 9563/2 Ко Зајечар 

у ул. Љубе Нешића бр. 40 у Зајечару, за израду Урбанистичког 
пројекта, IV/04 бр. 353-3/2015 од 15.01.2015.г. 

1.7. Решење о утврђивању  услова за предузимање мњра техничке 
заштите бр. 1539/2 од 08.12.2014.г. 

1.8. Решење о давању сагласности на Идејни пројекат бр. 276/2 од 
09.03.2015.г. 

1.9. Технички услови за прикључење на дистрибутивни 

електроенергетски систем бр. 37/II-15 од 10.03.2015.г. 
1.10. Ускови за прикључење а водоводну и канализациоу мрежу бр. 855 

од 06.03.2015.г. 
1.11. Подаци  постојећем стању телекомуникациое мреже и технички 

услови за прикључење на телекомуникациону мрежу бр. 7140-

83856/2-2015 од 12.03.2015.г. 
1.12. Предходни услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за кп. 

Бр. 5963/2 КО Зајечар од стране Министарства уутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, одељење Зајечар 07/13 бр. 217-1-
66/15 од 23.03.2015.г.   

 
2. ТЕХНИЧКИ ДЕО: 

 
2.1. Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта 

2.2. Опис – постојеће стање 
2.3. Правни  и плански основ за израду Урбанистичког пројекта 
2.4. Граница  Урбанистичког пројекта 
2.5. Подлога за израду Урбанистичког пројекта 
2.6.    Услови изградње 

  2.6.1. Режим коришћења земљишта 
2.6.2. Намена и карактер простора 



   

2.6.3. Регулација и нивелација 
2.6.4. Приступ локацији 
2.6.5. Паркирање 

2.7.    Нумерички показатељи 

  2.7.1. Урбанистички показатељи и биланс  површина 
  2.7.2. Индекс изграђености/заузетости 
  2.7.3. Спратност (висина) објекта 
  2.7.4. Паркирање 
  2.7.5. Проценат зелених површина 

2.8. Начин уређења неизграђених и зелених површина 
2.9. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 
 2.9.1.    Саобраћајна инфраструктура  

2.9.2.   Електроенергетска инфраструктура 
2.9.3.   Телекомуникациона инфраструктура 

2.9.4.   Топлификациона инфраструктура 
2.9.5.   Водоводна  и канализациона инфраструктура 

2.10. Meрe заштите животне средине 
2.11.  Мере заштите непокретних културних и природних добара 
2.12. Технички опис потребних радова на постојећим објектима  

2.13. Етапно решење привођења простора намени 
2.14. Услови и мере реализације урбанистичког пројекта  
 
 
 

3. ГРАФИЧКИ ДЕО: (ПРИЛОЗИ) 

 
 
3.0. Катастарско топографски план – оверена геодетска подлога, 

урађена од стране геодетског бироа „Лазарев“ из Зајечара, за 

кп. бр. 9563/2 КО Зајечар,                                         Р = 1 : 500 
3.1. Геодетска подлога са границом обухвата               Р = 1 : 250 
3.2. Регулационо нивелационо решење                         Р = 1:  250 
3.3. Приказ саобраћајне инфраструктуре                       Р = 1:  250 
3.3.    Партерно уређење       Р = 1 : 250 

3.4. Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну 
мрежу –водовод , канализација и атмосферска канализација , 
електроенергетска и ПТТ инфраструктура               Р= 1:  250                             

3.6.  Идејна  архитектонска  решења – пресеци и фасаде Р = 1: 200 
 

   
 
 
 
 

 
 



   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. ТЕХНИЧКИ ДЕО 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
 Циљ израде овог  урбанистичког пројекта је утврђивање могућности 

и ограничења за изградњу и уређење катастарке парцеле бр. 9563/2 КО 
Зајечар, ради прибављања грађевинске дозволе за реконструкцију, 
надзиђивање, доградњу и пренамену постојећих стамбених објеката бр. 1 
(По + П + 0) и 2 (П + 0) у пословно – стамбени објекат спратности По + П 
+ 1, са условима за будућу изградњу грађевинских објеката, саобраћајне, 

комуналне инфраструктуре и зеленила, у ул. Љубе Нешића бр. 40 у 
Зајечару.  
 
 

 

2.2.   ОПИС – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
 
 Парцела бр. 9563/2 КО Зајечар, има катастарску површину од 
П=569,00м2.  

 
На простору обухваћеним Урбанистичким пројектом за катастарску 

парцелу  бр. 9563/2 КО Зајечар у Зајечару,  постоје изграђени стамбени и 
помоћни  објекти, како је уцртано на катастарско-топографском плану, 
израђеном од стране геодетско-пројектног бироа „Лазарев“ из Зајечара, 

као и на изводу издатог од стране Службе за катастар непокретности – 
копији плана, која је саставни део овог Урбанистичког пројекта. 
 Катастарска парцела број 9563/2 КО Зајечар, оријентисана је  
према градској саобраћајници ул. Љубе Нешића, која тангира ову 
парцелу са североисточне стране. 

 
 
 
 
2.3.   ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ       

ПРОЈЕКТА 

 
 

Правни основ за израду овог  урбанистичког пројекта садржан је у: 
- Закону о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2008 - 

испр., 64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2103 –одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14) и  
- Информацији о локацији о намени парцеле кп. бр. 9563/2 КО Зајечар у 
ул. Љубе Нешића бр. 40 у Зајечару, за израду Урбанистичког пројекта 
издатој од стране Градске управе града Зајечара под бројем ИВ/04 бр. 

353-3/2015 од 15.01.2015.г.  
 



   

Плански основ је:  
- Генерални урбанистички план града Зајечара (’’Сл.лист града 
Зајечара’’, бр.15/12) 

        

 
2.4.  ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

 
Граница подручја обухваћеног предлогом Урбанистичког пројекта 

одређена је постојећом регулационом линијом према градској 
саобраћајници ул. Љубе Нешића, са североистока,  кп. бр. 9564/1, 9564/2 
и 9563/3 КО Зајечар са југоистока, кп. бр.9549/2 КО Зајечар са југозапада 
и кп. бр. 9563/1 КО Зајечар са северозапада. 
 

 
 
2.5.   ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

 

Геодетска подлога која је основа за израду овог Урбанистичког 
пројекта је оверен Катастарско – топографски план израђен од стране 
геодетско-пројектног бироа „Лазарев“ из Зајечара, који садржи све 
аналитичко-геодетске податке за формирање грађевинске парцеле, која 
ће послужити инвеститору за прибављање грађевинске дозволе за 

реконструкцију, надзиђивање, доградњу и пренамену постојећих, као и 
будућу  изградњу напред наведених објеката. 

 
 
 

2.6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

 

 
2.6.1. Режим коришћења земљишта 

 

 
Извод  из  ГУП-а града Зајечара: 
„ У планском подручју основна подела земљишта је на грађевинско 

и остало земљиште. 
Од укупне површине плана која износи 4151,7ха, планирано је 

грађевинско земљиште у површии од 3177ха или 70% површине Плана. 
Планирано грађевинско земљиште је одређено границом 

планираног грађевинског подручја. Постојеће изграђено земљиште је 
највећим делом обухваћено планираним грађевинским подручјем, а само 
минимално у виду малих енклава је остало на осталом земљишту.“ 

Предметна локација налази се у грађевинском подручју.  
 



   

 

2.6.2.  Намена и карактер простора 
 

 

 

 Према ГУП-а града Зајечара преметна локација припада Зони 
старог центра – Зона I. 

Извод  из ГУП-а : 
” Претежна намена је становање високе густине до 250ст/ха са 

централним функцијама: услуге, јавни садржаји, зелене и слободне 

површине, спорт и рекреација и др. Ово је зона претежне реконструкције 
и у мањем обиму нове изградње, што не искључује изградњу нових 
репрезентативних објеката уколико се појави повољна пословна клима 
са средствима из јавног као и приватног сектора.” 
 Намена  ове локације је индивидуално становање са пословним 

садржајем. 
 
 

2.6.3.  Регулација и нивелација 

 

 

Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене 
јавне намене од површина предвиђених за друге јавне  и остале намене. 

Регулација предметне локације овог урбанистичког пројекта је 

катастрска међа између ул. Љубе Нешића и предметне катастарске 
парцеле. 

Висинска регулација одређена је бројем етажа (П + 1). 
Грађевинска линија се поклапа са регулационим линијом и оне се 

задржавају као постојеће. 

 Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према 
зеленим површиама и према улици са најмањим падом од 2%. 

Површинске воде са грађевинске парцеле не могу се усмеравати 
према другој парцели. 

Предметна локација има директан приступ из улице Љубе Нешића 

која тангира ову локацију са североисточе стране. 
 
 
2.6.5.  Паркирање 

 

 

 Паркирање возила је предвиђено унутар парцеле. Обезбеђена су 
два паркинг места(ПM), како за стамбени тако и пословни део објекта. 

- 1ПМ за локал, 
- 1ПМ за стан 

 
 



   

2.7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
 

Нумерички показатељи су: биланс површина, индекс изграђености,  

и спратност објекта. 
 

 

2.7.1.  Урбанистички показатељи и биланси површина 

 

 

Урбанистички показатељи су: намена, индекс или степен 
изграђености, индекс или степен искоришћености. 

За грађевинску парцелу укупне површине П = 569,00м2, 
урбанистички пказатељи имају следеће вредности: 

Намена: 
Постојећи стамбени објекти се реконструишу, дограђују, надзиђују и 

врши се њихова пренамена у пословно - стамбени објекат спратности 
По + П + 1 
Биланс површина је следећи: 

          - Грађевински објекти                                             П = 245,68м2 
          - Зелене површине                                                 П = 138,39м2 
          - Колско - пешачке стазе унутар парцеле            П = 184,93м2 
 

 

2.7.2.  Индекс изграђености/заузетоси 

 

 
На грађевинској парцели планирана је реконструкција, доградња, 

надзиђивање и пренамена, постојећих стамбених објеката бр. 1  и бр. 2 

у пословно – стамбени објекат спратности  По + П + 1 димензија око 
4,83м x 4,27м, бруто површине у етажи подрума П=21,82м2, димензија 
око 16,40м x 5,33м + 12,71м x 7,50м, бруто површине у етажи приземља 
П=176,87м2,и димензија око 29,11м x 6,52м бруто површине у етажи 
спрата П=180,68м2. Помоћни објекат бр. 4 се руши ради изградње 

паркинг простора. 
Имајући у виду дате параметре из Правилника добијају се следеће 

вредности: 
- Степен искоришћености земљишта 43,18%  
- Степен или индекс изграђености од 0,75 

 
У другој фази, на предметној локацији, планира се и реконструкција,  

доградња и надзиђивање објекта бр. 3 у дну дворишта до максималног 
могућег степена искоришћености и индекса изграђености, што ће бити 
предмет будуће техничке документациије. 

 

 



   

 

2.7.3.  Спратност (висина) објекта 

 

 

Површина катастарске парцеле која је уједно и грађевинска 
парцела износи 569,00м2. 

Тип објекта који ће се градити: пословно - стамбени објекат у 
прекинутом низу. 

Минимално, бочно одстојање објеката до границе суседне парцеле  

износи  2,25м.  
Максималан спратност објекта је По + П + 1. 
Висина венца у односу на коту терена је 137,14м апсолутне висине. 
Висина венца у односу на коту терена је 7,65м релативне висине. 
Кота пода приземља је на +0,20 од коте тротоара. 

Прилог Геодетски снимак са верикалном висинском представом 
објеката. 
  
 

2.7.4.  Паркирање 

 

 

Паркирање возила је предвиђено унутар парцеле. Предвиђена су 
два паркинг места(ПМ) 

Димензије паркиг места су 2,5м x 5,0м. 

 
 

 

2.7.5.  Процеат зелених површина 

 

 
Зелене површине  заузимају неизграђени део парцеле  у површини 

од П = 138,39м2, односно 24,37%. 
 

 

 
2.8. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И НЕИЗГРАЂЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 

Слободне и неизграђене површине биће уређене према пројекту 

партерног уређења, који ће се израдити по изградњи објеката. 
 
 
 

 
 
 



   

 
2.9. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 

 

 

2.9.1.  Саобраћајна инфраструктура 

 

 

         Грађевинска парцела има директан приступ на јавну површину - 
улицу Љубе Нешића која тангира ову локацију са североисточе стране 

 До превиђених паркинг простора(2ПМ)у дну парцеле, долази се 
колско-пешачком комуникацијом ширине 2,5м. 
 

 

2.9.2.  Електроенергетска инфраструктура 

 

 

Извод из услова: 
„Према техничким условима за прикључење на дистрибутивни 

електроенергетски систем издатих од ЕД Зајечар, број 37/II-15 од 

10.03.2015.г.услови које треба да задовољи инсталација у објекту и 
објекат који се прикључује:  
- Напон на који се прикључује објекат 0,4kV 
- Фактор снаге: изнад 0,95 
- опис простора за смештај мерног места: у постојећи слободностојећи 

парапет орман који се налази на тротоару испред објекта, уградити два 
бројила. 
-  Остали услови за извођење прикључка:  у постојећи слободностојећи 
парапет орман који се налази на тротоару испред објекта, уградити два 
бројила. 

- Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и 
пренапона: темељни уземљивач, спроведене мере изједначења 
потенцијала, ZUDS. 
- Заштитни уређај на разводној табли инсталације објекта: прилагодити 
главним инсталационим осигурачима на мерном месту и извести  складу 

са важећим техничким прописима.“ 
Технички опис прикључка и потребни радови и мере на постојећим 

електроенергетским објектима ради стварања услова за извођење 
радова на објекту за који се издају технички услови, дати су у техничким 
условима ЕД Зајечар, који се налазе у документацији овог Урбанистичког 

пројекта. 
  
 
 
 

 
 



   

2.9.3. Телекомуникациона инфраструктрура 

 

 

На основу издатих података о постојећем стању телекомуникационе 

мреже и издавање техничких услова за прикључење на 
телекомуникациону мреже од стране “Телеком Србија” извршна 
јединица Зајечар, бр. 7140-83856/2-2051 од 12.03.2015.г., дати су 
следећи услови - извод: 

„Концентрацију кућних телефонских инсталационих водова 

предвидети на једном месту у објекту и то у приземљу објекта на 
постојећој прикључној кутији. За сваку целину у објекту предвидети 
минимум 2 телефонске парице. 

Прикључак на ТТ мрежу биће урађен преко постојећег кабла 
подземно са извода 5Х.50 ( ул. Љ. Нешића бр. 44а) каблом ТК 59 

5х4х0,4М до прикључне кутије. 
Посебним уговором између инвеститора и Предузећа за 

телекомуникације „Телеком Србија“ дефинисаће се прикључак на месну 
телефонску мрежу, који пада на терет инвеститора. 

На достављеном Катастарско – топографском плану су 

оријентационо уцртани постојећи каблови, којим ће бити извршен 
прикључак наведеног стамбено – пословног објекта. На предметној 
локацији постоји подземни прикључни секундарни кабл капацитета 5х4 
(10 парица за Љ. Нешића 40), кабл капацитета 1х4 (две парице за Љ. 
Нешића 40/1), као и кабл капацитета 3х4 (6 парица за Љ. Нешић 40/2) 

који су у функцији. Уколико инвеститор нема потребе за више од 10 
парица потребно је само да нове инсталационе каблове доведе у 
постојећу прикључну кутију. Приликом извођења радова водити рачуна 
да се постојећи каблови не оштете и да не дође до прекида ТТ 
саобраћаја. 

Детаљнији услови дати су у условима Телекома Србије који се 
налазе у документацији овог Урбаистичког пројекта. 
 

 

 

2.9.4. Топлификациона инфраструктура 

 

          

На предметној локацији не постоји систем даљинског грејања. 
Предметни пословно - стамбени објекат ће се загревати преко сопствене 

котларнице која се налази у приземљу објекта, а енергент који ће се 
користити је чврсто гориво. 

 
 
 

 
 



   

2.9.5. Водоводна и канализациона инфраструктура 

 

 
На основу Услова за прикључење на водоводну и канализациону 

мрежу издатом од стране јавног комуналног предузећа “Водовод” из 
Зајечара бр. 855 од 06.03.2015.г објекат изграђен на кп. бр. 9563/2 
прикључен је на водоводну и канализациону мрежу у ул. Љубе Нешића 
испред бр. 40, који су саставни део документационе основе овог 
Урбанистичког пројекта. 

 
 

2.10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

Извод из ГУП-а града Зајечара: 
“Концепција заштите животне средине заснива се на усклађивању 

потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и 
природних вредности на одржив начин, тако да се садашњим и наредним 
генерацијама омогући задовољење њихових потреба и побољшање 

квалитета живота. Планска концепција заснива се на заштити и 
унапређеју животне средине применом мера и правила коришћења 
простора. Стратегија заштите животне средине се заснива на начелима 
интегралности и превенције приликом привођења простора намени и 
изградњи  нових објеката на основу процене утицаја на животу средину 

свих главних планских решења, програма, пројеката и активности за 
спровођење плана, нарочито у односу а рационалност коришћења 
ресурса, могуће угрожавање животне средине и ефикасност спровођења 
мере заштите. 

Заштита и унапређење животне средине оствариће се 

побољшањем њеног укупног квалитета, а посредно и њених основних 
елемената: ваздуха, воде, земљишта и живог света. Овај циљ оствариће 
се спровођењем низа мера различитог карактера: 

Нормативно – правне мере: доношењем општих нормативно – 
правних аката градске упрааве о заштити и унапређењу животне 

средине, као и програма заштите, поступака и активности, критеријума 
понашања, а у вези са тим и санкционих поступака у случају 
непоштовања закона; израда годишњег програма заштите животне 
средине на територији града; успостављаје мерних пунктова и услова 
праћења загађивача; забрана и ограничавање изградње објеката који су 

потенцијални велики загађивачи. 
Техничко – технолошке мере: избор одговарајућег технолошког 

процеса у складу са захтевима и условима заштите животне средине и 
заштите природе, као и уградња, контрола употребе и одржавња 
инсталација и постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Просторно – планске мере: правилан избор локације, распоред 
објеката и активности уз уважавање микролокацијских карактеристика 



   

предметних локација, успостављање зоне заштите (зеленила) око 
саобраћајница са повећаном фрекфенцијом возила, овде се посебно 
наглашава израда елебората процена утицаја а животну средину којим 
ће се оцењивати планска и пројектна решења у односу на захтеве 

животне средине, у складу са законом. 
Економске мере: обезбеђивање финансијских средстава ради 

остваривања циљева заштите животне средине планског подручја, кроз 
наплату надокнаде „еколошке таксе“, накнаде зузимања грђевинског 
земљишта, помоћу локалних, државних и међународних локација и 

кредита усмерених ка очувању заштите животне средине планског 
подручја. 

У складу са позитивном регулативом на целом подручју плана се 
забрањује изградња објеката који би својим постојањем или употребом 
посредно или на други начин угрожавали живот, здравље и рад људи у 

насељима или пак угрожавали животу средину. Забрањује се уређивање 
или корићење земљишта које би могло имати штетне последице на 
живот, зддравље и рад људи, односно штетне последице на окружење.“ 
 

Планирано пословни – објекат нема штетних утицаја на животну 

средину. У пословном делу објекта планирана је трговинска делатност. 
 
 

 

 

2.11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА 

 

 

Извод из ГУП-а града Зајечара: 

Опште мере и услови заштите и коришћења непокретних културних 
добара и њихове заштићене околине подразумевају да: 

- Континуирано спровођење мера правне и техничке заштите, 
- Забрањује се рушење, преправљање, раскопавање, 

презиђивање или вршење других радова који директно нарушавају, или 

могу угрозити својства непокретног културног добра, 
- Забрањује се коришћење или употреба непокретног културног 

добра у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и 
значајем, или на начин на који може да доведе до њиховог оштећења, 

- Рад на даљој валоризацији и категоризацији културног наслеђа 

приликом израде регулациоих планова нижег реда. 
Када су у питању законом заштићена непокретна културна добра, 

мере и услови техничке заштите и друге интервенције спроводитии у 
складу са препорукама надлежност Завода за заштиту споменика културе 
Ниш РЗЗСК Београд. 

На територији ГУП-а града Зајечара постоје следеће просторно 
културне -  историјске целине: 



   

- Улица Љубе Нешића од Његошеве и Јакшићеве са посебном 
вредношћу објеката: 9, 22, 36, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 63, 74, 78, 
и 81. 

- Угао Змајеве и Македонске улице објекти бр. 12 и 16. 

- Десна страна улице Војоводе Путника од раскрснице са улицом 
Ђуре Салаја до железничке станице (укључујући и железничку станицу), 
од железничке станице лева страна улице Војводе Путника целом 
дужиом до улице Николе Пашића, са продужетком, десном страном 
улице Николе Пашића до улице Војводе Путника до броја 126. У ову 

амбијенталну целину укључени су и у улици Ђуре Салаја објекти бр. 20 и 
22. 

На самом непокретном културном добру и његовој непосредној 
оклини не дозвољава се: 

- мењање хоризонталне и вертикалне регулације непокретног 

културног добра; 
-   радови на непокретном културном добру који би угрозили његов 

интегритет, односно форму, стилске одлике, конструктивни систем, 
материјализацију. 

Посебним мерама и условима заштите и коришћења непокретних 

културних добара дефинишу се и следеће препоруке: 
-  забрањује се рушење непокретних културних добара; 
- сачувати аутентичност спомеика културе која је одређена његовом 

материјализацијом, занатском израдом, дизајном и окружењем; 
- промена намене споменика културе мора бити у складу са 

вредностима које објекат поседује, првобитном наменом и капацитетом 
објекта; 

- подстицати унапређење физичке структуре и инфраструктуре. 
Нова градња или надградња споменика културе је прихватљива 

само уз максимално поштовање споменичких карактеристика и 

вредности објекта и окружења, али само у зонама условне заштите.“ 
 
Предметни објекат бр. 1 на кп. бр. 9563/2 КО Зајечар налази се у 

зажтићеној околини непокретног културног добра, тј. Налази се на делу 
ул. Љубе Нешић који је ГУП-ом проглашен просторно културном – 

историјском целином. Од Завода за заштиту споменика културе Ниш 
добијено је Решење о утврђивању услова за ппредузимање мера 
техничке заштите бр. 1539/2 од 08.12.2014.г., којим су дати услови за 
предузимање мера техничке заштите, за надградњу објекта и пренамену 
приземља из стамбеног у послобни простор у ул. Љубе Нешића бр. 40 у 

Зајечару, на кп. бр. 9563/2 КО Зајечар, а то су: 
Предметни објекат се налази у заштићеној околини културног добра 

па се све интервенције на самом објекту морају изводити уз поштовање 
свих принципа заштите непокртних културних добара, како не би била 
угрожена његова споменичка својства, 

-Са становишта заштите НКД, дозвољава се надградња спрата 
објекта, без промене габарита у основи објекта, уколико је то у складу са 



   

свим осталимпрописаним урбанистичким условима и пааметрима. 
Надградњу уличног објектапредидети до максималне висиекао суседни 
објекат на ко. бр. 9564/1, поштујући габарит крова, нагибе кровних равни 
као и положаје семена и поткровног венца; 

-Дозвољава се пренемена стамбеног у пословни простор на начин 
који не угрожава споменичка својства заштићеног културног добра и уз 
поштовање свих урбанистичких услова; 

-У приземном делу уличног објекта, дозвољено је формирање 
улазног портала за потребе пословног простора а исти формирати и 

обликовти тако да се уклопи у већ постојећи низ објеката у ул. Љубе 
Нешића; 

-Фасадну спратност уличног дела објекта пројектовати по узору на 
аутентичну приземну фасаду. Пренети положаје и величину прозорских 
отвора са приземља на спрат; 

-Постојећу дрвену фасадну столарију, обојену у бело, са свим 
дуборезачким детаљима задржати у потпуности, репарирати их и поново 
уградити на спрату; 

-Није дозвољено постављање екстерних јединица клима уређаја на 
уличну фасду као ни постављање тенди или других садржаја који би 

визуело угрожавали споменичеке карактеристике културног добра. 
Инвеститор је обавезан да изради Идејни пројекат у свему према 

условима из тачке I овог решења и исти достави Заводу на сагласност. 
Инвеститор поседује и Решење одавању сагласности на Идејни 

пројекат од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш бр. 276/2 

од 09.03.2015.г.које је саставни део овог урбанистичког прокекта. 
 
 
 

2.12. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОТРЕБНИХ РАДОВА НА ПОСТОЈЕЋИМ 

ОБЈЕКТИМА 

 
 

Постојећи стамбени објекти бр. 1 и 2, који су предмет 
реконструкције, надзиђивања, доградње и пренамене, су следеће 

спратности: објекат бр. 1  По + П + 0, и објекат бр. 2 П + 0. Објекти су 
изграђени тако да једном страном додирују објекте на суседној парцели, 
у основи   су  неправилног правоугаоног облика, димензија око 
16,74x4,33м и 12,40x7,51м, укупне бруто површине 168,06м2. Објекти се 
састоје од стамбених и помоћних просторија. Реконструише се  

приземље са улазом у подрум и доградњом терасе, а спрат се 
надзидава и дограђује према дворишту. Нова бруто површина приземља 
је 177,92м2, а спрата је 180,68м2. 
 
 Пословно - стамбени објекат 

 



   

*Tемељ - бетонски темељни зидови д = 50цм. Задржавају се са 
спуштањем постојећег пода за 30цм и изградњом нове подне плоче у 
приземљу, осим изнад подрума. Додају се нове темељне стопе и нови 
темељни зидови за доградњу терасе  и нових зидова у приземљу, и  

надзиђивање  спрата. 
 
*Koнструкција – Приземље - Зидана од пуне опеке старогформата д = 
31цм задржава се, уз обијање старог малтера и поново се малтерише 
перлит малтером уз додатак стиропора са унутрашње стране д = 8цм. 

Нови зидови зидају се сипорекс блоковима типа „YTONG“ д = 20цм и д = 
13цм. - Спрат -  Зидана од сипорекс блокова типа yтонг спољни д = 
20цм, унутрашњи д= 20цм и 12цм. - Плафонска консрукција - 
Нова„YTONG“ бела таваница.д=20цм. 
 

*Кров - Основни је двовoдан, а дворишни је једноводни(чине јединствену 
целину), са падом    кровних равни према улици и дворишту. 
 
*Кровна конструкција – Дрвена, од четинара II класе. 
 

*Kровни покривач - Фалцовани цреп. 
 
*Фасаде - Према ул. Љубе Нешића и дворишту, малтерисане са 
орнаментима и фасадном пластиком према детаљу из пројекта. 
*Столарија - Нова столарија је од АЛ и ПВЦ профила застакљених  

термопан стаклом, док се на делу фасаде спрата према ул. Љубе 
Нешића задржава постојећа дрвена столарија из приземља, са 
орнаментима , према условима Завода за заштиту споменика културе  
из Ниша. Проветравање и осветлење стамбених просторија  је 
природно, са отворима према пројекту, док се мокри чвор проветрава и 

осветљава вештачки. 
 
* Електро инсталације  - Биће обрађене главним електро пројектом.  
 
* Инсталације водовода и канализације -Биће обрађене главним АГ 

пројектом. 
 

2.13. ЕТАПНО  РЕШЕЊЕ ПРИВОЂЕЊА ПРОСТОРА НАМЕНИ 

 
 

Прва етапа је добијање грађевинске дозволе за реконструкцију, 
доградњу, надзиђивање и пренамену  постојећих  стамбених објеката 
бр. 1 и 2 у пословно – стамбени објекат 

Друга етапа је реконструкција, доградња, надзиђивање  и 
пренамена   постојећих  стамбених објеката бр. 1 и 2 у пословно – 

стамбени објекат према грађевинској дозволи. 



   

Трећа етапа је уређење паркинг простора са колско – пешачком 
прилазом. 

Четврта етапа је уређење неизграђеног дела грађевинске парцеле. 
 

 

2.14. УСЛОВИ И МЕРЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
 

Овим урбанистичким пројектом стварају се услови  за добијање 

грађевинске дозволе за реконструкцију, доградњу, надзиђивање и 
пренамену  постојећих  стамбених објеката бр. 1 и 2 у пословно – 
стамбени објекат чија ће реализација тећи у неколико фаза. У првој 
фази добиће се грађевинска дозвола за рекономструкцију, доградњу, 
надзиђивање и пренамену  постојећих  стамбених објеката бр. 1 и 2 у 

пословно – стамбени објекат. У другој фази,а на основу добијене 
грађевинске дозволе извршиће се реконструкција, доградња, 
надзиђивање и пренамена   постојећих  стамбених објеката бр. 1 и 2 у 
пословно – стамбени објекат. Трећа  фаза односи се на уређење 
преосталог дела парцеле и то изградњом колско – пешачког прилаза са 

паркингом и окретницом и уређење зелених површина,док четврта фаза  
односи се на реконструкцију, доградњу и надзиђивање објекта бр.3,није 
временски ограничена и зависиће од потреба и могућности инвеститора. 

 
 

 
 
 
 
Март 2015.г.. 

           Одговорни урбаниста, 

 

 
       _______________________ 


