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На основу Закона о планирању и  изградњи,  Члан 60,  (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2008 -
испр., 64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013  –  одлука  УС,  132/2014  и  145/2014)  власник  Агенције  и пројектног  бироа
“PROINGARH” издаје следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ  ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ

OБJEKAT: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 9265 КО ЗАЈЕЧАР У 
УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ              
ИНВЕСТИТОРИ: Чупић Мирјана, ул. Пеђе Милосављевића бр. 40/4/14,   Нови Београд,
и Абрамовић Анета, ул. Ђорђа Станојевића бр. 9/в/9/36, Нови Београд

Одговорни  Урбаниста:                                Зоран Јовановић, дипл.инж.арх.
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Овим Решењем потврђујем да именовани испуњава све услове предвиђене Законом
о планирању и изградњи.
Ово Решење је саставни део пројектне документације.
Зајечар, април 2018.године                “PROINGARH“

И З Ј А В А
ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ  О  МЕђУСОБНОЈ УСКЛАђЕНОСТИ И  УРБАНИСТИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОШТОВАЊУ ПРОПИСA
Доле  потписани  одговорни  урбаниста  пројектне  документације  изјављује  да  је
урбанистичка  документација  поменуте парцеле медђусобно  усклађена  и  урађена
према одредбама Закона о планирању и изградњи  (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2008 -
испр., 64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Информацији о локацији IV бр. 353-
23/2018 од 11.04.2018.г..

Одговорни  Урбаниста: Зоран Јовановић дипл.инж.арх.
   

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА                                                                                  

Ова Изјава је саставни део урбанистичке   документације. Да је наведени одговорни 
урбаниста, својеручно потписао ову Потврду, оверава:   

Зајечар, април 2018. године                                                                    “PROINGARH“        

























































































2. ТЕХНИЧКИ ДЕО
 



 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА КП. БР. 9265 КО ЗАЈЕЧАР 

У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18
 У ЗАЈЕЧАРУ

-изградња стамбене зграде
П+3 на ГП 1-

 

           

ИНВЕСТИТОРИ: 
          Чупић Мирјана, ул. Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,

  Нови Београд     
           Абрамовић Анета, ул. Ђорђа Станојевића бр. 009/в/9/36,
      Нови Београд

   

                                    Зајечар, април  2018.год.



2.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Циљ  израде  овог  урбанистичког  пројекта  је  утврђивање  услова  о
могућностима и ограничењима за изградњу и уређење катастарке парцеле брoj 9265
КО Зајечар, ради прибављања грађевинске дозволе за изградњу стамбене зграде за
вишепородично становање  (П+3), на новоформираној грађевинској парцели ГП 1, a
такође   и  утврђивање  правила  грађења  и  правила   уређења  на  грађевинској
парцели ГП2 у ул. Милоша Великог бр. 18 у Зајечару. 

2.2.   ОПИС – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Парцела бр. 9265 КО Зајечар, има катастарску површину од П=1.681,00m2,  а
по Катастарско - топографском плану П=1.684,00m2.

На простору обухваћеним Урбанистичким пројектом  за  катастарску парцелу
бр. 9265 КО Зајечар у Зајечару,  постоје изграђени стамбени  и помоћни објекти на
међи са кп. бр.  9261/2 КО Зајечар са запада, кп. бр.  9296/5,  9263/6 и 9263/2 КО
Зајечар са северозапада, кп. бр. 9263/4 и 9263/10 КО Зајечар са са североистока, кп.
бр.  9263/5  КО Зајечар са истока,  кп.  бр.9264/1  и 9264/2  КО Зајечар са југа  и на
регулацији са кп. бр. 11129 КО Зајечар-улица Милоша Великог са југа.

На  предметној парцели постоје изграђени стамбени и помоћни објекти,  као
што се види на изводу издатог од стране Службе за катастар непокретности – копији
плана, која је саставни део овог Урбанистичког пројекта. Помоћни обекти бр. 3 и 4 су
уклоњени како је уцртано на катастарско-топографском плану, израђеном од стране
геодетско-пројектног бироа „Геометри“ из Зајечара, који је такође саставни део овог
Урбанистичког пројекта.

На предметној катастарској парцели су бесправно изграђени помоћни објекти,
који  ће  делимично бити  озакоњени у поступку озакоњења,  а  делимично ће  бити
уклоњен по добијању грађевинске дозволе, а пре почетка извођења радова. Такође,
на терену постоји изведена огада око дела парцеле која је у власништву Слађане
Срећковић – Брајковић из Зајечара.

Катастарска парцела број  9265 КО Зајечар, оријентисана је  према градској
саобраћајници ул. Милоша Великог, која тангира ову парцелу са јужне стране.

Објекти  на  предметној  катастарској  парцели  прикључени  су  на  спољне
исталације  електро,  телекомуникационе,  као  и  инсталације  водовода   и
канализације.

2. 3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИОСНОВ 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)

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регуилацију и изградњу (Сл.
Гласник РС бр. 22/2015) и 
- Информацији о локацији о намени парцеле кп. бр. 9265 КО Зајечар, могућностима
и  ограничењима  градње, у  ул.  Милоша  Великог у  Зајечару,  издатој  од  стране
Градске управе града Зајечара под бројем IV/04 бр. 353-23/2018 од 11.04.2018.г.

1



Плански основ је: 
- Генерални  урбанистички  план  града  Зајечара  (’’Сл.  лист  града  Зајечара’’,
бр.15/12).
-  План  детаљне  регулације  дела  територије  IIIМЗ  –  блок  између  улица:
Караџићеве,  Милоша  Великог,  Народне  републике,  Николе  Пашића,  кп.  бр.
9242,  10497/1,  2,  3,  5  КО  Зајечар  (граница  „Србијашуме“),  22.  децембра  и
Моравске у Зајечару (’’Сл. лист општина’’, бр.3/07).

2.4.  ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Граница  подручја  обухваћеног  Урбанистичким пројектом одређена  је
постојећом  регулационом  линијом  према  градској  саобраћајници  ул.  Милоша
Великог са југа,  кп. бр. 9261/2 и 9266/1 КО Зајечар са запада, кп. бр. 9296/5, 9263/6 и
9263/2  КО  Зајечар  са  северозапада,  кп.  бр.  9263/4  и  9263/10  КО  Зајечар  са
североистока, кп. бр. 9263/5 КО Зајечар са истока, кп. бр. 9264/1 и 9264/2 КО Зајечар
са југа.

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 „Геометри“  из Зајечара,  који  садржи све аналитичко-геодетске податке за
утврђивање  могућности  и  ограничења  на   грађевинској парцели  ГП  1,  која  ће
послужити инвеститору за прибављање локацијских услова и грађевинске дозволе
у циљу изградње стамбене зграде за вишепородично становање  спратности П+3.

2.6.   УРБАНИСТИЧКА ПАРЦЕЛАЦИЈА

Пројектом  парцелације  делимично  се  врши  реализације  усвојеног   ГУП-а,
обезбеђују  се  услови  за  парцелацију  којом  треба  формирати  две грађевинске
парцеле ГП 1 и ГП 2 од кп. бр. 9265 КО Зајечар.

Новоформирана грађевинска парцела (ГП1) има површину П=1.332,00m2, коју
чини површина од дела кп. бр. 9265 у површини П=1.332,00m2. 

Новоформирана грађевинска парцела (ГП2) има површину П=352,00m2,  коју
чини површина од преосталог дела кп. бр. 9265 у површини П=352,00m2. 

Новоформиране грађевинске парцеле ГП 1 и ГП 2 имају директан колско –
пешачки приступ и улице Милоша Великог која тангира ове парцеле са јуже стране.

Тачна површина срачуната је у пројекту геодетског обележавања на прописан
начин и на основу координата из овог пројекта и  израдиће се након усвајања овог
Урбанистичког пројекта. 

 Пројектом парцелације формиране су две грађевинска парцела – ГП 1 и ГП 2
од кп. бр.  9265. Ове грађевинске парцеле одређене су међним линијама, чије су
преломне тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
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23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36, а чије су координате дате у
графичком прилогу "Урбанистичка парцелација". 
    Новоформирана  грађевинска  парцела  ГП1  представљаће  грађевинско
земљиште  чији  су сувласници,   Чупић  Мирјана,  ул.  Пеђе  Милосављевића  бр.
40/4/14,  Нови  Београд  и Абрамовић  Анета,  ул.  Ђорђа  Станојевића  бр.  9/в/9/36,
Нови Београд. 

Новоформирана  грађевинска  парцела  ГП2 представљаће  грађевинско
земљиште чији је власник, Слађана Срећковић - Брајковић, ул. Милоша Великог бр.
14 из Зајечара. 

2.7. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

2.7.1. 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  на осталом земљишту.“

Предметна локација налази се у грађевинском подручју. 

2.7.2.  Намена и карактер простора

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

Извод  из ГУП-а :
”  Претежна намена  за  предметну парцелу  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.

Градски центар као најатрактивнији простор за развој различитих активности,
у оквиру којих су лоциране најважније управне, административне и др. нестамбене
фукције, у великој мери задржава стамбени карактер.

Концепт  развоја  становања  у  оквиру  ове  зоне,  предвиђа  пре  сввега,
унапређење постојеће стамбене структуре.  Ово се пре свега односи а повећање
капацитета  физичке  структуре,  кроз  квалитетну  реконструкцију,  доградњу  и
надоградњу  објеката,  и  што  је  још  заначајније,  на  функционална  унапређења.
Тежња да се породично становање постепено измести из најуже градске зоне, и и
замени профитабилном облицима становања и пословним садржајима, а потом и
даље  трансформише,  у  смислу  промене  урбане  структуре,  повећа  степен
изграђености чиме би се употпунио карактер зоне. На тај начин се у центаралној
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градкој зони успоставља равнотежа становања и централних активности и повећава
степен изграђености кроз вишепородично и мешовито становањеу  градском центру.

Вишепородично становање у градском центруобухвата како постојеће објекте
и блокове вишепородичног становања у оквиру градског центра, тако и планиране
који би настали променом урбане структуре у оквиру ове зоне, кој се задржавају уз
предвиђен  раст,  уз  уклапање  у  систем  и  концепцију  зоне,  задовољавајући
параметре изграђености за ову зону.”

Извод  из ПДР-а :
”Претежна  намена  за  предметну  парцелу  је  индивидуално  становање  у

централној градској зони.”
За  предметну  катастарску  парцелу  ПДР-ом  прдвиђена  је  израда

урбанистичког  пројекта  ради  утврђивања  параметара  компатибилне  намене  –
вишепородично становање, шо је у складу са ГУП-ом. Намена ове локације по ГУП-у
је вишепородично становање.

2.7.3.  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.  Милоша Великог и новоформираних грађевинских парцела ГП 1 и
ГП 2, која тангира ове парцеле са јужне стране.

Висинска регулација одређена је бројем етажа (П+3).
Грађевинске линије за новоформирану грађевинску парцелу ГП 1, су следеће:
Грађевинска  линија  бр.  1  удаљена  је  од регулационе линије  минимално

27,37m, што је у складу са одредбама Правилника.
Грађевинска линија бр. 2 удаљена је од катастарске међе између предметне

парцеле  и  кп.  бр.  9262/2,  9263/6,  9363/2  КО  Зајечар  са  северозападне  стране
минимално 3,5m, што је такође у складу са одредбама Правилника.

Грађевинска линија бр. 3 удаљена је од катастарске међе између предметне
парцеле и кп. бр.19263/4 и 9263/10  КО Зајечар са североисточне стран  и кп. бр.
9263/5  КО  Зајечар  са  источне  стране минимално  5,60m,  што  је  у  складу  са
одредбама Правилника.

Грађевинска линија  бр. 4 удаљена је од међе новоформиране грађевинске
парцеле ГП 2 и најистуреније тачке планираног габарита новопројектованог објекта
са западне стране минимално 2,5m, што је у складу са одредбама Правилника.

Грађевинске линије за новоформирану грађевинску парцелу ГП 2, су следеће:
Грађевинска линија бр. 5 се поклапа са регулационом линијом улице  Милоша

Великог.
Грађевинска линија бр. 6 удаљена је од катастарске међе између предметне

парцеле  и  кп.  бр.  9266/1  КО  Зајечар  са  западне  стране минимално  2,00m,  и
задржава се као постојећа.

Грађевинска  линија  бр.  7  поклапа  се  са  границом  новоформираних
грађевинских парцела ГП 1 и ГП 2 са северне и источне стране, и задржава се као
постојећа.

Површинске  воде  се  одводе са  парцеле слободним падом према  зеленим
површинама и према улици са најмањим падом од 1,0%.

Површинске  воде  са  грађевинске  парцеле  се  не усмеравају према  другој
парцели.
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Предметна  локација  има  директан  колско  –  пешачки  приступ  из  улице
Милоша Великог која тангира ову локацију са јужне стране.

2.7.5.  Паркирање

Паркирање  возила  је  предвиђено  унутар  парцеле.  За  ГП 1  обезбеђена  су
двадесет четири паркинг места (24ПM), за сваки стан по једно паркинг место. За ГП
2  обезбеђео  је  такође  једно  паркинг  место  унутар  новоформиране  грађевинске
парцеле – у постојећој гаражи.

2.8. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Нумерички  показатељи  су:  биланс  површина,  индекс  изграђености и
заузетости,  и спратност објекта.

2.8.1.  Урбанистички показатељи и биланси површина

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

За грађевинску парцелу ГП 1 укупне површине П = 1.332,00m2, урбанистички
пказатељи имају следеће вредности:

Намена:
Постојећи стамбени објекат бр.1 се уклања, док су помоћни објекти бр. 3 и 4

су  већ  порушени,  на  новоформираној  грађевинској  парцели  ГП  1  изградиће  се
стамбена зграда вишепородичног становања,  спратности П+3 као слободностојећи
објекат.

Биланс површина је следећи:
          - Грађевински објекти                                               П = 403,00m2

          - Зелене површине и паркинг просдтор                  П = 401,00m2

- Колско - пешачке стазе унутар парцеле              П = 451,00m2

- Тротоар око објекта                                               П =  77,00m2

За грађевинску парцелу ГП 2 укупне површине  П =  352,00m2,  урбанистички
пказатељи имају следеће вредности:

Намена:
Постојећи стамбени објекат бр. 5, спратности П+1+Пк, се задржава, такође и

помоћни објекти унутар дворишта. Предметни објекти су изграђени без грађевинске
дозволе, али ће  у поступку Озакоњења бити озакоњени.

Биланс површина је следећи:
          - Грађевински објекти                                                                     П = 130,00m2

          - Зелене површине и колско - пешачке стазе унутар парцеле    П = 222,00m2
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2.8.2. Индекс изграђености/заузетоси

На  грађевинској  парцели  ГП1 планирана  је  изградња  стамбене зграде  за
вишепородично  становање (П+3)  димензија  у  основи  приземља  око
(21,50mx17,18m+2,64mx4,50m  без  тераса),  бруто  површине  П=403,00m2,  са
терасама,  у етажи спрата 1, 2 и 3 (21,50mx17,18m  без тераса), бруто површине
П=391,45m2,  са  терасама,  и  у  етажи  тавана око  (8,31mx10,45m+4,68mx2,25m),
бруто површине П=95,56m2.  Укупна бруто развијена гађевинска површина износи
П=1.673,00m2

Имајући у виду дате параметре из Правилника добијају се следеће вредности:
- Степен искоришћености земљишта 30,25% 
- Степен или индекс изграђености од 1,26
За  планирану изградњу  индекс изграђености, за  предметну  парцелу  биће

1,26, а степен искоришћености/заузетости земњишта  30,25%, што је у оквирима
дозвољених  вредности  поменутих  урбанистичких показатеља  за  централне
градске и пословне зоне (максимум  3,5 и 60%).

На  грађевинској  парцели  ГП  2 задржава  се  постојећи  стамбени  објекат
(П+1+Пк)  димензија  у основи приземља око (11,30m x  8,80m  + 3,0m x 1,50m  без
тераса),  бруто површине П=104,00m2,  и у етажи спрата 1 и поткровља (11,30m x
8,80m без тераса), бруто површине П=99,44m2. Укупна бруто развијена гађевинска
површина износи П=302,88m2. Такође, задржавају се и два помоћна објекта у дну
парцеле укупне бруто површине П=26,00m2. 

Имајући у виду дате параметре из Правилника добијају се следеће вредности:
- Степен искоришћености земљишта 36,93% 
- Степен или индекс изграђености од 0,93
Индекс изграђености, за  предметну  парцелу  је 0,93,  а  степен

искоришћености/заузетости земњишта  36,93%,  што  је  у  оквирима  дозвољених
вредности поменутих урбанистичких показатеља за централне градске и пословне
зоне (максимум  3,5 и  60%).  За реконструкцију, доградњу као и за нову изградњу
поштоваће  се  максималне  вредности  урбанистичких  параметара  код  издавања
Локацијских услова на основу захтева инвеститора.

2.8.3. Спратност (висина) објекта

Површина новоформиране грађевинске парцеле ГП 1 износи 1.332,00m2.
Површина новоформиране грађевинске парцеле ГП 2 износи 352,00m2.
Тип  објекта који ће се градити: на ГП 1  изградиће се  стамбени  објекат  за

вишепородично  становање,  слободно  стојећи  објекат,  док  се  на  парцели  ГП  2,
задржавају постојећи објекти, један стамбени и два помоћна, са наменом породично
становање.

Минимално, бочно  одстојање објеката до границе суседне парцеле  на ГП 1
износи  2,5m, а на ГП 2 је 0,0m.

Максимална спратност објекта за ГП 1 је П+3, а за ГП 2 По+П+2+ПК.
Висинска регулација за стамбени објекта за вишепородично  становање на
ГП 1, је следећа:
Висина венца у односу на коту терена је 141,40m апсолутне висине.
Висина венца у односу на коту терена је 11,90m релативне висине.
Висина слемена у односу на коту терена је 145,69m апсолутне висине.
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Висина слемена у односу на коту терена је 16,19m релативне висине
Кота пода приземља је на +0,70m од коте нивелете.

2.8.4. Паркирање

Паркирање  возила  за  ГП 1 је  предвиђено  унутар  парцеле.  Предвиђено  је
двадесетчетри паркинг  места (24ПМ), са застором од растер елемената.

Димензије паркиг места су 2,3m x 5,0m, за паркирање под углом од 90° и за
косо паркирање, и 2,0m x 6,0m, за паркирање паралелено уз коловоз.

Паркирање возила за ГП 2 је предвиђено унутар парцеле, једно паркинг место
унутар новоформиране грађевинске парцеле – у постојећој гаражи.

2.8.5. Проценат зелених површина

Зелене површине заузимају део новоформиране грађевинске парцеле ГП 1 у
површини  од  П=16,00m2,  односно  1,2%,  док  колско  пешачке  стазе  од  растер
елемената заузимају површину од П=385,00m2, односно  28,90%, што укупно изниси
П=401,00m2, односно 30,10%.

Зелене  површине  и  колско  пешачке  стазе  заузимају  део  новоформиране
грађевинске парцеле ГП 2 у површини од П=222,00m2, односно 63,07%.

2.9. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И НЕИЗГРАЂЕНИХ ПОВРШИНА

Слободне  и неизграђене површине биће уређене према  пројекту  партерног
уређења, који ће се израдити по изградњи објекта.

2.10. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

2.10.1.  Саобраћајна инфраструктура

      Грађевинске парцеле ГП 1 и ГП 2 имају директан приступ на јавну површину -
улицу Милоша Великог која тангира ову локацију са јужне стране

До предвиђених паркинг простора на ГП 1  (24ПМ) по ободу парцеле, долази
се колско - пешачком комуникацијом ширине 3,5m, која је уједно и приступни пут за
ватрогасна возила.

Такође, до постојећег парконг места на ГП 2 – гараже, долази се постојећом
колско пешачком стазом.
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2.10.2. Електроенергетска инфраструктура

Извод из услова:
„Према условима за  потребе израде Урбаистичког пројекта издатих од  ЕПС

дистрибуције,  огранак  ЕД  Зајечар, број  8.У.1.1.0-Д.10.08-106553/2-2018 од
24.04.2018.г.  за  потребе  прикључења  планираног  објекта  на  дистрибутивни
системелектричне енергије, неопходно је: 
-У ТС 10/0,4kV „  Караџићњва“ доградити трополнуосигурачку летву са постољима
осигурача 400А.
-Изградити своструки прикључни кабловски вод 0,4kV од ТС 10/0,4kV „Караџићева“
до кабловске прикључне кутије (КПК) на планираном објекту на предметној парцели.
Употребити каблове типа и пресека PP00 AS 4x150mm2.
- На приступачном месту на делу спољашње фасаде објекта а што је могуће ближе
стамбеном улазу, односно месту где ће се уградити орман меног места (ОММ) за
објекат,  обезбедити  простор  за  уградњу  КПК  са  две  групе  постоља  осигурача
одговарајуће називне струје.
- На приступачном месту у стамбеном улазу објекта (или на делу спољашње фасаде
објекта,  у  неопсредном  окружењу  улаза,  који  ће  бити  покривен  планираном
надстрешницом), предвидети слободан простор (отвор у зиду) за накнадну уградњу
ОММ за стамбени објекат са смештеним бројилима за станове и општу заједничку
потрошњу.
- За  накнадно  повезивање  дела  ОММ  (са  смештеним  бројилима)  предвидети
двослојну коруговану канализациону цев пресека Ø90mm.
- Од сабирнице за главно изједначавање потенцијала објекта до отвора за уградњу
ОММ (са смештајем бројила) предвидети кабл типа и пресека PP00-Y 1h50mm2.“

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,  биће  дати у редовном поступку у обједињеној
процедури. Будући да се инвеститор изјаснио да ће се загревање станова вршити
индивидуално помоћу електричне енергије, потребна процењена електрична снага
за портебе грејања (прикључење) објекта износи 150kW.

2.10.3.Телекомуникациона инфраструктрура

На основу издатих података о постојећем стању телекомуникационе мреже и
издавање техничких услова за прикључење на телекомуникациону мреже од стране
“Телеком Србија”, Дирекција за технику, сектор за фиксну приступну мрежу, Служба
за планирање и изградњу мреже Ниш, бр.  А334-156482/4-2018 од  17.04.2018.г..,
дати су следећи услови - извод:

„На  катастарској  парцели  9265  КО  Зајечар,  Телеком  Србија  нема
инсталираних телекомуникационих капацитета.

 Изградња унутрашњих ТК инсталација је обавеза инвеститора, осим у случају
када  се  другачије  дефинише Уговором између инвеститора  и  Телекома  а  према
моделима о пословно техничкој сардњи са ивеститорима.

Телеком србија предлаже  изградњу оптичке мреже у конфигурацији ГПОН са
оптичким  каблом  досваког  стана.  За  потребе  реализације  поменуте  оптичке  ТК
мреже потребно је изградити оптичке ЗК нисталације  а следећи начин: 
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1. У стамбеном објекту предвидети просторр у приземљу објекта за монтажу
оптичког дистрибутивног ормана(ОДО). Димензие ОДО ормана су 600х600х300мм. У
ОДО  орману  се  обавља  терминација  долазног  дистрибутивног  оптичког  кабла  и
инсталационих  оптичких  каблова  са  SC/APC.У  ОДО  орману  монтирати  пасивни
оптички сплинтер.

2.  За  потребе  полагања  оптичкуих  инсталационих  каблова  по  вертикали
објекта монтиратиуспонски регал и ребрасто црево по регалу,  најмање фи 36мм,
кроз које треба провући дистрибутивне каблове од ОДО ормана до сваке оптичке
спратне кутије (ОСК).

4. Од ОДО ормана, до свих припадјућих ОСК полаже се по један оптички кабл,
TOSM H 12xIIx0,35x0,35 CMAN G.657A, капацитета 12 оптичких вакана.

5.  Оптичке спратне  кутије  монтирају се  на зид у ходнику сваког  спрата  на
месту концентрације ребрасте цеви. Дим. спратне кутије су 300х200х100мм. У ОСК
обавља се прелаз са каблова ветикалног развода на хоризонталне инсталационе
каблове.

6.  Израда  инсталација  је  палнирана  флексибилим оптичким  кабловима  са
мономодним влакнима по  ITU-T G.657A  стандарду са  LSHF омотачем. Од ОСК до
сваког  стана  полаже  се  по  један  оптички  кабл   TOSM  H  12xIIx0,35x0,35  CMAN
G.657A. Ови каблови се полажу кроз цеви фи 26мм.

7.  У  становима,  у  близини  самог  улаза,  планирати  монтажу  корисничких
мултимедијалних  кутија  у  којима  ће  се  обавити  терминација  долазних
инсталационих  оптичких  каблова  и  терминације  инсталације  бакарних  каблова  у
стану,  а  у  њима  ће  бити  постављена  и  корисничка  опрема  –  ONT  уређај.  У
мултимедијалној кутији потребно је довести и кабл за електрично напајање  ONT
уређаја.

8. Након горе наведених услова, инвеститор – извођач радова је обавезан да
званичним  дописом  обавести  предузеће  „Телеком  Србија“  а.д.,  да  су  радови
завршени.

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

2.10.4.Топлификациона инфраструктура

На  основу  Предходне  енергетске  сагласности  –  технички  услови  за
прикључење на систем даљинског грејања бр. Е01/186 од 19.04.2018.г, издатих од
стрсне Јавно комунално стамбеног предузећа „Зајечар“ из Зајечара:

„На простору планиране изградње пословно – стамбеног објекта П+3 у ул.
Милоша Великог бр. 18 у Зајечару, на кп. бр. 9265 КО Зајечар у непосредној близини
постоји  нфраструктура  система  даљинског  грејања  града.  Постојећи  објекти  на
катастарској парцели су прикључени или су били прикључени на систем даљинског
грејања града. 

Прикључење новопланираног објекта на постојећи систем даљинског грејања
је  могуће  извршити  реконструкцијом  и  проширењем  постојеће  шахте  Ш.1.1.18  и
прикључак  топловода који  требба  да буде  одговарајућег  пречника  од прикључне
шахте до објекта “

Детаљнији услови дати су у условима Јавно комунално стамбеног предузећа
„Зајечар“, који се налазе у документацији овог Урбаистичког пројекта.

У зони предметне локације, у ул. Милоша Великог постоји систем даљинског
грејања.  Предметни  стамбени  објекат  има  могућност  прикључка  на  градске
инсталације даљинског грејања, за чије прикључење ће се издати услови у поступку
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издавања Локацијских услова, ако инвеститор буде био заитересован за овај вид
грејања. Према изјави инвеститора и финасијера,  загревање стамбених јединица
биће индивидуално на еклектричну енергију.

2.10.5. Водоводна и канализациона инфраструктура

На основу Услова издатих од стране јавног комуналног предузећа “Водовод”
Зајечар, бр. 1160 од 14.04.2018.г., кп. бр. 9265 КО зајечар има изграђен прикључак
на  водоводну  и  канализациони  прикњучак  ноји  не  задовољавају  потребе  новог
објекта и потребно их је реконстуисати. 

Изградити ново водомерно склониште (шахт), удаљено 1,5м од регулационе
линије, дим. 1,2х1,2м, дубине 1,2м.

Предвидети  нову  ревизиону  канализациону  шахту  са  одговарајућим
пречником Укм цеви до уличне канализационе мреже (шахте), од бетонских блокова,
дим.  Минимум  0,8х0,8м  и  дубине  максиимум  10цм  изнад  постојеће  уличе
канализације, удаљене 1,5м од регулационе линије.

Сваки  стан  мора  имати  своје  водомерно  место  у  заједничком  ходнику,  са
уграђеним  водомером  произвођача  Инса  Земун,  заштићено  од  крађе  на  свом
спрату, приступачно за читање и искључење са мреже ако буде било потребе а да
тиме не ремети друге станове.

Трошкови реконструкције прикључка падају на терет инвеститора.
Детаљнији услови дати су у условима Јавног комуналног предузећа „Водовод“

Зајечар, који се налазе у документацији овог Урбаистичког пројекта.

2.11. 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
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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, здравље и рад људи, односно штетне последице
на окружење.“

Планирани стамбени објекат  за  вишепородично  становање  нема  штетних
утицаја на животну средину. 

2.12. 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.
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- 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.“

На  основу  Решења  о  утврђивању  услова  за  преузимање  мера  техничке
заштите бр. 526/1 од 24.04.2018.г.од стане Завода за заштиту споменика културе
Ниш:

„Услови за предузимање мера техничке заштите, су:
-  Дозвољена  је  изградња  објекта  на  предметној  локацији  са  становишта

заштите непокретних културних добара уз обавезно поштовање осталих прописаних
урбанистичких услова и параметара;

-  Инвеститор  је  у  обавези  да  обезбеди  стални  археолошки  надзор  у  току
извођења земљаних радова на предметној локацији;

-  Уколико  се  земљани  радови  врше  машинским  путем,  неизоставна  је
употреба профилне кашике, без зубаца;

- У случају да се приликом земљаних радова открије до сада неевидентиран
локалитет или неки његов део, инвеститор је дужан да одмах заустави радове и о
томе без одлагања обавести Завод за заштиту спомеика културе Ниш. Инвеститор је
такође  дужан  да  обезбеди  услове  за  археолошка  истраживања,  конзервацију  и
презентацију локалитета и налаза а све то према посебном уговору који ће бити
сачињен између Завода за заштиту споменика културе Ниш и Инвеститора;

-  Инвеститор  је  дужан  да  обезбеди  средства  за  истраживање,  заштиту,
чување, публиковање и презетацију локалитета и налаза.

Пројектна документација се доставља Заводу за заштиту споменика културе
Ниш на сагласност а један примерак остаје Заводу за његове потребе.“

Саставни део урбанистичког пројекта је и Решење о утврђивању услова за
преузимање мера техничке заштите, Завода за заштиту споменика културе Ниш.

На  предметној  локацији  не  постоје  евидентирана  заштићена  непокретна
културна и природна добра. На суседној катастарској парцели бр. 9263/5 КО Зајечар,
која  се  делом граничи са  североистичне  стране  са  предметном парцелом (ГП1),
налази се евидентирани стамбени објекат који је под заштитом Завода за заштиту
споменика културе као грађанска кућа у ул. Караџићевој бр. 1.
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2.13. МЕРЕ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

На  основу  Мишљења издатог од  Министарства  унутрашњих  послова
Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Зајечару, Одсек за превентивну заштиту, 09/12/2 бр. 217-1-90/2018 од 16.04.2018.г.,
при изради Урбанистичког пројекта потребно је да плански документ садржи и: 

- Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који
обезбеђује довољно количине воде за гашење пожара;

- Удаљеност зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона
предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;

- Приступне  путеве  и  пролазе  за  ватроогасна  возила  до  објекта,  где  је
потребно да минимална ширина приступне саобраћајнице за једносмерно
кретање возила буде 3,5m;

- Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара
и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно
одвајање;

- Могућност евакуације и спасавања људи.
Снабдевање унутрашње хидранске мреже за гашење пожара врши се водом

из градског водовода. Планирана једносмерна саобраћајница задовољава услов у
погледу доступности возила за гашење пожара, као и евакуацију и спасавање људи
у аксцидентним ситуацијама. 

2.14. ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 

Планирани вишепородични стамбени објекат биће изграђен на делу кп. бр.
9265  КО  зајечар,  у  ул.  Милоша  Великог  бр.  18  у  Зајечару,  односно  на
новоформираној грађевинској парцели ГП1. Терен на коме ће бити изграђен објекат
је релативно раван. Димензије објекта су у основи приземља око (21,50m x 17,18m
+ 2,64m x 4,50m без тераса), бруто површине П=403,00m2, са терасама,  и у етажи
спрата  1,  2  и  3 (21,50m x  17,18m  без  тераса),  бруто  површине  П=391,45m2,  са
терасама.  Укупна бруто развијена гађевинска површина износи  П=1.577,00m2,  са
наменом  вишепородично  становање  (24  стамбене  јединице),  класификационе
ознаке 112221 класе „Б“. Спратност објекта је П+3. Висина слемена 16,19m, висина
венца 11,90m. Кота пода приземља је на 0,70m од терена.

*Tемељ – армирано  бетонски  темељи и  темељни зидови  облика темељне траке
д=1,20m, према статичком прорачуну.
*Koнструкција – Зидана од  гитер блока  формата д=25cm обострано малтерисана,
са  укрућеним  хоризонталними  вертикалним  серклажима  д=20cm.  Међуспратна
таваница предвиђена је као ситноребраста АБ таваница са „Ферт“ каналицама које
су армиране арматуром према статичком прорачуну и испуном од „Ферт“ пунионица
д=16cm. Дебљина АБ плоче је 4cm која се армира мрежастом арматуром Q133. На
свим зидовима се  ради хоризонтални армирано  бетонски  серклаж дим.  20/20  и
25/20cm кои се армира са 4ØР12.

*Кров - Основни је  четвороводан и два двоводна крова која су  кровом са атиком
према југу и северу, са падом    кровних равни према  дворишту.
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*Кровна конструкција – Дрвена, од четинара II класе.
*Kровни покривач - Фалцовани цреп.
*Фасаде -  облажу се стиропором у дебљини према ЕЕЕ, са завршном облогом од
бавалита.
*Столарија -  Нова  столарија  је  од  АЛ  и  ПВЦ  профила  застакљених  термопан
стаклом.  Проветравање  и  осветлење  стамбених  просторија  је  природно,  са
отворима према пројекту. 

2.15. ЕТАПНО  РЕШЕЊЕ ПРИВОЂЕЊА ПРОСТОРА НАМЕНИ

Прва  етапа  је  спровођење  парцелације  и  формирање  нових  грађевинских
парцела ГП 1 и ГП 2.

Друга  етапа  је  добијање  локацијских  услова  и  грађевинске  дозволе за
изградњу стамбене зграде (П+3). 

Трећа етапа је изградња стамбене зграде (П+3), према грађевинској дозволи.
Четврта етапа је уређење неизграђеног дела грађевинске парцеле.

2.16. УСЛОВИ И МЕРЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овим урбанистичким пројектом стварају се услови за утврђивање Локацијских
услова  на  основу  којих  ће  се  израдити  пројектна  документација  за  добијање
Грађевинске дозволе за изградњу стамбене зграде (П+3), чија ће реализација тећи
у неколико фаза.  У првој  фази  израдиће се Пројекат геодетског обележаања за
реализацију  парцелације.  У  другој  фази  израдиће  се  неопходна  техничка
документација  на  основу  које  ће  се  добити грађевинска дозвола за  изградњу
стамбене зграде (П+3), у ул. Милоша Великог бр. 18 у Зајечару. У трећој фази, а на
основу  добијене  грађевинске дозволе  извршиће се  изградњу  стамбене  зграде
(П+3). Четврта  фаза односи  се  на  уређење  преосталог  дела  парцеле  и  то
уређењем зелених и поплочаних површина.

Април  2018.г..
    Одговорни урбаниста
_______________________
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3. ГРАФИЧКИ ДЕО
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Republika Srbija
Opstina Zajecar

katastarska medja

situacija

betonska bandera

KATASTARSKO - TOPOGRAFSKI  PLAN
za kp. br. 9265 KO Zajecar

izradio aprila 2018 god.
    GB "GEOMETRI"
          Zajecar
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4
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4
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4
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1/2 Abramovic Aneta (Zoran)
Ul. Milosa Velikog br.18
Zajecar
1/2 Cupic Mirjana (Zoran)
Ul. Milosa Velikog br.18
Zajecar

Vlasnici :

4
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4
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720

4
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PTT orman
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cesma dvorisna

bunar sa djermom

zid kao medja 

drvena ograda na zidu

gvozdena ograda na zidu

Граница урбанистичког пројекта

01026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:500
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 40/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 9в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ
ОБУХВАТА

P = 1 : 500
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Регулациона линија

ГП 1  П=1.332,00m²
ГП 2  П=352,00m²

ГП 1

ГП 2

29

35

36

ГП 2
Y X

29 7602578.24 4862723.25
36 7602581.69 4862723.95
35 7602582.61 4862720.63
34 7602585.00 4862714.49
33 7602588.64 4862715.22
32 7602588.82 4862714.14
31 7602590.23 4862705.28
30 7602589.96 4862705.20
23 7602594.43 4862693.08
24 7602590.67 4862691.15
25 7602584.52 4862687.81
26 7602577.63 4862703.43
27 7602576.28 4862707.24
28 7602577.12 4862714.13
1 7602578.99 4862721.03
29 7602578.24 4862723.25

P =352,00m²

Граница урбанистичког пројекта

ГП 1
Y X

29 7602578.24 4862723.25
2 7602577.79 4862724.57
3 7602571.16 4862735.27
4 7602576.25 4862739.34
5 7602588.79 4862749.69
6 7602595.78 4862755.47
7 7602598.34 4862757.59
8 7602602.44 4862750.59
9 7602603.62 4862748.57

10 7602606.35 4862743.86
11 7602607.26 4862742.30
12 7602607.98 4862741.06
13 7602611.02 4862734.89
14 7602613.45 4862729.94
15 7602613.75 4862729.33
16 7602615.69 4862725.39
17 7602613.09 4862723.65
18 7602608.58 4862720.98
19 7602605.28 4862719.03
20 7602599.68 4862716.72
21 7602605.35 4862698.43
22 7602601.05 4862696.37
23 7602594.43 4862693.08
30 7602589.96 4862705.20
31 7602590.23 4862705.28
32 7602588.82 4862714.14
33 7602588.64 4862715.22
34 7602585.00 4862714.49
35 7602582.61 4862720.63
36 7602581.69 4862723.95
29 7602578.24 4862723.25

P =1.332,00m² 02026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:500
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

P = 1 : 500

УРБАНИСТИЧКА ПАРЦЕЛАЦИЈА
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Регулациона линија

Пројектована стамбена зграда П+3  П=403,00m²
- новаградња на ГП1
Постојећи објекат бр. 1 који се уклања П=118,00m²
 на ГП1

Координате грађевинских линија за
ГП 1

Y X
1 7602593.82 4862723.23
2 7602597.83 4862723.27
3 7602603.36 4862736.89
4 7602602.00 4862739.56
5 7602585.97 4862742.82
6 7602577.70 4862737.27
7 7602580.34 4862729.42
8 7602585.49 4862721.95

KN130,20
KT130,20

Грађевински објекти на суседним парцелама

Грађевинска линија

ГП 1  П=1.332,00m²

ГП 2  П=352,00m²

ГП 1

6
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R10,5R7

R7
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KN129,78
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KN130,00
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ГЛ 1

21,5 17,18

2,64

4,5

Граница урбанистичког пројекта

R1
0,

5

5,53
Главни улаз

ГП 1

ГП 2

Координате грађевинских линија за
ГП 2

Y X
9 7602584.52 4862687.81

10 7602594.43 4862693.08
11 7602584.30 4862693.40
12 7602580.43 4862704.02

2,8

2,05

Постојећи објекти који се задржавају П=130,00m²
 на ГП2

П+1+Пк

ГЛ 5

ГЛ 7

11,31

8,83

1,5

3

1,5

3,96

3,
6

3,69

3,44

Рампа за инвалиде

Објекат под заштитом
Завода за заштиту
споменика културе Ниш

03026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:500
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

P = 1 : 500

РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО
РЕШЕЊЕ
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zid kao medja 

drvena ograda na zidu

gvozdena ograda na zidu

Граница урбанистичког пројекта

Регулациона линија

Пројектована стамбена зграда П+3  П=403,00m²
- новаградња на ГП1

Постојећи објекат бр. 1 који се уклања П=118,00m²
на ГП1

Грађевински објекти на суседним парцелама
Грађевинска линија

ГП 1  П=1.332,00m²

ГП 2  П=352,00m²

ГП 2

6

1,91

П+3
3,5

3,5

5,84

24ПМ од растер елемената

5,99

3,5

4,73

3,5

3,
5

R10,5R7

R7

R7

29

35

36

5,57

2,5

2,55

Зелене површине

Електро мрежа

Водоводна мрежа
Канализациона мрежа

ТТ кабл

ТС 10/0,4 kv "Караџићева"

Постојећи ИПО извод 20.25

Прикључак на канализациону мрежу

Прикључак на водоводну мрежу

5,53

R1
0,

5

5,53

22
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1718

19
20

21

23

24П+1+Пк

1

Паркинг место за инвалиде

Паркинг место

Постојећи објекти који се задржавају П=130,00m²
на ГП2

1

Главни улаз

6,03

6,03

2

ГП 1

5,01

5,02

2,31
2,31

2,31
2,31

2,31

6

6

6

6

2

2

6,09

2,48

2

6

6

2,26

5

5

2,3
2,3

2,3
2,3

2,31
2,31

2,31
2,31

5,01

Рампа за инвалиде

Објекат под заштитом
Завода за заштиту
споменика културе Ниш

04026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:500
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

P = 1 : 500

ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА

НА СПОЉНУ МРЕЖУ



Ulica Milosa Velikog
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28

6,52

16,26

9,07

3,32

8,11

2,34

5,45

1,8
1,43

6,88

5,52
0,68

4,39

3,13

5,24

3,83

6,06

19,15

4,77

7,39

4,23

7.00

17,07

4,04

6,
94

7,
15

3,74

12,58

LEGENDA

katastarska medja

situacija

betonska bandera

PTT orman

kanalizaciona sahta - kruzna

vodovodna sahta - cetvrtasta

cesma dvorisna

bunar sa djermom

zid kao medja 

drvena ograda na zidu

gvozdena ograda na zidu

Регулациона линија

Пројектована стамбена зграда П+3   П=403,00m² - новаградња

Грађевински објекти на суседним парцелама

Грађевинска линија

ГП 1  П=1.332,00m²

ГП 2  П=352,00m²

ГП 1

ГП 2

6

1,91

П+3

5,84

24ПМ од растер елемената

29

35

36

5,57

Зелене површине

Тротоар око објекта

Контејнер за одлагање смећа

Граница урбанистичког пројекта
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24

Објекат под заштитом
Завода за заштиту
споменика културе Ниш

ГП 2
1

Паркинг место за инвалиде

Паркинг место

Постојећи објекти који се задржавају П=130,00m²
на ГП2

Главни улаз

Рампа за инвалиде

1

П+1+Пк

05026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:500
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

P = 1 : 500

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ



0.70

0.70

0.70

0.70±0.00

A

Б

A

Б

0.70

0.70

0.70

0.700.70

0.70

Основа приземља

Идејнo решење  /ИДР/ Драган Милутиновић 317 A714 04 1

Нова градња, стамбена зграда П+3

06/1026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:100
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА
-ОСНОВА ПРИЗЕМЉА-



0.70

3.50/6.30

3.50

3.50/6.30

A

Б

A

Б

3.50/6.30
3.50/6.30

3.50/6.30

3.50/6.30

4.60

4.68

Основе спрата 1, 2 и 3

Идејнo решење  /ИДР/ Драган Милутиновић 317 A714 04 2

Нова градња, стамбена зграда П+3

06/2026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:100
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА
-ОСНОВЕ СПРАТА 1, 2 И 3-
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Основа тавана

Идејнo решење  /ИДР/ Драган Милутиновић 317 A714 04 3

Нова градња, стамбена зграда П+3

C:\# Sertifikati\0_Skenirani Pecati\JPG\317.jpg

06/3026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:100
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА
-ОСНОВА ТАВАНА-



±0.00

9.10 9.10

9.10 9.10
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16.19

13.64

13.64

13.81

13.81

4.60

4.68

A

Б

A

Б

0.70

Основа кровних равни

Идејнo решење  /ИДР/ Драган Милутиновић 317 A714 04 4

Нова градња, стамбена зграда П+3

06/4026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:100
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА
-ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ-



Пресек

Идејнo решење  /ИДР/ Драган Милутиновић 317 A714 04 5

Нова градња, стамбена зграда П+3
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Г                ТаванВ         под на спрату Д   спољни зидA     Собе под на тлу Kупатило на тлу

06/5026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:100
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА
-ПРЕСЕК A-A-



Пресек

Идејнo решење  /ИДР/ Драган Милутиновић 317 A714 04 6

Нова градња, стамбена зграда П+3

Г                ТаванВ         под на спрату Д   спољни зидA     Собе под на тлу
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Б       Tераса на тлу  Kупатило на тлу

±0.00

±0.00

8.00
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06/6026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:100
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА
-ПРЕСЕК Б-Б-



Изгледи

Идејнo решење  /ИДР/ Драган Милутиновић  317 A714 04 6

Нова градња, стамбена зграда П+3
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06/6026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:200
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 040/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 009в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА
-ПРЕСЕК A-A-



Ulica Milosa Velikog
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Republika Srbija
Opstina Zajecar

katastarska medja

situacija

betonska bandera

KATASTARSKO - TOPOGRAFSKI  PLAN
za kp. br. 9265 KO Zajecar

izradio aprila 2018 god.
    GB "GEOMETRI"
          Zajecar

7602
550

4
862
670

4
862
720

4
862
770

7602
637.5

7602
600

1/2 Abramovic Aneta (Zoran)
Ul. Milosa Velikog br.18
Zajecar
1/2 Cupic Mirjana (Zoran)
Ul. Milosa Velikog br.18
Zajecar

Vlasnici :

4
862
770

4
862
720

4
862
670

PTT orman

kanalizaciona sahta - kruzna

vodovodna sahta - cetvrtasta

cesma dvorisna

bunar sa djermom

zid kao medja 

drvena ograda na zidu

gvozdena ograda na zidu

Граница урбанистичког пројекта

07026/18/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:500
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ:
Чупић Мирјана, Пеђе Милосављевића бр. 40/4/14,
Нови Београд
Абрамовић Анета, Ђорђа Станојевића бр. 9в/9/36,
Нови Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 9265 KO ЗАЈЕЧАР
- ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1,
 У УЛ. МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 18 У ЗАЈЕЧАРУ-

Сарадници:

Април,
2018

ОРТОФОТОСНИМАК СА ГРАНИЦОМ
ОБУХВАТА

P = 1 : 500
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