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УС, бр.132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.64/15) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   У Р Б А Н И С Т А 
 
 

који ће руководити израдом Урбанистичког пројекта за изградњу породичног стамбеног објекта (П+0) 
у улици Шарпланинској бр.4 у Зајечару, кп.бр.5628/5 КО Зајечар, одређује се: 

 
 

Андрија Дончев, маст.инж.арх. 
број лиценце: 200 1516 15 
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
 
 
 
 

Као Одговорни урбаниста који руководи израдом Урбанистичког пројекта за изградњу породичног 
стамбеног објекта (П+0) у улици Шарпланинској бр.4 у Зајечару, кп.бр.5628/5 КО Зајечар, 

 
 

Андрија Дончев, маст.инж.арх. 
број лиценце: 200 1516 15 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

1. да су урбанистичко-техничка документација и њени саставни делови израђени у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - 
одлука УС, бр.24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, бр.132/14 
и 145/14), 

2. да су при изради урбанистичко-техничке документације поштована правила струке и 
примењени сви важећи прописи, стандарди и нормативи, као и 

3. да је обезбеђена међусобна сагласност свих саставних делова урбанистичко-техничке 
документације. 
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

1.1. Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта 
 

Повод за израду Урбанистичког пројекта је покренута иницијатива од стране инвеститора, 
Дијане Пантић из Зајечара, улица Станоја Гачића бр.99, за изградњу породичног стамбеног објекта 
(П+0) у улици Шарпланинској бр.4 у Зајечару, кп.бр.5628/5 КО Зајечар. 

Наведена парцела, захваћена Урбанистичким пројектом, била је изграђена и има постојећу 
намену породичног становања. Како је инвеститор, тј. власник парцеле имао потребу изградње новог 
породичног стамбеног објекта (П+0) рашчистио је предметни простор и порушио постојеће објекте. 

Како за предметну локацију, од урбанистичких планова вишег реда, постоји само Генерални 
урбанистички план града Зајечара („Службени лист града Зајечара”, бр.15/12) који не дефинише 
конкретна правила уређења и грађења за планирану изградњу, било је неопходно да се уради 
Урбанистички пројекат. 
 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска анализа и разрада 
локације, преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја на грађевинској 
парцели и привођење предметног простора планираној намени, а у складу са важећим планским 
документом шире просторне целине, тј. ширег подручја. Урбанистички пројекат дефинисаће 
урбанистичке параметре за изградњу објекта на захваћеном простору, утврдити планиране промене 
на парцели и прецизно дефинисати правила уређења и грађења. 

Тачније, циљ израде Урбанистичког пројекта је изградња планираног породичног стамбеног 
објекта (П+0) на кп.бр.5628/5 КО Зајечар, а све у циљу рационалнијег и квалитетнијег искоришћења 
простора и хуманијег естетског обликовања урбане средине. То подразумева урбанистичко-
архитектонско решење планиране породичне стамбене изградње на датој локацији тј. планско 
уређење захваћеног подручја Урбанистичког пројекта и ближе утврђивање урбанистичко-техничких 
услова за лоцирање, обликовање и изградњу планираног садржаја, као и његово повезивање са 
ширим окружењем. 
 

1.2. Подлоге за израду Урбанистичког пројекта 
 

1. Копија плана кп.бр.5628/5 КО Зајечар ..................................................................................... Р 1:500 
2. Катастарско-топографски план за кп.бр.5628/5 КО Зајечар ............................................. Р 1:500 
3. Ортофото снимак захваћеног подручја Урбанистичког пројекта (ГеоСрбија); 
4. Извод из Генералног урбанистичког плана града Зајечара („Службени лист града Зајечара”, 

бр.15/12) за подручје кп.бр.5628/5 КО Зајечар - графички прилози: 
4.1. Планирано грађевинско подручје са претежном планираном наменом 
4.2. Планирана намена са поделом на зоне и целине према карактеристикама 

 

Урбанистички пројекат израђен је на овереном катастарско-топографском плану. 
 

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Изради Урбанистичког пројекта за изградњу породичног стамбеног објекта (П+0) на кп.бр.5628/5 
КО Зајечар, приступа се на основу издате Информације о локацији - о намени парцеле кп.бр.5628/5 
КО Зајечар у улици Шарпланинској бр.4 у Зајечару, од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове Градске управе града Зајечара, IV/3 бр.353-12/2017 од 
07.03.2017.године. 
 

2.1. Правни основ за израду Урбанистичког пројекта 
 

Урбанистичким пројектом захваћена је катастарска парцела бр.5628/5 по листу непокретности 
бр.3634 КО Зајечар, која се налази у приватној својини тј. на којој је носиоц права на земљишту 
Дијана Пантић из Зајечара, улица Станоја Гачића бр.99, уједно наручиоц и инвеститор пројекта. 
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Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је: 
 Члан 60, 61, 62 и 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09 - 

исправка, 64/10 - одлука УС, бр.24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 
одлука УС, бр.132/14 и 145/14); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС”, бр.64/15). 

 

2.2. Плански основ за израду Урбанистичког пројекта 
 

Урбанистички пројекат представља урбанистичко-технички документ за спровођење тј. даљу 
разраду постојећих важећих планова шире просторне целине, тј. ширег подручја, у чијем обухвату се 
налази и захваћено подручје Урбанистичког пројекта. 

У конкретном случају за предметну локацију, кп.бр.5628/5 КО Зајечар, плански основ 
представља: 
 Генерални урбанистички план града Зајечара („Службени лист града Зајечара”, бр.15/12), 

Будући да поменути план вишег реда не дефинише конкретна правила уређења и грађења, 
неопходна за планиране радове на локацији, за захваћено подручје ради се Урбанистички пројекат у 
складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник РС”, бр.22/15). 
 

2.2.1. Извод из Генералног урбанистичког плана града Зајечара 
 

Захваћено подручје Урбанистичког пројекта, према Генералном урбанистичком плану града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара”, бр.15/12), припада „Зони становања ниске густине до 
120стан/ha - Зона VII” и просторној целини у оквиру исте „Зони становања - Зона VII1”. Претежна 
планирана намена површина за предметну парцелу је становање средње густине до 180стан/ha. 
 

Зона становања - Зона VII1 
 

Ова зона је површине од око 467,2ha и претежна планирана намена је породично становање и 
становање средње густине до 180стан/ha. 
 

Постојеће стање - становање ниске густина 
 

Према реализованој постојећој густини становања и насељености, као и у складу са величином 
насеља, начином изградње, изведене спратности и уређења зоне становања, захваћено подручје 
припада „Зони периферног становања” са становањем ниске густине до 120стан/ha. Ова зона 
настала је проширењем, повезивањем и укрупњавањем подручја спонтано насталог становања, које 
је овде присутно као доминантна функција. Становање је углавном заступљено на инфраструктурно 
неопремљеним просторима којима тек предстоји регулација и парцелација простора, односно 
стварање услова за комплетније инфраструктурно опремање. На посматраном простору преовлађују 
велике парцеле до 15 ари и изграђеност спратности П+0, П+Пк и П+1+Пк. 
 

Мешовито становање шире контактне зоне градског центра - становање средње густине 
 

Простор шире контактне зоне, која окружује језгро са традиционалном градском матрицом, чине 
претежно зоне породичног становања са појединачним локацијама вишепородичног становања. Иако 
идентитет ове зоне чини породично становање, у оквиру ње су заступљени садржаји јавних функција 
и служби, као и секундарне делатности (индустријска производња, грађевинарство, производно 
занатство, складиштење, велепродајни центри и друго). 

У складу са карактером зоне у целини, као и карактеристичних целина, планира се даљи развој 
стамбених садржаја на овом простору кроз: 
 унапређење постојеће стамбене структуре уз реконструкцију блокова и 
 функционална унапређења, која подижу квалитет функционисања кроз повећање степена 

централитета у оквиру шире контактне зоне, поштујући карактер и специфичност сваке целине 
понаособ. 
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Породично становање - обзиром на неуједначен карактер регулације ове зоне, потези уз 
линијске центре имају карактеристике ивичне градње, претежно са објектима на регулацији, док су по 
ободу централног подручја, углавном заступљени слободностојећи породични објекти, повучени од 
регулационе линије. На овим потезима је пожељно успостављање континуитета грађевинских и 
регулационих линија, у циљу адекватног визуелног и функционалног повезивања са потезима у зони 
градског центра. 
 

2.2.2. Услови за локацију према Правилнику 
 

Услови за локацију дати Урбанистичким пројектом дефинисани су у складу са Правилником о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС”, бр.22/15). 
 

Карактер блока 
 

Третирани грађевински блок може се сврстати у категорију (4) „опште стамбене зоне, 
мешовите зоне, градске стамбене зоне и централне градске зоне у насељима средњих и већих 
густина”. 
 

Правила за парцелацију 
 

За наведену категорију најмања ширина грађевинске парцеле за вишеспратне стамбене и 
пословне објекте у непрекинутом низу је 12,0m, а за слободностојеће вишепородичне стамбене, 
пословне и друге објекте компатибилних намена је 16,0m. 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу објеката је 600m². 
 

Правила грађења 
 

Правила грађења дата Урбанистичким пројектом базирана су на Општим правилима за 
изградњу, датим у Правилнику, а иста су дефинисана по појединачним зонама. Према 
категоризацији, за „опште стамбене зоне, мешовите зоне, градске стамбене зоне и централне 
градске зоне у насељима средњих и већих густина”, правила грађења су дефинисана у складу са 
претежном наменом земљишта у зони. 
 

Намена 
 

Захваћено подручје Урбанистичког пројекта сврстава се у „мешовите зоне у насељима 
средњих густина са два или више типова нестамбене градње”. За наведену зону, у којој је основна 
намена породично, вишепородично и мешовито становање, дозвољена је изградња компатибилних 
намена и то: пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија заштита, 
образовање, култура и верски објекти. 

Објекти чија изградња је забрањена у зони, дефинисани су у Правилнику. 
 

Урбанистички параметри 
 

За „мешовите зоне у насељима средњих густина са два или више типова нестамбене 
градње”: 
 Највећи дозвољени индекс изграђености је 2,0; 
 Највећи дозвољени индекс заузетости је 50%; 

 

Општа правила за изградњу за стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина 
 

Највећа дозвољена спратност објеката свих врста у стамбеним зонама и насељима средњих 
густина је до пет надземних етажа (П+4). 
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3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

3.1. Границе захвата Урбанистичког пројекта, облик и површина 
 

Урбанистичким пројектом обухваћена је једна катастарска парцела бр.5628/5 КО Зајечар. 
 

Границе захваћеног подручја Урбанистичког пројекта представљају границе постојеће 
катастарске парцеле бр.5628/5 и то: 
 на југу: граница захвата почиње на крајњем југоистоку, на тромеђи захваћене кп.бр.5628/5 и 

суседних кп.бр.5628/6 и 5628/15, и иде у правцу запада, регулационом линијом између 
поменуте кп.бр.5628/5 и кп.бр.5628/15 (улица Шарпланинска), све до тромеђе са кп.бр.5628/4, 
где скреће у правцу севера; 

 на западу: граница иде у правцу севера, међном линијом између кп.бр.5628/5 и суседне 
кп.бр.5628/4, до четворомеђе са кп.бр.5621/6 и 5621/5, где скреће у правцу истока; 

 на северу: граница иде у правцу истока међном линијом између кп.бр.5628/5 и суседне 
кп.бр.5621/5, продужава међном линијом између кп.бр.5628/5 и 5621/4 све до тромеђе са 
кп.бр.5628/6, где скреће у правцу југа; 

 на истоку: граница продужава у правцу југа, међном линијом између кп.бр.5628/5 и суседне 
кп.бр.5628/6, до почетне тачке на крајњем југоистоку, тј. до регулационе линије са улицом 
Шарпланинском (кп.бр.5628/15). 

 

Облик захваћеног подручја Урбанистичког пројекта је неправилна четвороугаона, трапезаста, 
геометријска форма. 

У графичком делу пројекта дате су координате преломних тачака захваћеног подручја 
Урбанистичког пројекта. 
 

Површина обухваћена Урбанистичким пројектом, представља површину планиране 
грађевинске парцеле која се поклапа са површином постојеће катастарске парцеле, у укупној 
површини од 9а 65м². 
 

3.2. Режим коришћења земљишта 
 

Захваћено подручје Урбанистичког пројекта: 
 

1) Катастарска парцела бр.5628/5 КО Зајечар по врсти је градско грађевинско земљиште у 
приватној својини. Носиоц права на земљишту је Дијана Пантић из Зајечара (удео 1/1). Парцела 
је изграђена и комунално опремљена, са постојећом наменом: породично становање. 
 

- Површина парцеле        0hа 09а 65m² 
  
 

УКУПНА ПОВРШИНА ПЛАНИРАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ   0hа 09а 65m² 
 

У оквиру постојеће грађевинске парцеле, кп.бр.5628/5, у Републичком геодетском заводу - 
Служба за катастар непокретности Зајечар, по Препису листа непокретности бр.3634 КО Зајечар, 
евидентирана су три постојећа грађевинска објекта, и то: 
 

ОБЈЕКАТ БР.1           42m² 
  
 

- породична стамбена зграда (П+0) 
- изграђен без одобрења за градњу 

 

ОБЈЕКАТ БР.2           41m² 
  
 

- породична стамбена зграда (П+0) 
- изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта 

 

ОБЈЕКАТ БР.3           25m² 
  
 

- помоћна зграда (П+0) 
- изграђен без одобрења за градњу 
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Наведени објекти представљају искључиво катастарско стање јер је предметна грађевинска 
парцела тренутно неизграђена (фактичко стање), обзиром да је власник парцеле порушио постојеће 
објекте и рашчистио предметни простор. 
 

Будући да је постојећа грађевинска парцела била изграђена и уређена, Урбанистичким 
пројектом ће се утврдити промене и прецизно дефинисати планиране измене у оквиру планом 
дефинисаних компатибилности. 

Урбанистичким пројектом планирана је изградња новог породичног стамбеног објекта (П+0) на 
кп.бр.5628/5 КО Зајечар, у складу са планираним карактером грађевинског блока којем припада 
(мешовито становање у простору шире контактне зоне градског центра - становање средње густине 
по ГУП-у града Зајечара). Заједно са изградњом планирано је и уређивање грађевинског земљишта, 
што подразумева његово припремање и опремање. Припремање земљишта обухвата истражне и 
припремне радове који се односе и на рушење и рашчишћавање заосталих подземних делова 
претходно порушених постојећих објеката на предметном простору као и на нивелисање терена. 
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре, тј. повезивање 
новопланираног објекта на мрежу инфраструктуре. 
 

3.3. Анализа постојећег стања 
 

Локација захваћеног подручја Урбанистичког пројекта налази се на 2,5km северозападно од 
центра града, у улици Шарпланинској бр.4 у Зајечару. 

Терен је условно раван, са благим нагибом од североистока ка југозападу. 
Предметна парцела, кп.бр.5628/5, је тренутно неизграђена јер је инвеститор, односно власник 

парцеле порушио постојеће објекте и рашчистио предметни простор. На посматраној парцели била 
су изграђена три објекта, два стамбена и један помоћни, у функцији индивидуалног породичног 
становања. Помоћни и један стамбени објекат били су позиционирани у дубини парцеле, дуж северне 
међе на различитом растојању, док је други стамбени објекат, такође померен унутар парцеле, био 
постављен дуж источне међе и 8m од регулационе линије улице Шарпланинске. Сви постојећи 
објекти на предметном простору били су приземни. 

Предметна парцела је са јужне стране омеђена улицом Шарпланинском која је колско-пешачка 
саобраћајница стамбеног карактера и ширине појаса регулације 4,0m. Парцела, сходно томе, има 
омогућен директан колско-пешачки приступ са суседне јавне саобраћајнице који се налази у форми 
улазне капије и који обезбеђује прилаз у дубину грађевинске парцеле. Улазна капија је на регулацији 
позиционирана периферно, у југоисточном делу посматраног простора. 

Слободан, неизграђени простор грађевинске парцеле је функционално делимично уређен. 
Просторне целине зелених површина (башта и воћњак), састављене од свих категорија биљака 
(дрвећа, жбуња, цвећа и трава), су девастиране. 

Будући да се грађевинска парцела, која се третира Урбанистичким пројектом, налази у 
градском грађевинском подручју, иста је делимично комунално опремљена али са могућношћу 
прикључења будућег планираног стамбеног објекта на постојећу мрежу инфраструктуре у складу са 
условима надлежних органа. Постојећа грађевинска парцела је прикључена на водоводну али, 
обзиром да је постојала септичка јама, не и на канализациону мрежу која је изграђена касније. 
Такође, грађевинска парцела је прикључена на електроенергетску али не и на телекомуникациону 
мрежу. Градски топловодни систем и улична мрежа атмосферске канализације нису изграђени на 
предметном простору. 
 

Обухват Урбанистичког пројекта детаљно је приказан у графичком прилогу бр.Б-2 „Границе 
захвата Урбанистичког пројекта са приказом постојећег стања и инфраструктуре”. 
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4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 

4.1. Намена и карактер простора 
 

У претходном тексту (под тачком 2.2.) дефинисани су услови у погледу намене локације и 
правила грађења. 

Урбанистички пројекат представља урбанистичко-технички документ на основу кога се на 
захваћеном подручју формира једна урбанистичка целина, тј. грађевинска парцела за изградњу 
стамбеног објекта са свим пратећим садржајима. Пројектом се задржава намена постојеће парцеле и 
врше се одређене измене, у смислу урбанистичко-архитектонског преобликовања простора. 

Пројектом је на грађевинској парцели планирана изградња једног слободностојећег објекта: 
 

1. Породични стамбени објекат (П+0) 
 

Урбанистичким пројектом се даје урбанистичко-архитектонска разрада локације, дефинише 
намена и планира изградња свих неопходних садржаја и објеката, а све у складу са наменом 
захваћеног подручја прописаном важећим Генералним урбанистичким планом града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара”, бр.15/12), као и на основу Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС”, бр.22/15). 

Урбанистичким пројектом планира се уређење грађевинске парцеле и градња стамбеног 
објекта са свим пратећим површинама и садржинама, колским и пешачким прилазима, саобраћајним 
и манипулативним површинама, површинама за паркирање, пешачким површинама, зеленим 
површинама и пратећом мрежом инфраструктуре. 
 

Намена и карактер простора приказани су у графичком прилогу бр.Б-4 „План намене површина 
са партерним уређењем”. 
 

4.2. Парцелација 
 

Урбанистичким пројектом, за потребе изградње породичног стамбеног објекта (П+0), дефинише 
се једна грађевинска парцела у границама постојеће кп.бр.5628/5 КО Зајечар. Постојећа катастарска 
парцела се задржава, ободне границе поменуте парцеле остају непромењене, формирајући границу 
захвата Урбанистичког пројекта, односно границу будуће грађевинске парцеле. Из тог разлога за 
потребе изградње планираног објекта на кп.бр.5628/5 КО Зајечар, није потребно радити Пројекат 
парцелације или препарцелације. 

Ради лакше реализације Урбанистичког пројекта, постојећа катастарска парцела у пројекту, 
дефинисана је аналитичко-геодетским елементима, преко преломних граничних тачака парцеле. 
 

Координате преломних граничних тачака захваћеног подручја Урбанистичког пројекта дате су у 
графичком прилогу бр.Б-3 „Регулационо и нивелационо решење локације”. 
 

4.3. Регулација и нивелација 
 

Регулација 
 

 „Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене.” 
Регулациона линија која раздваја суседну јавну саобраћајницу, улицу Шарпланинску 
(кп.бр.5628/15), од постојеће катастарске парцеле бр.5628/5, се задржава, остаје непромењена 
као и постојеће катастарске међе ка суседним парцелама. 

 „Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље до које је дозвољено 
грађење основног габарита објекта.” 
Грађевинска линија представља линију постављања објекта према регулацији улице и 
обавезујућа је. Ограничавајуће грађевинске линије су паралелне са границом парцеле и 
представљају ограничење зоне унутар које је дозвољена изградња објекта. 
„Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар 
простора оивиченог грађевинском линијом.” 



ПР  А Р Х И Д И У М 
БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И НАДЗОР 
Димитровград Зајечар, Варшавска 19,тел: 0658191918 

 

 
 

ПР   А  Р  Х  И  Д  И  У  М_________________________________________________________________    Е-mail: arhidium@gmail.com 
 

 

 „Висина новог објекта на грађевинској парцели, утврђује се применом правила о висинској 
регулацији, односно дозвољеном висином објеката прописаном Правилником.” 
Вертикална регулација објекта одређена је спратношћу. 

 

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле дефинисан је 
Урбанистичким пројектом, постављањем грађевинске линије у односу на регулациону линију суседне 
саобраћајнице, као и у односу на постојеће суседне парцеле, а у складу са Правилником о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу. 
 

Правилником је дато минимално растојање између регулационе и грађевинске линије, као и 
минимално растојање грађевинских линија према суседним парцелама и та растојања износе: 
 „растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте осим објеката у низу је 

3,0m. У зони изграђених објеката ово растојање се утврђује на основу позиције већине 
изграђених објеката (преко 50%)”; 

 „међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи по правилу најмање половину висине вишег објекта, тако што се 
обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне грађевинске парцеле. 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). Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу, по 
правилу је 5,0m, а минимум 4,0m, ако један од зидова објеката садржи отворе за дневно 
осветљење”; 

 „најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,5m”. 

 

Урбанистичким пројектом дефинисане су следеће грађевинске линије: 
- Грађевинска линија 1 - са јужне стране: представља линију минималног дозвољеног 

удаљења планираног грађевинског објекта од регулационе линије улице Шарпланинске 
(кп.бр.5628/15) и износи минимум 7,00m. 
Урбанистичким пројектом планирано растојање новопројектованог објекта од регулационе 
линије улице Шарпланинске је од 7,00m до 10,40m. 
Са јужне стране положај објекта је дефинисан следећим тачкама са апсолутним координатама: 
 

1  X = 4863956.51  Y = 7601875.57 
2  X = 4863955.69  Y = 7601871.55 
3  X = 4863959.02  Y = 7601870.87 
4  X = 4863957.34  Y = 7601862.74 

 

- Грађевинска линија 2 - са западне стране: представља линију минималног дозвољеног 
удаљења планираног грађевинског објекта од линије суседне грађевинске парцеле, а по 
Правилнику је утврђена у односу на бочну међну границу према суседној кп.бр.5628/4 и износи 
минимум 2,50m. 
Урбанистичким пројектом планирано растојање новопројектованог објекта од линије суседне 
грађевинске парцеле је од 16,97m до 18,68m, а удаљеност од стамбеног објекта (П+0) на 
суседној кп.бр.5628/4 је најмање 17,71m. 
Са западне стране положај објекта је дефинисан следећим тачкама са апсолутним 
координатама: 

4  X = 4863957.34  Y = 7601862.74 
5  X = 4863960.53  Y = 7601862.08 
6  X = 4863960.28  Y = 7601860.90 
7  X = 4863963.12  Y = 7601860.32 
8  X = 4863963.37  Y = 7601861.50 
9  X = 4863970.91  Y = 7601859.94 

 

- Грађевинска линија 3 - са северне стране: представља линију минималног дозвољеног 
удаљења планираног грађевинског објекта од линије суседне грађевинске парцеле, а по 
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Правилнику је утврђена у односу на задњу међну границу према суседним кп.бр.5621/4 и 5621/5 
и износи минимум 2,50m. 
Урбанистичким пројектом планирано растојање новопланираног објекта од линије суседне 
грађевинске парцеле је од 3,64m до 4,05m, а удаљеност од стамбеног објекта (П+Пк) на 
суседној кп.бр.5621/4 је најмање 5,00m и од стамбеног објекта (П+0) на суседној кп.бр.5621/5 
најмање 11,20m. 
Са северне стране положај објекта је дефинисан следећим тачкама са апсолутним 
координатама: 

9  X = 4863970.91  Y = 7601859.94 
10  X = 4863973.41  Y = 7601872.09 

 

- Грађевинска линија 4 - са источне стране: представља линију минималног дозвољеног 
удаљења планираног грађевинског објекта од линије суседне грађевинске парцеле, а по 
Правилнику је утврђена у односу на бочну међну границу према суседној кп.бр.5628/6 и износи 
минимум 2,50m. 
Урбанистичким пројектом планирано растојање новопројектованог објекта од линије суседне 
грађевинске парцеле је од 3,50m до 4,40m, а удаљеност од стамбеног објекта (П+0) на суседној 
кп.бр.5628/6 је најмање 5,94m. 
Са источне стране положај објекта је дефинисан следећим тачкама са апсолутним 
координатама: 

10  X = 4863973.41  Y = 7601872.09 
1  X = 4863956.51  Y = 7601875.57 

 

Планирани објекат на предметној парцели постављен је унутар простора оивиченог 
грађевинским линијама са положајем одређеним карактеристичним координатама (аналитичким 
тачкама). Објекат је својом предњом страном постављен на грађевинску линију 1, а са задње и 
бочних страна је повучен у односу на исте. Будући да парцела има неправилну трапезасту 
геометријску форму, планирани објекат је у односу на суседе постављен укосо, на променљивом 
растојању, уз поштовање грађевинских линија 2, 3 и 4 и минималног прописаног удаљења. 
 

Нивелација 
 

Урбанистичким пројектом дефинишу се нивелациони елементи уређења простора у односу на 
нивелете и нагибе суседне саобраћајнице. Као полазна кота (±0,00 - са НВ 135,65m) узета је кота 
пода приземља, док су све остале висинске коте предметног простора рачунате у односу на њу. 

Нивелете нових пешачких, колских и манипулативних површина на предметном простору, 
ускладити са постојећим тереном који је у благом нагибу, са падом од североистока ка југозападу, као 
и са нивелетама суседне саобраћајнице. 
 

Елементи регулације и нивелације дати су у графичком прилогу бр.Б-3 „Регулационо и 
нивелационо решење локације”. 
 

4.4. Грађевински елементи објекта 
 

За предметну локацију, која се третира Урбанистичким пројектом, издата је Информација о 
локацији у складу са постојећим планом вишег реда који не дефинише конкретна правила уређења и 
грађења. Ради преиспитивања могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја на 
грађевинској парцели, израђује се Урбанистички пројекат који ће тачно одредити правила изградње 
објекта, у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу. На 
основу општих правила за изградњу, датих у Правилнику, дефинишу се и грађевински елементи 
објекта који се примењују у изналажењу идејног архитектонског решења за планирану изградњу. 

Једно од правила садржаних у Правилнику, које дефинише грађевински елемент примењен у 
архитектонском обликовању планираног објекта, гласи: „Отворене спољне степенице могу се 
постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија најмање 3,00m увучена у односу на 
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регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m. Степенице које савлађују висину преко 0,90m, 
изнад површине терена, улазе у габарит објекта”. 

Тачније, планиране отворене спољне степенице и приступни плато на јужној тј. предњој страни 
новог објекта, на најмањем растојању од 8,00m од регулационе линије улице Шарпланинске, унутар 
простора оивиченог грађевинским линијама, као грађевински елементи не улазе у габарит објекта 
обзиром да савлађују висину до 0,50m изнад површине терена. 
 

4.5. Приступ локацији 
 

Предметна локација има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину. Грађевинска 
парцела за изградњу планираног стамбеног објекта (П+0), кп.бр.5628/5, има омогућен директан 
колски и пешачки приступ са суседне јавне саобраћајнице (кп.бр.5628/15) улице Шарпланинске. 

Урбанистичким пројектом уређује се предметни простор, партерно се дефинишу колске, 
пешачке и слободне зелене површине у оквиру парцеле и позиционирају улазне капије. 
 Колски приступ - планиран је у форми колске улазне капије позициониране периферно на 

регулацији, у југоисточном делу предметне парцеле. Са улазне капије формира се колски 
прилаз до гараже планиране у склопу стамбеног објекта. 

 Пешачки приступ - планиран је у форми пешачке улазне капије позициониране уз поменуту 
колску капију. Са пешачке капије планирана је прилазна, пешачка стаза, која води директно до 
стамбеног објекта тј. до улаза у исти. Прилазна стаза је централно постављена у односу на 
објекат. 

 
4.6. Паркирање 

 

Паркирање је решено у складу са Правилником - „за паркирање возила за сопствене потребе, 
власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то једно паркинг или 
гаражно место на један стан”. 

Укупан број потребних паркинг места за будући стамбени објекат је 1. 
Паркирање је решено планирањем гараже у склопу новог стамбеног објекта. 

 
4.7. Начин заштите суседних објеката 

 

У смислу заштите суседних објеката, на грађевинској парцели која се третира Урбанистичким 
пројектом, није дозвољено било каква изградња која би могла угрозити објекте и њихову функцију на 
суседним парцелама, како у погледу минималних удаљења објеката, тако и у погледу планиране 
намене. 
 Положај објекта на грађевинској парцели - планирани стамбени објекат (П+0) на кп.бр.5628/5 

је слободностојећи, тј. не додирује ни једну линију грађевинске парцеле. 
Удаљење планираног објекта од суседних објеката је у складу са Правилником и прописаним 
минималним удаљењима од суседног објекта. 

 Планирана намена објекта на грађевинској парцели - намена и карактер новопројектованог 
стамбеног објекта је таква да не угрожава околину буком и загађењима. Становање, као 
примарна и једина намена, не угрожава суседе. 

 Ограђивање грађевинске парцеле - имајући у виду намену будућег објекта (индивидуално 
породично становање), Урбанистичким пројектом се предвиђа физичко ограђивање 
новоформиране грађевинске парцеле, како према суседној улици, на линији регулације са 
улицом Шарпланинском, тако и према суседним парцелама. 
Будући да се ради о парцели која је била изграђена и која је ограђена транспарентном оградом 
са дрвеним стубовима, предвиђа се реконструкција постојеће ограде. 
Планирана нова ограда може бити зидана до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) 
или транспарентна до висине од 1,40m. Ограда се поставља на регулациону линију тако да 
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Ограђивање према 
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суседним грађевинским парцелама изводи се тако да стубови ограде буду на земљишту 
власника ограде. Капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

 

Приликом формирања градилишта за планирани објекат (П+0) потребно је обезбедити суседне 
објекте у погледу статичке стабилности. 
 

4.8. Начин уређења и грађења у складу са техничким стандардима приступачности 
 

У решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и других елемената уређења и 
изградње простора и објеката, примењују се одредбе Правилника о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изгадње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, бр.22/15). 
Приступачност, у смислу овог Правилника, односи се на зграде јавне и пословне намене, објекте за 
јавну употребу (улице, тргови, паркови и слично), као и на стамбене и стамбено-пословне зграде са 
десет и више станова. 
 

Обзиром да је обухват Урбанистичког пројекта парцела у приватној својини, са наменом 
породичног становања, ови услови се не примењују. 
 

4.9. Енергетска ефикасност објеката 
 

Енергетска ефикасност подразумева смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије 
и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, 
планирања и изградње објеката. Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, 
индустрије, саобраћаја и комуналних услуга је неопходно, значајно за економију града и заштиту 
животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса. 

Грађење објекта, планираног Урбанистичким пројектом, а у складу са врстом и наменом, 
вршити уз поштовање свих важећих прописа из области енергетске ефикасности објекта. Приликом 
пројектовања, односно израде техничке документације, придржавати се одредби Закона о ефикасном 
коришћењу енергије („Службени гласник РС”, 25/13) и примењивати услове дефинисане 
Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, бр.61/11) и Правилником 
о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда 
(„Службени гласник РС”, бр.69/12). 

Правилником о енергетској ефикасности зграда ближе се прописују енергетска својства и 
начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и 
постојеће објекте. Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства, што се утврђује издавањем 
сертификата о енергетским својствима, у складу са Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда. Сертификат чини саставни део техничке 
документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 
 

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

Табеларни приказ планираних површина на нивоу грађевинске парцеле: 
 

А) БРУТО ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ (Пук.парцеле)        100,00%        965,00m² 
  
 

- Пбр.објекта              19,60%        189,16m² 
- Пнето парцеле              80,40%        775,84m² 

 

Б) ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ        100,00%        965,00m² 
  
 

- Пбр.приземља              19,60%        189,16m² 
- колски прилаз и манипулативни простор             2,61%          25,20m² 
- пешачке површине             11,95%        115,33m² 
- зелене површине (уређен травнати партер)          63,28%        610,58m² 
- комуналне површине               2,56%          24,73m² 
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Табеларни приказ остварених урбанистичких параметара: 
 

 ПРОЈЕКТОВАНИ СТЕПЕН (ИНДЕКС) ИЗГРАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА 
  
 

- Пи = Пбр.раз.изгр.парц. / Пук.парцеле = 189,16 / 965 = 0,20   < макс. доз. 2,0 
 

 ПРОЈЕКТОВАНИ СТЕПЕН (ИНДЕКС) ЗАУЗЕТОСТИ ЗЕМЉИШТА 
  
 

- Пз = Пбр.изгр.парц. / Пук.парцеле x 100 = 189,16 / 965 x 100 = 19,60%  < макс. доз. 50% 
 

 ПРОЈЕКТОВАНА СПРАТНОСТ ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА 
  
 

- П+0 (једна надземна етажа)       < макс. доз. П+4 
 

 ПРОЈЕКТОВАНИ БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 
  
 

- 1ПМ (једно гаражно место)       = мин.1ПМ/1стан 
 

 ПРОЈЕКТОВАНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА 
  
 

- травна површина              60,54%       > мин. доз. 30% 
 

* Појашњење скраћеница из табеле: 
- Пук.парцеле - укупна површина грађевинске парцеле 
- Пнето парцеле - нето површина парцеле 

    (површина грађевинске парцеле која није изграђена) 
- Пбр.објекта - бруто површина објекта 

    (површина габарита хоризонталне пројекције највеће етаже) 
- Пбр.приземља - бруто површина приземља 

    (површина спољних мера основе приземља у нивоу пода) 
- Пбр.изгр.парц. - бруто изграђена површина парцеле 

    (збир бруто површина свих објеката на парцели) 
- Пбр.раз.изгр.парц. - бруто развијена изграђена површина парцеле 

    (збир бруто развијених површина свих објеката на парцели) 
 

Урбанистичко-архитектонска разрада локације приказана је у графичком прилогу бр.Б-4 „План 
намене површина са партерним уређењем”. 
 

6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Неизграђени простор на предметној парцели одређен је нивелационим елементима садржаним 
у Пројекту тј. у односу на полазну коту. Посматрани простор чине слободне и зелене површине чије је 
уређење, које подразумева дефинисање начина обраде застртих површина и озелењавање, 
планирано истовремено са изградњом објекта. 

Ради унапређења квалитета животне средине за дату локацију, пожељно је урадити Пројекат 
спољњег уређења терена који би дефинисао партерно уређење слободних површина, предвидео 
елементе урбане опреме и дао План озелењавања са спецификацијом садног материјала, а по 
смерницама из Урбанистичког пројекта. 
 

Уређење слободних и зелених површина приказано је у графичком прилогу бр.Б-4 „План 
намене површина са партерним уређењем”. 
 

6.1. Начин обраде застртих површина 
 

 Саобраћајне површине - колски прилаз и манипулативни простор раде се од бетона или се 
обрађују поплочавањем од природног или вештачког камена; 

 Пешачке површине - тротоари, пешачке стазе око објекта и платои, раде се од бетона или се 
обрађују поплочавањем од природног или вештачког камена; 

 Комуналне површине - површине које представљају простор за одлагање смећа и отпада раде 
се од бетона или се обрађују поплочавањем од природног или вештачког камена; 
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 Вертикални елементи - потпорни зидови, ограде и сви остали вертикални елементи партерног 
уређења раде се у складу са партером, зидани, од камена или од бетона (могуће је облагање 
каменим плочама, вештачки или природни камен). 

 

Пројектном документацијом објекта и евентуално пројектом спољњег уређења предметног 
простора, детаљније ће се дефинисати начин поплочавања као и начин обраде фонтане (водене 
површине), цветних леја, потпорних зидова и ограда, све то са јединственом обрадом и материјалима. 
 

6.2. Озелењавање 
 

Зеленило има вишеструку и незаменљиву улогу, својим постојањем ствара специфичну 
микроклиму простора утичући повољно на околину а разноврсношћу облика и боја биљака доприноси 
лепшем и хуманијем изгледу простора. Зеленило би требало да је по саставу биљних елемената 
разноврсно, а по композиционом решењу разнородно и састављено од свих категорија биљака 
(дрвећа, жбуња, цвећа и трава). 

Зеленило уредити као травнати партер, према функционалним потребама. У оквиру уређеног 
травнатог партера предвидети високо и ниско зеленило (групације лишћара и четинара) као и 
партерно зеленило (слободне, зелене, травне и цветне површине), у комбинацији са малом воденом 
површином. На ободу парцеле, са источне и северне стране, у сегментима, формирати заштитни 
зелени појас који би штитио предметни простор од спољних утицаја и у знатној мери допринео 
стишавању ветра и ублажавању непријатности које он изазива. Предвиђени простор за депоновање 
смећа и отпада оградити и визуелно сакрити садњом ниског четинарског или зимзеленог растиња. 

Минимални степен зелених површина на нивоу грађевинске парцеле је 30% од површине 
парцеле, а пројектом је постигнут степен зелених површина (уређен травнати партер) од 63,28% при 
чему је 60,54% чисто травна површина. 
 

7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

Грађевинска парцела, која се третира Урбанистичким пројектом, кп.бр.5628/5 КО Зајечар, 
налази се у градском грађевинском подручју и иста је делимично комунално опремљена али са 
могућношћу прикључења планираног стамбеног објекта на постојећу мрежу инфраструктуре, а у 
складу са Условима јавних предузећа, надлежних за прикључке на мрежу инфраструктуре. 

Посматрана парцела прикључена је на водоводну и електроенергетску мрежу. Градски 
топловодни систем и улична мрежа атмосферске канализације нису изграђени на предметном 
простору. 
 

Постојећа инфраструктурна мрежа приказана је у графичком прилогу бр.Б-2 „Границе захвата 
Урбанистичког пројекта са приказом постојећег стања и инфраструктуре”. 
 

Планирани објекат на посматраном простору се прикључује на градску водоводну и 
канализациону мрежу, електроенергетску и телекомуникациону мрежу, а према важећим техничким 
прописима и стандардима, као и према наведеним и приложеним условима надлежних јавних 
предузећа. 
 

Прикључење планираног објекта на мрежу инфраструктуре приказано је у графичком прилогу 
бр.Б-5 „Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу”. 
 

7.1. Саобраћајна инфраструктура 
 

Постојећа грађевинска парцела, кп.бр.5628/5 КО Зајечар, на којој је планирана изградња 
породичног стамбеног објекта (П+0), граничи се на југу са улицом Шарпланинском (кп.бр.5628/15), 
саобраћајницом стамбеног карактера и ширине појаса регулације 4,0m, где се остварује директан 
приступ предметном простору. 

Колски приступ, планиран у форми колске улазне капије, налази се на регулацији позициониран 
периферно, у југоисточном делу предметне парцеле, одакле се формира колски прилаз - веза са 
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гаражом. Нивелациони елементи планиране саобраћајне површине, дефинисани су у односу на 
нивелету и нагиб суседне постојеће саобраћајнице. 
 Паркирање је решено у складу са Правилником - „за паркирање возила за сопствене потребе, 

власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то једно паркинг или 
гаражно место на један стан”. 
Укупан број потребних паркинг места за будући стамбени објекат је 1. 
Паркирање је решено планирањем гараже у склопу новог стамбеног објекта. 

 Коловозна површина манипулативног простора обрађује се завршним слојем од бетона на 
одговарајућој подлози, а може се радити и поплочавањем природним или вештачким каменом 
на претходно припремљеној подлози. 

 

Саобраћајно решење приказано је у графичком прилогу бр.Б-5 „Приказ саобраћаја и комуналне 
инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу”. 
 

7.2. Хидротехничка инфраструктура 
 

За потребе прикључења планираног породичног стамбеног објекта (П+0) на водоводну и 
канализациону мрежу, у документацији пројекта приложени су Услови за израду урбанистичког 
пројекта ЈКП „Водовод” Зајечар, бр.1759 од 29.06.2017.године. 
 

Мрежа водовода 
 

Постојећа грађевинска парцела, кп.бр.5628/5, захваћена Урбанистичким пројектом, има 
изграђен прикључак на водоводну мрежу АЦØ100 у улици Шарпланинској. 

Изградњом планираног објекта предвидети реконструкцију водоводног прикључка. 
Постојећу водомерну шахту, услед дотрајалости, заменити изградњом нове на истој локацији 

димензија 1,2x0,8m и дубине 1,2m чисте шупљине. 
Потребну количину воде одредити према хидрауличком прорачуну и броју места потрошње. 
Развод водоводне мреже извести према претходно урађеној техничкој документацији у складу 

са важећим законским прописима. 
 

Мрежа санитарно-фекалне канализације 
 

Постојећа грађевинска парцела, кп.бр.5628/5, захваћена Урбанистичким пројектом, нема 
изграђен прикључак на канализациону мрежу. Обзиром да на предметном простору постоји 
канализациона мрежа, планирани објекат прикључује се на исту. 

Изградњом планираног објекта предвидети прикључак на канализациону мрежу у улици 
Шарпланинској. По поднетом захтеву за прикључење одредиће се тачна локација ревизионе 
канализационе шахте. 

Према Идејном решењу спољне канализационе мреже, новопројектовани прикључак извести од 
ПВЦ канализационих цави, минималног пречника Ø160mm. 

Развод канализационе мреже извести према претходно урађеној техничкој документацији у 
складу са важећим законским прописима. 
 

Мрежа атмосферске канализације 
 

Захваћено подручје Урбанистичког пројекта налази се у оквиру грађевинског блока, који још 
увек нема решену атмосферску канализацију. Док се не буду стекли услови да се планирана 
грађевинска парцела прикључи на уличну мрежу атмосферске канализације дотле ће се 
одводњавање са новоформираних површина, као привремено решење, вршити нивелацијом истих, 
сакупљањем атмосферских вода и њеним каналисањем и одвођењем ка зеленим површинама унутар 
саме парцеле. 

Нивелете нових пешачких, колских и манипулативних површина на предметном простору, 
ускладити са постојећим тереном који је у благом нагибу, са падом од североистока ка југозападу, као 
и са нивелетама суседне саобраћајнице. Како би се планирани објекат заштитио од штетних 
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атмосферских утицаја, одвођење атмосферске воде предвидети слободним падом ка зеленим 
површинама уз поштовање прописаног минималног пада од 1,5%. 
 

7.3. Електроенергетска мрежа 
 

За потребе прикључења планираног породичног стамбеног објекта (П+0) на електроенергетску 
мрежу, у документацији пројекта приложени су Услови за пројектовање и прикључење издати од 
Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд - Огранак 
„Електродистрибуција Зајечар”, бр.168918/2 од 03.07.2017.године. 
 

Постојећа грађевинска парцела, кп.бр.5628/5, захваћена Урбанистичким пројектом, пре рушења 
постојећих објеката и рашчишћавања предметног простора, имала је изграђен прикључак на 
електроенергетску мрежу надземним каблом из улице Шарпланинске. Место прикључења је 
постојећи армирано бетонски стуб са уграђеним полиестерским орманом. 
 

Услови изградње прикључка које треба да задовољи објекат: 
 напон на који се прикључује објекат је 0,4kV; 
 максимална снага је 17,3kW; 
 фактор снаге изнад 0,95; 
 називна струја главних осигурача је 25А; 
 прикључак објекта планирати са постојећим полиестерским орманом на армирано бетонском 

стубу нисконапонског извода из TC10/0,4kV „Фрушкогорска”; нисконапонски извод до 
предметног стуба изведен је са Ал/ч 3x35+25mm², дужине око 250m; 

 заштита од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона је ЗУДС са темељним 
уземљивачем и спроведеним мерама изједначења потенцијала; 

 заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на 
мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима; од ормана мерног места до 
разводне табле у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16mm² 
одговарајућег типа; у разводној табли обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних 
(L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника. 

 

Технички опис прикључка: 
 врста прикључка је типски Т1Б; 
 нисконапонски кабловски прикључак на постојећем армирано бетонском стубу извести 

проводником FR-N1XD4-AR 4x16mm² оријентационе дужине 8m; 
 мерно место представља постојећи типски полиестерски орман ИМО-1 монтиран на армирано 

бетонском стубу; 
 мерни уређај представља постојеће директно трофазно електронско бројило активне енергије 

3x230/400V, 10-40A, кл.2; 
 заштитне уређаје предвидети као аутоматске осигураче 25А карактеристике„Ц”. 

 

Целокупну електроенергетску мрежу и монтажу електроенергетске опреме извести према 
претходно урађеној техничкој документацији у складу са важећим законским прописима. Примена 
мера заштите, према важећим прописима и законима, је обавеза како електроенергетска мрежа у 
току изградње и експлоатације не би угрозила безбедност људи, објекта, опреме и околине. 
 

7.4. Телекомуникациона мрежа 
 

За потребе прикључења планираног породичног стамбеног објекта (П+0) на телекомуникациону 
мрежу, у документацији пројекта приложени су Добијени подаци о постојећем стању 
телекомуникационе мреже и издати услови за прикључење Предузећа за телекомуникације а.д. 
„Телеком Србија” - Регија Ниш Извршна јединица Зајечар, бр.7140-238510/2-2017 од 
28.06.2017.године. 
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Постојећа грађевинска парцела, кп.бр.5628/5, захваћена Урбанистичким пројектом, нема 
изграђен прикључак на телекомуникациону мрежу. Обзиром да на предметном простору постоји 
надземна телекомуникациона инсталација, планирани објекат прикључује се на исту. 
 

Технички услови: 
 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 прикључној кутији испод крова објекта, а на страни 
корисника на одговарајућу утичницу. Инсталациони каблови имају ознаку типа ТИДСЛ (60)-58ГЕ 
2x2x0,4. Поштовати законска удаљења од енергетских каблова и укрштања са истим. Приликом 
изградње кућне инсталације поставити још једну празну ребрасту цев због каснијег евентуалног 
провлачења нових каблова. 

 Концентрацију кућних телефонских инсталационих водова предвидети на једном месту у 
објекту и то у таванском простору, где треба планирати место за уградњу прикључне кутије. 

 Прикључак на телекомуникациону мрежу предвидети ваздушно са извода 7.21 који се налази у 
улици Шарпланинској и удаљен је око 30m од планираног објекта. Прикључак извести 
ваздушним каблом типа ТКДСЛ (30)59 2x2x0,4 УМ од извода 7.21 до прикључне кутије у 
таванском простору будуће објекта. 

 

Целокупну телекомуникацијску мрежу извести према претходно урађеној техничкој 
документацији у складу са важећим законским прописима. 
 

7.5. Топлификациона мрежа 
 

За потребе прикључења планираног породичног стамбеног објекта (П+0) на градски топловодни 
систем нису прибављени Технички услови, будући да на локацији не постоји могућност прикључења 
на исти. Грејање је решено у оквиру објекта, сопственим системом грејања. 
 

8. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Неповољни утицаји геодинамичких процеса спречавају се правовременом анализом 
стабилности терена и геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем адекватних правила 
изградње, коришћења и уређења простора. Будући да се Урбанистичким пројектом третира парцела 
која је претходно била изграђена, није потребно радити геотехничка испитивања терена. При изради 
техничке документације објекта користити постојеће податке о геотехничким, геомеханичким и 
хидролошким карактеристикама тла. 

Обзиром да подручје општине Зајечар, на којем се налази простор обухваћен Урбанистичким 
пројектом, према сеизмолошко-геолошким карактеристикама припада зони 7MCSº (VII степен 
сеизмичности), планирани објекат ради заштите од потреса мора бити реализован и категорисан 
према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким 
подручјима („Службени лист СФРЈ”, бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
 

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Захваћено подручје Урбанистичког пројекта изложено је елементима који прате урбане центре 
оптерећене повећаним саобраћајем (бука, прашина, загађење и друго). Ради ублажавања свих ових 
потенцијалних пратећих негативних фактора који утичу на животну средину у градским насељима 
дате су смернице за озелењавање и уређење овог простора, чијом реализацијом ће се смањити 
утицај буке и загађења ваздуха. 

Мере заштите односе се на поштовање важећих закона из области заштите животне средине и 
других прописа, норматива и стандарда. 

Приликом реализације Пројекта подразумева се спречавање свих видова загађења и мора се 
водити рачуна о очувању и унапређењу квалитета животне средине у складу са Законом о заштити 
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животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04 и 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/11 - одлука УС и бр.14/16). 

Простор који се обрађује Урбанистичким пројектом, на основу планиране намене простора, не 
спада у категорију „потенцијално угрожених делова животне средине”. Планирани објекат својом 
наменом не угрожава животну средину, објекте или функције на суседним парцелама, у 
функционалном, еколошком или естетском смислу. 

Закључак је да се планираном изградњом, као и коришћењем истог, не угрожава животна 
средина, тако да инвеститор мора да задовољи само опште услове животне средине, а нема 
посебних обавеза у погледу заштите. Обавеза инвеститора односи се на опште мере заштите 
природе и животне средине од последица неадекватног коришћења. Ове мере уграђене су у даљем 
тексту Урбанистичког пројекта, а у даљем поступку и у будућу пројектно-техничку документацију. 
 

9.1. Смернице за очување природних вредности - услови за заштиту природе 
 

Предметно подручје није у зони посебне заштите, међутим ове мере се односе на заштиту од 
потенцијалних загађења и то: 
 Заштита воде: 

Урбанистичким пројектом се указује на забрану испуштања отпадних вода у подземне и 
површинске токове. Прописаним решењем водовода и канализације, пречишћавањем отпадних 
вода пре него што се испусте у водене токове, изградњом објеката по прописима и њиховим 
редовним одржавањем треба постићи мере заштите воде, као део мера заштите животне 
средине. 

 Заштита земљишта: 
Земљиште се такође мора заштитити од загађених вода, као и од непрописног одлагања 
чврстих отпадних материјала. У том циљу се уређењем терена мора предвидети и начин 
прикупљања и евакуације отпада са грађевинске парцеле. 

 Заштита ваздуха: 
Планирани објекат, сходно намени, нема штетног утицаја на загађење ваздуха, изузев издувних 
гасова моторних возила корисника објекта. 

 Заштита биљног и животињског света: 
Заштита биљног и животињског света није обухваћена Урбанистичким пројектом јер се ради о 
градском грађевинском подручју града Зајечара. 

 Заштита од буке: 
Урбанистичким пројектом се на захваћеном подручју не предвиђају садржаји који би изазвали 
прекомерну буку. 

 
9.2. Систем прикупљања и евакуације отпада 

 

Са циљем заштите земљишта и подземних вода од загађења потребно је решити систем 
прикупљања и евакуације отпада са грађевинске парцеле, у складу са Законом о управљању 
отпадом („Службени гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16). 

За сакупљање отпада неопходно је поставити адекватне судове (канте за смеће) унутар 
парцеле, на локацији која је максимално удаљена од улаза за припадајући објекат 25м, а минимално 
5м. Судови за прикупљање отпада треба да су визуелно скривени зеленилом или у боксовима. 

Неопходно је на локацији обезбедити несметано пражњење судова за смеће тј. потребно је 
обезбедити директан и неометан прилаз за комунална возила и раднике чистоће, при чему ручно 
гурање судова не сме бити дуже од 15м, по равној подлози без иједног степеника (тротоар се 
обавезно гради са закошењем). Будући да се ради о индивидуалном, породичном становању, 
препоручено је да се судови за смеће постављају унутар дворишта, у близини улазне капије. 

Евакуација отпада решава се сагласно условима надлежног јавног комуналног предузећа, 
планирањем потребног броја, запремине и врсте судова, као и времена њиховог пражњења. 
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10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

10.1. Непокретна културна добра и њихова заштићена околина 
 

Културно наслеђе је физичка манифестација културних и друштвених процеса на одређеном 
подручју. Обзиром да је културно наслеђе необновљив ресурс, приоритет планирања развоја мора 
бити заштита, како материјалног, тако и нематеријалног наслеђа. Сва културна добра и елементи који 
поседују културне вредности морају бити заштићени, обзнањени, приступачни ширем спектру 
корисника, уживани и коришћени на одговоран и одржив начин и предати на коришћење будућим 
генерацијама. 

Према Закону о културним добрима („Службени гласник РС”, бр.71/94, 52/11 - др. закони и 
99/11 - др. закон), непокретна културна добра су споменици културе, просторне културно-историјске 
целине, археолошка налазишта и знаменита места. Непокретна културна добра се утврђују и 
проглашавају одлукама и решењима надлежних органа при чему је неопходно обезбедити њихову 
објективну валоризацију и адекватну трајну заштиту. Заштићена околина непокретног културног 
добра ужива заштиту као и културно добро. 
 

На захваћеном подручју Урбанистничког пројекта нема културних добара која подлежу заштити. 
 

Уколико се у току извођења грађевинских радова наиђе на археолошко налазиште или 
археолошки предмет, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе 
обавести Завод за заштиту споменика културе Ниш и да предузме мере да се налази не униште или 
оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени. 

Археолошко налазиште је део земљишта или површине под водом који садржи остатке 
грађевина и других непокретних објеката, гробних и других налаза, као и покретне предмете из 
ранијих историјских доба, а од посебног су културног и историјског значаја. Према Закону о 
културним добрима археолошка налазишта уживају претходну заштиту. 
 

10.2. Природна добра 
 

Природа представља јединство геосфере и биосфере, изложено атмосферским променама и 
различитим утицајима и обухвата природна добра и природне вредности које се исказују биолошком, 
геолошком и предеоном разноврсношћу. Природа као добро од општег интереса ужива посебну 
заштиту у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр.36/09 и 88/10, 91/10 - 
исправка и бр.14/16) и другим законима. 

Према Закону, заштићена природна добра су заштићена подручја (строги резерват природе, 
специјални резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено станиште, предео 
изузетних одлика и парк природе), заштићене дивље врсте и покретна заштићена природна 
документа. Заштићена подручја проглашавају се законом, одлуком Владе или одлуком надлежних 
органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, уз претходно спроведен поступак 
категоризације заштићених подручја према вредности и значају. 
 

На захваћеном подручју Урбанистичког пројекта нема природних добара која подлежу заштити. 
 

Уколико се у току извођења грађевинских радова наиђе на геолошка и палеонтолошка 
документа (фосили, минерали, кристали и друго) која би могла представљати заштићену природну 
вредност, извођач радова је дужан да томе обавести надлежно Министарство у року од осам дана, од 
дана проналаска, и да предузме мере заштите од уништења, оштећења или крађа. 
 

11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 

Урбанистичке мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на здравље и 
безбедност људи, изазваних пожаром, елементарним и другим већим непогодама, као и ратним 
дејствима, односе се на поштовање одредби Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС”, бр.111/09, 92/11 и 93/12) и Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр.111/09 и 
20/15). 
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При изградњи планираног објекта и уређења предметног простора, обавезно је водити рачуна о 
поштовању прописа о техничким нормативима и стандардима, као и о примени превентивних 
просторних и грађевинских мера заштите. Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, 
неопходно је дефинисати и мере заштите у случају ванредних ситуација. 
 

11.1. Мере заштите од пожара 
 

Грађење објекта и уређење грађевинске парцеле, у складу са врстом и наменом, вршити уз 
поштовање свих важећих прописа из области заштите од пожара. При пројектовању и грађењу 
обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр.111/09 
и 20/15). 

Заштиту од пожара предвидети и спровести у складу са свим важећим прописима из те области 
и са Законом о заштити од пожара, као и у складу са противпожарним условима или мишљењем 
надлежне службе. 

Планирани објекат мора бити пројектован и изведен у складу са условима противпожарне 
заштите и у складу са његовом наменом (избор грађевинског материјала, правилном уградњом 
инсталација и друго). Дисперзија објеката у непосредном окружењу представља повољност у погледу 
заштите јер је смањена могућност преношења пожара. 
 

11.2. Мере заштите од елементарних непогода 
 

Земљотреси, поплаве, пожари, ветрови, клизање терена су најчешћи вид елементарних 
непогода за које би требало обезбедити превентивну и оперативну заштиту. При пројектовању и 
изградњи објекта придржавати се у свему важећих прописа и норматива. 
 Заштита од земљотреса: 

За задовољавање услова за заштиту од земљотреса потребно је применити мере још током 
израде техничке документације у смислу примене важећих прописа и норматива. 
Подручје општине Зајечар, на којем се налази и простор обухваћен Пројектом, према карти 
сеизмичке регионализације СР Србије у погледу интезитета земљотреса спада у VII степен 
МЦС скале (сеизмолошка карта Сеизмолошког завода Србије 1987.године) па је приликом 
пројектовања објекта неопходна примена прописа о изградњи на сеизмичком подручју, са 
строгим поштовањем техничких мера заштите при изградњи објекта. 
Заштиту од потреса извести у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за 
изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ”, бр.31/81, 
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 Заштита од природних разарања: 
Са аспекта заштите од могућих природних разарања (земљотрес, оркански ветрови, снег и 
друго) планираном диспозицијом објекта као слободностојећег објекта, односно дисперзијом 
изградње, спратношћу објекта, оптималном регулационом ширином саобраћајнице и 
планираним слободним површинама на предметном простору, умањује се угроженост људи и 
имовине у случају било каквих разарања и катастрофа. 
Приликом утврђивања регулације саобраћајница, грађевинских линија објеката и слободних 
површина обезбеђени су основни услови проходности у случају зарушавања објеката. 
У циљу заштите од грома обавезно је постављање громобранске инсталације на објекту. 

 Заштита од поплава: 
Могућност плављења локације не постоји. 
Заштита од атмосферских вода оствариће се изградњом мреже атмосферске канализације. 

 Заштита од олујних ветрова: 
При диспозицији објекта и улаза у исти, водити рачуна да не буду изложени директном удару 
јаких ветрова. У циљу допунске заштите примењује се и систем заштитног зеленог појаса. 
Обзиром да планирани објекат није вишљи од 15m, његова заштићеност спада у средње 
изложене објекте дејству ветра. Према карти поделе територије СФРЈ на географске зоне 
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брзине ветрова из 1948.године, подручје општине Зајечар, на којем се налази и простор 
обухваћен Пројектом, спада у I зону - зону умерено јаких ветрова. 

 Заштита од ерозионих процеса: 
Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке и 
суфозије, клижења и пужења, као и ликвифакције) који могу имати одлике акцедентних 
ситуација, релативно брза и велика оштећења објеката инфраструктуре и супраструктуре у 
смислу интезитета и броја, спречавају се правовременом анализом стабилности терена и 
геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем адекватних правила изградње, 
коришћења и уређења простора. 
При изради техничке документације објекта, користити податке геомеханичких елабората и 
мере и услове који проистичу из њих. За подручја за која не постоји довољно података о 
геотехничким, геомеханичким и хидролошким карактеристикама тла неопходно је за потребе 
градње извршити потребна истраживања у складу са законским прописима. 
 

Мере заштите у случају елементарних непогода углавном се своде на оперативне, а то су 
организација спашавања, раскрчавања, збрињавања и санације. 
 

11.3. Мере заштите од ратних разарања 
 

У складу са Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр.111/09, 92/11 и 
93/12) који прописује да Урбанистички пројекат обухвата мере заштите, спашавања и изградње 
склоништа, овим Пројектом су делимично поменути и услови и мере заштите од ратних разарања. 

Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи 
локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, 
дужни су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте 
погодне за заштиту. Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у 
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени 
тунели, пећине и други природни објекти. Као јавна склоништа могу се користити и постојећи 
комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла. 

Уколико инвеститор нема техничких могућности да у оквиру планираног објекта и предметне 
парцеле изгради склониште, има могућност да за своје потребе (станаре, запослене или посетиоце) 
користи најближе јавно или блоковско склониште. Инвеститор се обавезује да изврши уплату накнаде 
за изградњу јавних склоништа, а на основу пројектне документације и укупне вредности исте. 

Коришћење јавног склоништа дефинисано је Правилником о начину коришћења јавних и 
блоковских склоништа („Службени гласник РС”, бр.61/01 и 69/01). У складу са овим Правилником 
надлежно предузеће за склоништа (за организацију, изградњу, одржавање, техничку контролу, 
мирнодопско коришћење и регулисање накнаде за изградњу јавних склоништа...) на територији 
Републике Србије је „Јавно предузеће за склоништа”. 
 

12. ТЕХНИЧКИ ОПИС ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА 
 

Идејним архитектонским решењем, које је дато у оквиру Урбанистичког пројекта, предвиђена је 
изградња породичног стамбеног објекта (П+0) у улици Шарпланинској бр.4 у Зајечару, кп.бр.5628/5 
КО Зајечар. Планираном изградњом предвиђа се и уређивање грађевинског земљишта што 
подразумева његово припремање и опремање. Припремање земљишта обухвата истражне и 
припремне радове који се односе и на рушење и рашчишћавање заосталих подземних делова 
претходно порушених постојећих објеката на предметном простору као и на нивелисање терена, а 
опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре, тј. повезивање 
новопланираног објекта на мрежу инфраструктуре. 
 

Просторно обликовни концепт 
 

Приликом формирања концепције уређења предметног простора пошло се од чињенице да је 
планирани објекат неопходно урбанистички и архитектонски усагласити са постојећом наменом и 
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физичком структуром локације. Грађевинска линија новог објекта повучена је унутар парцеле 
обзиром да је предметни простор био изграђен и да је инвеститор порушио постојеће објекте који су 
се налазили у дну исте. Изградња стамбеног објекта на рашчишћеном простору планирана је са 
делимичним измештањем у односу на положај порушених објеката, у складу са прописаним 
минималним растојањем објекта и линија суседне грађевинске парцеле. 
 

Ближа геодетска одређења регулационе и грађевинске линије дата су у графичком прилогу 
бр.Б-3 „Регулационо и нивелационо решење локације”. 
 

Главни колски и пешачки приступ објекту обезбеђен је са јужне стране из правца улице 
Шарпланинске. Са исте стране остварен је и прилаз гаражи у склопу објекта чиме је решено 
паркирање возила на предметном простору. 

Планирани објекат остварује функционално јединство са околним простором успостављајући 
комуникацијске везе са све четири стране. На југу се налази централно постављена улазна партија са 
тремом и отворене спољне степенице и приступни плато који остварују везу дневног боравка и 
дворишта. На севрозападној страни објекта налази се пространа лођа док је са источне помоћни улаз 
и веза са котларницом. 

Обзиром на величину и пространост предметне парцеле, објекат је планиран као 
слободностојећи једноетажни објекат који кореспондира са објектима породичног становања у 
непосредном окружењу. Габарит и волумен са доминантним косим кровом, обликовани су у складу са 
пропорцијама објекта и његовом приземном формом. 
 

 Основна намена планираног објекта је стамбена, у функцији породичног становања; 
 Габарит објекта према Идејном решењу је полигоналног типа, димензије централног дела 

12,40x13,85m и испада на југу 4,10x3,40m и западу 1,20x2,90m; 
 Спратност новопланираног објекта је П+0 и није планирана изградња подрумске етаже; 
 Пројектом предвиђене висине за планирани стамбени објекат су следеће: 

- кота пода приземља је издигнута од коте терена за 0,50m, 
- кота пода гараже и котларнице је на -0,25m од нулте коте - коте приземља, 

односно на +0,25m од терена; 
- кота слемена је на +7,40m од нулте коте - коте приземља, односно на +7,90m од терена; 
- кота стрехе је на +3,30m од нулте коте - коте приземља, односно на +3,80m од терена. 

 

Архитектонско и функционално-организациони концепт 
 

Функционална концепција дата Идејним решењем планираног објекта проистекла је из 
просторних могућности предметне парцеле, као и из постојеће намене становања која се задржава. 
 

Новопројектовани објекат, као што је већ речено, има централно постављену улазну партију са 
тремом. Главни улаз унутар објекта се наставља у средишњи комуникацијски простор, односно 
ходник, где се остварује веза дневног боравка као активне зоне, дегажмана са спаваћим собама као 
пасивне и гараже и котларнице као опслужујуће зоне. 

Активну зону чини јединствен простор дневног боравка, трпезарије и кухиње. Предметна зона 
орјентисана је на три стране света, заузима западно крило објекта, и остварује двоструку физичку 
везу са двориштем, на југу преко приступног платоа и на северу преко простране лође. 

Пасивна зона, коју представља дегажман са купатилом и три спаваће собе, делимично је 
изолована и не остварује физичку везу са двориштем и остатком планираног објекта. Једина 
остварена веза је са поменутим средишњим комуникацијским простором. Пасивна зона или зона за 
одмор, заузима североисточни део објекта. 

Опслужујућа зона, сходно намени, обухвата помоћне просторије гаражу и котларницу. 
Посматрана зона се налази у југоисточном делу планираног објекта и, поред комуникацијске везе са 
остатком објекта, остварује директну везу са двориштем. Са јужне стране омогућен је директан 
приступ гаражном делу а са источне се налази помоћни улаз за потребе котларнице. 
 

Планирани објекат је јединствена функционална и архитектонска целина, има класификациони 
број 111011 и налази се у категорији А. 
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Новопројектовани објекат је у нивоу пода денивелисан, са висинском разликом од 25cm, тако 
да је опслужујућа зона на нижој коти. Предвиђена спратна висина објекта је 2,90m, чиста висина 
2,70m, а корисна висина 2,60m. Предвиђена спратна висина опслужујуће зоне, помоћних просторија 
гараже и котларнице, је 3,15m, чиста висина 2,95m, а корисна висина 2,90m. 
 

УКУПНЕ  ПОВРШИНЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ АРХИТЕКТОНСКОМ РЕШЕЊУ ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА 
  
 

- Грађевинска бруто површина             189,16m² 
- Нето површина               162,10m² 
- Корисна нето површина              157,24m² 

 

Легенда површина планираног објекта дата је у графичком прилогу бр.Б-6.1. „Идејно 
архитектонско решење планираног објекта - Карактеристичне основе”. 
 

Конструктивни концепт 
 

Конструкција објекта је планирана као масивни систем, са носећим зидовима и хоризонталним 
и вертикалним армирано бетонским серклажима. Таваница је ситноребраста армирано бетонска 
плоча типа „Ферт”. 

Темељи су предвиђени као армирано бетонске траке испод носећих зидова, међусобно 
повезане армирано бетонским гредама. 

Кров је планиран као сложен, са нагибом кровних равни од 30º и надзитком од 60cm. Кровна 
конструкција је дрвена, типа двоструке столице, од четинара 2.класе. 
 

Материјализација 
 

У изградњи објекта, обради фасада и партерном уређењу, сугерише се примена савремених 
материјала 1.класе са сертификатом о квалитету, у складу са наменом објекта. Предлажу се 
еколошки материјали који се могу рециклирати, како би се смањила штетна дејства на животну 
средину и здравље људи током свог времена трајања производа. 
 Природни шљунак, гитер блок или опека од печене глине; 
 Малтер од цемента, креча и природног песка; 
 Керамичке плочице, стиропор и стиродур, цреп, дрвена грађа. 

 

Планирана је израда демит фасаде, термоизолавањем спољних зидова са 15cm стиропора 
преко којег се постављају лепак, мрежица и акрилни малтер. Фасада се завршно обрађује и са 
наглашеном архитектонском пластиком боји у две боје. 

Фасадна столарија предвиђена је од ПВЦ профила, са испуном и термопан стаклом. 
Одводњавање атмосферских вода са кровних равни решава се олучним хоризонталама и 

вертикалама од поцинкованог пластифицираног лима. 
 

Архитектонско - естетско обликовање 
 

Грађење објекта у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са планираном 
наменом, уз примену боја, архитектонских и декоративних елемената у обликовању фасада, на начин 
којим ће објекат у простору и окружењу образовати усаглашену, естетски обликовану целину. При 
обликовању објекта све фасаде су третиране равноправно, правилне геометријске форме наглашене 
бојењем у две контрастне боје. Објекат је својим обликом, волуменом и изгледом у складу са својим 
непосредним окружењем. 
 

Спољно уређење 
 

Композиционо и партерно уређење предметног простора решено је у складу са планираном 
стамбеном наменом објекта на парцели. 
 

Спољно уређење приказано је у графичком прилогу бр.Б-3 „Планирано композиционо и 
партерно решење”. 
 

Фазност изградње 
 

Фазна реализација радова на изградњи планираног стамбеног објекта није планирана. 
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13. ЕТАПНО РЕШЕЊЕ ПРИВОЂЕЊА ПРОСТОРА НАМЕНИ 
 

Сама реализација Урбанистичког пројекта за изградњу породичног стамбеног објекта (П+0), на 
кп.бр.5628/5 КО Зајечар, обзиром да се ради о градњи једног објекта и уређењу предметног простора 
који опслужује новоизграђени објекат, вршиће се у једном захвату, тј. као јединствена грађевинска 
парцела. 
 

14. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

Овај Урбанистички пројекат представља основ за подношење захтева за израду и издавање 
Локацијских услова, у складу са чланом 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, бр.24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 - одлука УС, бр.132/14 и 145/14). 
 

Планираној изградњи не може се приступити на основу издатих Локацијских услова, већ након 
добијене Грађевинске дозволе, издате на основу одговарајуће техничке и инвестиционе 
документације. 
 
 
 

Одговорни урбаниста: 
Андрија Дончев, маст.инж.арх. 
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15. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 
 
 
 

Овај Урбанистички пројекат је урбанистичко-технички документ, који представља правни и 
урбанистички основ за изградњу породичног стамбеног објекта (П+0) у Зајечару, на катастарској 
парцели бр.5628/5 по листу непокретности бр.3634 КО Зајечар, сагласно члановима 60, 61 и 65 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука 
УС, бр.24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, бр.132/14 и 145/14). 
 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да 
Урбанистички пројекат није у супротности са урбанистичким планом вишег реда, просторним планом 
јединице локалне самоуправе, односно просторним планом посебне намене (члан 63. Закона). 
 

Урбанистички пројекат је оверен потписом Начелника одељења за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове Градске управе града Зајечара и урађен је у четири примерка, од којих 
се један примерак налази у Градској управи града Зајечара, два код власника парцеле и један код 
обрађивача пројекта а то је Биро за пројектовање, инжењеринг и надзор „АРХИДИУМ” из Зајечара. 
 

Право на непосредни увид у донети Урбанистички пројекат имају правна и физичка лица на 
начин и под условима које ближе прописује министар надлежан за послове урбанизма. 
 

Надзор над спровођењем Урбанистичког пројекта вршиће Градска управа - Орган градске 
управе надлежан за послове урбанизма. 
 

Пројекат ступа на снагу после потврђивања и потписивања од стране Градске управе града 
Зајечара. 
 
 
 
Број      

у Зајечару,     
 
 
 

Г Р А Д   З А Ј Е Ч А Р 
 
 
 

Начелник одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове: 
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Б.   Г Р А Ф И Ч К И   Д Е О   У Р Б А Н И С Т И Ч К О Г   П Р О Ј Е К Т А 
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у улици Шарпланинској бр.4 у Зајечару, кп.бр.5628/5 КО Зајечар

Б - 2

Дијана Пантић из Зајечара,
улица Станоја Гачића бр.99

Слађана Ћирић Коцић,
дипл.инж.грађ.

Драган Милутиновић,
дипл.инж.грађ.

5628/6

5628/4

5621/6

5621/4

5621/5

5628/15

26.77

ГРАНИЦЕ ЗАХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
СА ПРИКАЗОМ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

4863950.29
4863943.62
4863969.54
4863975.84
4863978.36

7601880.05
7601847.68
7601841.00
7601864.23
7601875.79

1
2
3
4
5

Y X
координате

тачка

5628/5

кп.бр.

укупна површина катастарске парцеле:   0 ha 09a 65m²

АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ПОСТОЈЕЋЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПОВРШИНА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПЛАНИРАНА НАМЕНА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ВРСТА ЗЕМЉИШТА / ВРСТА
ПРАВА / ОБЛИК СВОЈИНЕ

ПОСТОЈЕЋА
КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА

ЗАХВАЋЕНО ПОДРУЧЈЕ УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ - ФОРМИРАНА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА

кп.бр.5628/5 Градско грађ. земљиште
/ Својина / Приватна

Породично
становање

Породично
становање 0ha 09a 65m²

УКУПНА ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 0ha 09a 65m²

ФАКТИЧКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ - КАТАСТАРСКО СТАЊЕ

ЛЕГЕНДА:

ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПОСТОЈЕЋА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ЗАХВАЋЕНА УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ

5621/4, ... 5628/15 ПОСТОЈЕЋА СУСЕДНА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА

ДЕТАЉНА ТАЧКА ПОСТОЈЕЋЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ1, 2, ... 5

ПОСТОЈЕЋА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ЗАХВАЋЕНА УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ

САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:

ПОСТОЈЕЋА ВОДОВОДНА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА

5628/5

колскo-пешачки

приступ

ПОСТОЈЕЋИ СУСЕДНИ ОБЈЕКАТ - КАТАСТАРСКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋИ СУСЕДНИ ОБЈЕКАТ - ФАКТИЧКО СТАЊЕ
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ФАКТИЧКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ - КАТАСТАРСКО СТАЊЕ

ЛЕГЕНДА:

ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПЛАНИРАНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - УРЕЂЕН ТРАВНАТИ ПАРТЕР

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

ПОСТОЈЕЋА ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПЛАНИРАНО ОГРАЂИВАЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ

ПЛАНИРАНЕ ПОПЛОЧАНЕ ПОВРШИНЕ

ПОСТОЈЕЋИ СУСЕДНИ ОБЈЕКАТ - КАТАСТАРСКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋИ СУСЕДНИ ОБЈЕКАТ - ФАКТИЧКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ЗАХВАЋЕНА УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ

ПОСТОЈЕЋА СУСЕДНА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА

ДЕТАЉНА ТАЧКА ПОСТОЈЕЋЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ1, 2, ... 5

ПЛАНИРАНИ ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ (П+0)

ПЛАНИРАНИ ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ (П+0)

5628/5

5621/4, ... 5628/15

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

РЕГУЛАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

ДЕТАЉНА ТАЧКА ПЛАНИРАНОГ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+0)1, 2, 3, ... 10

4863956.51

4863960.53

7601875.571
2
3
4
5
6
7
8
9

Y X
координате

тачкакп.бр.

АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+ 0)

4863960.28
4863963.12
4863963.37
4863970.91
4863973.4110

укупна бруто површина приземља: 189,16m²

5628/5

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА ТИПСКЕ ЕТАЖЕ1
2

5

8

10

7601871.55
7601870.87
7601862.74
7601862.08
7601860.90
7601860.32
7601861.50
7601859.94
7601872.09

4863955.69
4863959.02
4863957.34

4.40

2.90

4.00
1.00

0.20
1.20

4.00
1.00

0.20

1.20
0.70

0.70 1.80 0.90
3.60

1.15

0.90

R35.12

R34.42

0.70

4.22
0.70

2.88
0.20

4.60

5.20

3.70
3.20

-0,60 (135,05)

9

7

4.05

3.50

7.00

3.64

18.68

17.11

16.97

3.97

7.00

5.94

5.00

11.20

17.71

7.70

12.65

3.40

1.20

12.40

1.80

1.80

13.85

0.90

0.90

12.40

1.20

13.60

18.01

10.40

4.70

4.10

0.90

13.85

0.90

17.25

2.40

3.25

1.20
1.20

R34.42

R35.12

4

3

2.50

7.00

7.00

2.50

1.50
2.10

3.60

1.20

R0
.90 R1.63

R0.60

8.00 R2.53

R1.80
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5628/6

5628/4

5621/6

5621/4

5621/5

5628/15

ПЛАН НАМЕНЕ  ПОВРШИНА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ

Б - 4

ФАКТИЧКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ - КАТАСТАРСКО СТАЊЕ

ЛЕГЕНДА:

ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПЛАНИРАНЕ ТРАВНЕ ПОВРШИНЕ

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

ПОСТОЈЕЋА ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПЛАНИРАНО ОГРАЂИВАЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ

ПЛАНИРАНЕ ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

ПЛАНИРАНЕ ПОПЛОЧАНЕ ПОВРШИНЕ

ПЛАНИРАНИ НИСКИ ЧЕТИНАРИ

ПЛАНИРАНО МЕСТО ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА И ОТПАДА

ПОСТОЈЕЋИ СУСЕДНИ ОБЈЕКАТ - КАТАСТАРСКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋИ СУСЕДНИ ОБЈЕКАТ - ФАКТИЧКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ЗАХВАЋЕНА УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ

ПОСТОЈЕЋА СУСЕДНА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА

ДЕТАЉНА ТАЧКА ПОСТОЈЕЋЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ1, 2, ... 5

ПЛАНИРАНИ ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ (П+0)

ПЛАНИРАНИ ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ (П+0)

5628/5

5621/4, ... 5628/15

ПЛАНИРАНИ ВИСОКИ ЧЕТИНАРИ

ПЛАНИРАНИ ВИСОКИ ЛИШЋАРИ

ПЛАНИРАНИ НИСКИ ЛИШЋАРИ

ПЛАНИРАНЕ ЦВЕТНЕ ПОВРШИНЕ

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

7.00

2.50

7.00

24.07

11.82

28.39

33.06

26.77
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ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+0)

у улици Шарпланинској бр.4 у Зајечару, кп.бр.5628/5 КО Зајечар

Дијана Пантић из Зајечара,
улица Станоја Гачића бр.99

Слађана Ћирић Коцић,
дипл.инж.грађ.

Драган Милутиновић,
дипл.инж.грађ.

5628/6

5628/4

5621/6

5621/4

5621/5

5628/15

26.77

Б - 5

ФАКТИЧКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ - КАТАСТАРСКО СТАЊЕ

ЛЕГЕНДА:

ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПЛАНИРАНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - УРЕЂЕН ТРАВНАТИ ПАРТЕР

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

ПОСТОЈЕЋА ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПЛАНИРАНО ОГРАЂИВАЊЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ

ПЛАНИРАНЕ ПОПЛОЧАНЕ ПОВРШИНЕ

ПОСТОЈЕЋИ СУСЕДНИ ОБЈЕКАТ - КАТАСТАРСКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋИ СУСЕДНИ ОБЈЕКАТ - ФАКТИЧКО СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ЗАХВАЋЕНА УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ

ПОСТОЈЕЋА СУСЕДНА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА

ДЕТАЉНА ТАЧКА ПОСТОЈЕЋЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ1, 2, ... 5

ПЛАНИРАНИ ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ (П+0)

ПЛАНИРАНИ ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ (П+0)

5628/5

5621/4, ... 5628/15

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА ТИПСКЕ ЕТАЖЕ

-0,60 (135,05)

ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
СА ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ

ПЛАНИРАНО МЕСТО ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА И ОТПАДА

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

ПОСТОЈЕЋА ВОДОВОДНА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

ПЛАНИРАНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

новопројектовани водомерни шахт

постојећи канализациони шахт

ПОСТОЈЕЋА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

ПЛАНИРАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА

ПЛАНИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

постојећи тт-извод 7.21

прикључна кутија

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА

Канализациона мрежа

Водоводна мрежа

ПК

ПИ 7.21

ВШ

СМЕР ОДВОДЊАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ

електроинсталациони линијски АБ стуб

орман мерног местаOMM

разводна таблаРТ

ПИ 7.21

ПВ
Ц Ø

160

постојећа дворишна чесма

новопројектовани канализациони шахт
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 
 
 
 
 

За потребе изградње породичног стамбеног објекта (П+0) у улици Шарпланинској бр.4 у 
Зајечару, кп.бр.5628/5 КО Зајечар, израдити Урбанистички пројекат који ће као урбанистичко-технички 
документ представљати правни и урбанистички основ планиране изградње. 

Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације утврдити промену и 
прецизно дефинисати правила уређења и грађења с циљем обезбеђивања планског основа за 
добијање локацијских услова. 

Изградњу породичног стамбеног објекта (П+0) планирати према Идејном решењу које је израдио 
Биро за пројектовање и извођење радова „АРХИКОН” из Зајечара. 
 

За потребе израде Урбанистичког пројекта достављена је следећа документација: 
 

1. Информација о локацији - о намени парцеле кп.бр.5628/5 КО Зајечар у улици Шарпланинској 
бр.4 у Зајечару, издата од Градске управе града Зајечара - Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове, IV/03 бр.353-12/2017 од 07.03.2017.године; 

2. Катастарско-топографски план за кп.бр.5628/5 КО Зајечар, израђен од стране геодетског 
бироа ГБ „ГЕОМЕТРИ” Зајечар, април 2017.године; 

3. Копија плана кп.бр.5628/5 КО Зајечар, Републичког геодетског завода - Служба за катастар 
непокретности Зајечар, бр.953-1/2017-146 од 02.06.2017.године; 

4. Препис листа непокретности бр.3634 КО Зајечар, Републичког геодетског завода - Служба за 
катастар непокретности Зајечар, бр.952-1/2017-1232 од 02.06.2017.године; 

5. Давање података о постојећем стању телекомуникационе мреже и издавање услова за 
прикључење, Предузећа за телекомуникације а.д. „Телеком Србија” - Регија Ниш Извршна 
јединица Зајечар, бр.7140-238510/2-2017 од 28.06.2017.године; 

6. Услови за израду урбанистичког пројекта, издати од ЈКП „Водовод” Зајечар, бр.1759 од 
29.06.2017.године; 

7. Услови за пројектовање и прикључење, издати од Оператора дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција” д.о.о. Београд - Огранак „Електродистрибуција Зајечар”, бр.168918/2 од 
03.07.2017.године. 

 
 
 

Инвеститор: 
Дијана Пантић 

      







































 


