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1. ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА ШИРЕГ ЗАХВАЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
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6. ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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В.   И Д Е Ј Н О   А Р Х И Т Е К Т О Н С К О   Р Е Ш Е Њ Е   О Б Ј Е К А Т А 
С А   Т Е Х Н И Ч К И М   О П И С О М 

 
Г.   Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н 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 

 

1. Пројектни задатак, достављен од стране инвеститора Града Зајечара, без броја и датума; 
2. Катастарско-топографски план за кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар, израђен од 

стране ДОО „ГЕОИСТОК” Зајечар, децембар 2020.године; 
3. Подаци из базе катастра непокретности Републичког геодетског завода за кп.бр.5484/4 по 

листу непокретности бр.17883 КО Зајечар, кп.бр.5494/1 и 5498/2 по листу непокретности 
бр.17886 КО Зајечар, прибављени путем Информационог система за размену података на дан 
23.12.2020.године; 

4. Информација о локацији - о намени парцеле и могућностима и ограничењима градње на 
кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар у Зајечару, улица Тимочки кеј, издата од Градске 
управе града Зајечара - Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, 
IV/04 бр.353-166/2020 од 25.12.2020.године; 
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5. Одговор на Захтев за давање података, издати од ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор” 

Зајечар, бр.05/2021 од 04.01.2021.године; 
6. Обавештење, издато од Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Одељења за 

ванредне ситуације у Зајечару, бр.217.28-1-1/2021 од 05.01.2021.године; 
7. Одговор на захтев за доставу података о постојећој инфраструктури за изградњу 

стамбених јединица за социјално становање у насељу Котлујевац у Зајечару, издато од ЈКСП 
„Зајечар” Зајечар, бр.е01/5 од 05.01.2021.године; 

8. Обавештење по захтеву за давање података о условима изградње и коришћења простора 
за израду Урбанистичког пројекта за уређење простора и изградњу стамбених јединица за 
социјално становање у насељу Котлујевац у Зајечару на кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО 
Зајечар, издато од Градске управе града Зајечара - Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове, IV/04 бр.501-сл/2021 од 05.01.2021.године; 

9. Услови за пројектовање и прикључење, издати од Оператора дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција” д.о.о. Београд - Огранак „Електродистрибуција Зајечар”, бр.8.У.1.1.0-Д-10.08-
935/2-2021 од 06.01.2021. године.; 

10. Одговор на захтев за давање услова, издато од ЈКП „Тимок-одржавање” Зајечар, бр.22 од 
06.01.2021.године; 

11. Услови, издати од Предузећа за телекомуникације а.д. „Телеком Србија” - Служба за 
планирање и изградњу мреже Ниш, бр.А334-5405/2-2021 од 08.01.2021.године; 

12. Копија катастарског плана за кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар, Републичког 
геодетског завода - Служба за катастар непокретности Зајечар, бр.953-1-091/2021-5 од 
14.01.2021.године; 

13. Подаци о постојећем стању водоводне и каналиозационе мреже, издати од ЈКП „Водовод” 
Зајечар, бр.50/1 од 15.01.2021.године. 
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РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
 
 
 
 

На основу члана 62. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон и 9/20) и одредби Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, 
бр.32/19) 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 уређење простора и изградњу стамбених 
објеката за социјално становање у насељу Котлујевац у Зајечару, на кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО 
Зајечар, одређује се: 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обрађивач: ПР АРХИДИУМ, 
 Биро за пројектовање, инжењеринг и надзор, 
 Димитровград Зајечар, Варшавска бр.19 
 

Одговорно лице обрађивача: Драган Милутиновић 
 

Потпис: 
 

Печат: 
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
 
 
 
 

Као Одговорни урбаниста који руководи израдом Урбанистичког пројекта за уређење простора и 
изградњу стамбених објеката за социјално становање у насељу Котлујевац у Зајечару, на 
кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 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, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 - др. Закон и 9/20), 

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

3. да је урбанистичко-техничка документација израђена у складу са важећим планским 
документима, као и 

4. да је обезбеђена међусобна сагласност свих саставних делова урбанистичко-техничке 
документације. 

 
 
 
 
 
 

Одговорни урбаниста: Андрија Дончев, маст.инж.арх. 
 

Број лиценце: 200 1516 15 
 

Потпис: 
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spoj: 02-121399264
Eeorpa4, 09.12.2020. rograHe

Ha ocHoey qnaHa 14. Ctaryra [4HxersepcKe KoMope Cp6raje
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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, 
Града Зајечара, Трг ослобођења бр.1, уређење простора и изградњу стамбених објеката за социјално 
становање у насељу Котлујевац у Зајечару, кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар. 

Наведене катастарске парцеле, захваћене Урбанистичким пројектом, налазе се у оквиру 
граница Плана генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и северозапад („Службени лист 
Града Зајечара”, бр.33/18). За предметни простор, који припада Зони 1 - зона центра насеља и на 
којем је планирана намена делом Социјална заштита - Социјално становање - Јавне функције и 
службе а делом Спорт и рекреација, прописана је обавеза израде Урбанистичког пројекта. 
 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска анализа и разрада 
локације, преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја на предметном 
простору и привођење истог планираној намени, а у складу са важећим планским документом. 
Урбанистички пројекат дефинисаће урбанистичке параметре за изградњу планираних објеката на 
захваћеном простору, утврдити планиране промене на парцели и прецизно дефинисати правила 
уређења и грађења. 
 

1.2. Подлоге за израду Урбанистичког пројекта 
 

1. Копија катастарског плана за  кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар ....................... Р 1:1000 
2. Катастарско-топографски план за кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар .............. Р 1:1000 
3. Ортофото снимак захваћеног подручја Урбанистичког пројекта (ГеоСрбија); 
4. Извод из Плана генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и северозапад („Службени 

лист Града Зајечара”, бр.33/18) за подручје кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар - графички 
прилози: 
4.1. Регулационо нивелациони план 
4.2. План површина јавне намене 
4.3. Планирана намена површина 
4.4. Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине 

 

Урбанистички пројекат израђен је на овереном катастарско-топографском плану. 
 

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Изради Урбанистичког пројекта за уређење простора и изградњу стамбених објеката за 
социјално становање приступа се на основу издате Информације о локацији о намени парцеле и 
могућностима и ограничењима градње на кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар у Зајечару, 
улица Тимочки кеј, од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове 
Градске управе града Зајечара, IV/04 бр.353-166/2020 од 25.12.2020.године. 
 

2.1. Правни основ за израду Урбанистичког пројекта 
 

Урбанистичким пројектом захваћене су катастарске парцеле бр.5484/4 по листу непокретности 
бр.17883 КО Зајечар, бр.5494/1 и 5498/2 по листу непокретности бр.17886 КО Зајечар које се налазе у 
јавној својини на којима је као имаоц права на парцели уписан Орган јединице локалне самоуправе - 
Град Зајечар, Трг ослобођења бр.1, уједно наручиоц и инвеститор пројекта. 

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, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон и 9/20); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19). 
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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.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар, плански 
основ представља План генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и северозапад („Службени 
лист Града Зајечара”, бр.33/18). 
 

Услови за локацију преузети из Информације о локацији 
 

Захваћено подручје Урбанистичког пројекта, према Генералном урбанистичком плану града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара”, бр.15/12), је површина јавне намене и припада Зони 1 - 
зона центра насеља. Детаљном разрадом у Плану генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север 
и северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18), предметни простор намењен је 
развијању површина и објеката јавне намене и то: на једном делу локације предвиђена намена је 
социјална заштита - социјално становање - јавне функције и службе, а на другом делу спорт и 
рекреација. 

Планом је прописана обавеза да се спровођење истог за ову локацију врши кроз израду 
Урбанистичког пројекта за планиране намене. 
 

Општа правила за изградњу површина и објеката јавних намена: 
 

 задате регулационе линије према улици Тимочки кеј и реци Црни Тимок дате су граничним 
тачкама са координатама; 

 дефинисане пратеће и компатибилне намене дате су у табели бр.13 „Компатибилност намене”; 
 минимално удаљење грађевинске линије дато је у графичком прилогу; 
 најмања удаљеност објеката на истој парцели износи половину висине вишег објекта; 
 врста објекта је слободностојећи; 
 дозвољено је више објеката на пацели; 
 изградња помоћних објеката дозвољена је искључиво у складу са планираном наменом; 
 ограђивање парцела није обавезно; 
 минимални степен комуналне опремљености представља саобраћајни прикључак, 

електроенергетски прикључак, водоводни и канализациони прикључак; 
 степен заузетости је максимално 40%; 
 минимални проценат зеленила на парцели је 40% за социјално становање; 

 

Правила за изградњу објеката намењених социјалном становању: 
 

 нормативи за површину стамбеног објекта према броју чланова домаћинства за објекте 
социјалног становања дати су у табели бр.14; 

 норматив за паркирање је 0,75ПМ по стану за социјално и непрофитно становање са минимум 
10% места намењених коришћењу особама са инвалидитетом; 

 јавне површине у комплексу морају бити у складу са стандардима приступачности; 
 степен заузетаоси за социјално становање је 50%. 

 

Правила за изградњу објеката и површина за спорт и рекреацију: 
 

 степен заузетости за отворене објекте је максимално 50%; 
 минимални проценат зеленила на парцели је 30%; 
 ограђивање парцела није обавезно. 
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3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

3.1. Границе захвата Урбанистичког пројекта, облик и површина 
 

Урбанистичким пројектом обухваћени су делови три постојеће катастарске парцеле бр.5484/4, 
5494/1 и 5498/2 КО Зајечар. 
 

Границе захваћеног подручја Урбанистичког пројекта са јужне, југоисточне, источне и 
северозападне стране представљају регулационе линије задате Планом генералне регулације Града 
Зајечара бр.1 - север и северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18) а са западне стране 
постојећа међна линија између кп.бр.5498/2 и 5495/53 као и међна линија између кп.бр.5494/1 и 
5494/3. Границе су следеће: 
 на југу, југоистоку и истоку: граница захвата почиње у најјужнијој тачки дефинисаној у пресеку 

задате регулационе линије према реци Црни Тимок и постојеће међне линије између 
кп.бр.5494/1 и 5494/3, иде у правцу североистока поменутом регулационом линијом, по задатим 
детаљним тачкама, све до тачке пресека исте са међном линијом између кп.бр.5494/1 и 5494/2, 
где скреће у правцу северозапада и продужава међном линијом све до тачке њеног пресека са 
другом задатом регулационом линијом према улици Тимочки кеј, где скреће у правцу 
југозапада; 

 на северозападу: граница иде у правцу југозапада, регулационом линијом према улици Тимочки 
кеј по задатим детаљним тачкама, све до пресека са кп.бр.5484/4 у две тачке, након чега 
наставља истим правцем по поменутој регулационој линији, све до тачке њеног пресека са 
међном линијом између кп.бр.5498/2 и 5495/53, где скреће у правцу југа; 

 на западу: граница продужава у правцу југа, међном линијом између кп.бр.5498/2 и 5495/53, све 
до тромеђе са кп.бр.5484/4, сече кп.бр.5484/4 по линији дефинисаној са две тачке, поменутом 
тромеђом и тромеђом кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5494/3, одакле наставља међном линијом између 
кп.бр.5494/1 и 5494/3, све до тачке пресека са задатом регулацијоном линијом према реци Црни 
Тимок, односно до почетне тачке на крајњем југу. 

 

Облик захваћеног подручја Урбанистичког пројекта је издужена неправилна геометријска 
форма, полигоналног типа, у правцу југозапад-североисток. 

У графичком делу пројекта дате су координате детаљних тачака обухвата Урбанистичког 
пројекта. 
 

Површина обухваћена Урбанистичким пројектом, представља површину новопланираних 
грађевинских парцела која се поклапа са површином захваћених делова постојећих катастарских 
парцела, у укупној површини од 1ha 15а 42м². 
 

3.2. Режим коришћења земљишта 
 

Захваћено подручје Урбанистичког пројекта: 
 

1) Катастарска парцела бр.5484/4 КО Зајечар по врсти је градско грађевинско земљиште у јавној 
својини. Имаоц права на парцели је Град Зајечар (удео 1/1). Парцела је неизграђена и 
комунално неопремљена, са постојећом наменом: улица. 
 

- Површина парцеле        0hа 13а 99м² 
  
 

УКУПНА ПОВРШИНА ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ   0hа 09а 11м² 
 

У оквиру постојеће катастарске парцеле, кп.бр.5484/4, у Републичком геодетском заводу - 
Служба за катастар непокретности Зајечар, према Листу непокретности бр.17883 КО Зајечар, 
евидентирана су три дела парцеле, и то: 
 

ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР.1 - ОБЈЕКАТ                1.273м² 
  
 

- улица 
- објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта 
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ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР.2           58м² 
  
 

- земљиште под делом зграде 
- део зграде бр.1 са катастарске парцеле 5498/2 која је укупне површине 219м² 

 

ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР.3           68м² 
  
 

- земљиште под делом зграде 
- део зграде бр.2 са катастарске парцеле 5498/2 која је укупне површине 267м² 

 

Наведени објекат - улица представља искључиво катастарско стање јер је предметна 
катастарска парцела тренутно неизграђена (фактичко стање). Улица је измештена северније и 
предметни простор је рашчишћен. На парцели се налазе једино делови зграда бр.1 и 2 са 
суседне кп.бр.5498/2 КО Зајечар. 
 

2) Катастарска парцела бр.5494/1 КО Зајечар по врсти је градско грађевинско земљиште у јавној 
својини. Имаоц права на парцели је Град Зајечар (удео 1/1). Парцела је неизграђена и 
комунално неопремљена, са постојећом наменом: њива. 
 

- Површина парцеле        0hа 81а 67м² 
  
 

УКУПНА ПОВРШИНА ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ   0hа 60а 49м² 
 

У оквиру постојеће катастарске парцеле, кп.бр.5494/1, у Републичком геодетском заводу - 
Служба за катастар непокретности Зајечар, према Листу непокретности бр.17886 КО Зајечар, 
евидентирана су три дела парцеле, и то: 
 

ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР.1           17м² 
  
 

- земљиште под делом зграде 
- део зграде бр.1 са катастарске парцеле 5498/2 која је укупне површине 219м² 

 

ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР.2         138м² 
  
 

- земљиште под делом зграде 
- део зграде бр.2 са катастарске парцеле 5498/2 која је укупне површине 267м² 

 

ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР.3                  8.012м² 
  
 

- њива 1. класе 
 

Предметна катастарска парцела је неизграђена и на истој се налазе једино делови зграда бр.1 
и 2 са суседне кп.бр.5498/2 КО Зајечар. 
 

3) Катастарска парцела бр.5498/2 КО Зајечар по врсти је градско грађевинско земљиште у јавној 
својини. Имаоц права на парцели је Град Зајечар (удео 1/1). Парцела је делом изграђена и 
комунално опремљена, са постојећом наменом: становање. 
 

- Површина парцеле        0hа 64а 56м² 
  
 

УКУПНА ПОВРШИНА ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ   0hа 45а 82м² 
 

У оквиру постојеће катастарске парцеле, кп.бр.5498/2, у Републичком геодетском заводу - 
Служба за катастар непокретности Зајечар, према Листу непокретности бр.17886 КО Зајечар, 
евидентирана су три дела парцеле, и то: 
 

ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР.1 - ОБЈЕКАТ       144м² 
  
 

- стамбена зграда за колективно становање - део 
- објекат има одобрење за употребу 
- делови зграде, која је укупне површине 219м², налазе се на кп.бр.5484/4 и 5494/1 

 

ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР.2 - ОБЈЕКАТ         62м² 
  
 

- стамбена зграда за колективно становање - део 
- објекат има одобрење за употребу 
- делови зграде, која је укупне површине 267м², налазе се на кп.бр.5484/4 и 5494/1 
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ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР.3                  6.251м² 
  
 

- пашњак 1. класе 
 

Предметна катастарска парцела је делом изграђена и на истој се налазе два стамбена објекта 
за колективно становање (зграда бр.1 и 2) чији су делови и на суседним кп.бр.5484/4 и 5494/1 
КО Зајечар. 
 

Урбанистичким пројектом планирано је уређење простора за комплекс социјалног становања и 
изградња 10 (десет) двојних стамбених објеката (П+0), на новоформираним грађевинским 
парцелама, у складу са планираним карактером грађевинског блока којем припада и постојећим 
објектима вишепородичног становања који се задржавају. Заједно са изградњом планирано је 
уређивање грађевинског земљишта, што подразумева његово припремање и опремање. Припремање 
земљишта обухвата истражне и припремне радове, као и нивелисање терена, а опремање земљишта 
изградњу објеката комуналне инфраструктуре, тј. повезивање новопланираних објеката на мрежу 
инфраструктуре. 

Како се Урбанистички пројекат ради за делове више катастарских парцела садржи и планирану 
парцелацију. 
 

3.3. Анализа постојећег стања 
 

Локација захваћеног подручја Урбанистичког пројекта налази се на 2,0км западно од центра 
града, у јужном делу насеља Котлујевац у Зајечару. 

Терен је условно раван, благо покренут, са нагибом ка југоистоку и североистоку. 
Предметни простор дефинисан је са северозападне стране регулацијом улице Тимочки кеј, 

измештеном током времена, а са јужне, југоисточне и источне стране левом обалоутврдом реке Црни 
Тимок која представља природну границу. 

Захваћено подручје Урбанистичког пројекта представљају делови постојећих катастарских 
парцела бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар који заједно чине јединствену функционалну и 
просторну целину. 

Приступ локацији, колски и пешачки, остварен је са северозападне стране из улице Тимочки кеј 
где се налазе и површине за паркирање у виду бетонских платоа и дуж саобраћајнице под ризлом. 

Предметни простор је неуређен и делимично изграђен. У средишњем делу изграђени су објекти 
за вишепородично становање, спратности По+П+1+Пк и По+П+3, чији се делови налазе на све три 
катастарске парцеле. Постојећи објекти, којима управља Центар за социјални рад у Зајечару, 
припадају категорији социјалног становања и у њима су смештене породице избеглих и расељених 
лица као и социјално угрожене породице са територије Града Зајечара. Североисточно од истих 
изграђен је комбиновани терен за спорт и рекреацију са заштитном оградом чији се делови такође 
налазе на поменутим катастарским парцелама. У наставку се налази дечије игралиште са дотрајалом 
дрвеном опремом распоређеном насумице на неуређеном земљишту. Сам прилаз и тренутно стање у 
којем се игралиште налази су небезбедни и опасни за категорију становништва којој су намењени. 
Већи део предметног простора је девастиран и представља неуређену зелену површину. Самоникла 
ниска вегетација је доминантно обележје простора. 

Предметни простор, изузев изграђеног дела, није комунално опремљен. 
Будући да се катастарске парцеле, које се третирају Урбанистичким пројектом, налазе у 

градском грађевинском подручју, исте су са могућношћу комуналног опремања и прикључења 
будућих планираних стамбених објеката на мрежу инфраструктуре у складу са условима имаоца 
јавних овлашћења. На предметном простору, у регулацији улице Тимочки кеј, постоји јавна 
хидротехничка мрежа, водовод и канализација, као и телекомуникациона мрежа. 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, тачније комплекс социјалног становања 
који чине две грађевинске парцеле, једна за становање, у оквиру које се поред постојећих објеката 
вишепородичног становања који се задржавају планира изградња двојних стамбених објеката са свим 
пратећим садржајима, и друга за спорт и рекреацију. Пројектом се задржава намена социјалног 
становања, која је сада мањим делом заступљена на предметном простору, и врше се одређене 
измене, у смислу урбанистичко-архитектонског преобликовања простора, како би се комплекс у 
целини привео датој намени. 

Пројектом је на грађевинској парцели ГП1 планирана изградња 10 (десет) двојних стамбених 
објекта, спратности П+0, са по две стамбене јединице, који се просторно организују у три блока, два 
са по четири објекта и један са два. 

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 Планом генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север 
и северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18). 

Урбанистичким пројектом планира се уређење комплекса, новоформираних грађевинских 
парцела ГП1 и ГП2, и градња двојних стамбених објеката са свим пратећим површинама и 
садржинама, колским и пешачким прилазима, интерном саобраћајницом, површинама за паркирање, 
пешачким површинама, зеленим површинама и пратећом мрежом инфраструктуре. 
 

Намена и карактер простора приказани су у графичком прилогу бр.Б.5. „План намене површина 
са партерним уређењем”. 
 

4.2. Планирана парцелација 
 

Планираном парцелацијом врши се реализација Плана генералне регулације Града Зајечара 
бр.1 - север и северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18) на предметном простору и 
обезбеђују услови за формирање три грађевинске парцеле ГП1, ГП2 и ГП3 од делова катастарских 
парцела бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар при чему се јављају и катастарски остаци за 
кп.бр.5484/4 и 5494/1. Обзиром да су планираном парцелацијом обухваћене све три катастарске 
парцеле у целини, обухват истих не одговара претходно дефинисаном обухвату Урбанистичког 
пројекта. 

Новоформиране грађевинске парцеле формирају се сходно задатим регулационим линијама 
према реци Црни Тимок и улици Тимочки кеј као и задатом регулационом линијом унутар комплекса 
којом становање треба одвојити од простора за спорт и рекреацију. Поменуте регулационе линије 
дефинисане су детаљним тачкама у Плану генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и 
северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18). 
 

НОВОФОРМИРАНА ГП1 - СТАНОВАЊЕ              7.722м² 
  

 

- део катастарске парцеле бр.5484/4                 567м² 
- део катастарске парцеле бр.5494/1              3.363м² 
- део катастарске парцеле бр.5498/2              3.792м² 

 

НОВОФОРМИРАНА ГП2 - СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА            3.820м² 
  

 

- део катастарске парцеле бр.5484/4                 344м² 
- део катастарске парцеле бр.5494/1              2.686м² 
- део катастарске парцеле бр.5498/2                 790м² 
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НОВОФОРМИРАНА ГП3 - УЛИЦА               2.182м² 
  
 

- део катастарске парцеле бр.5484/4                 112м² 
- део катастарске парцеле бр.5494/1                 196м² 
- део катастарске парцеле бр.5498/2              1.874м² 

 

КАТАСТАРСКИ ОСТАТАК КО1 - ЗА КП.БР.5494/1             1.922м² 
  
 

 

КАТАСТАРСКИ ОСТАТАК КО2 - ЗА КП.БР.5484/4                376м² 
  
 

 

Новоформиране парцеле и катастарски остаци су издужене неправилне геометријске форме, 
полигоналног типа, у правцу југозапад-североисток, изузев КО2 који је у правцу југоисток-
северозапад. Обзиром да новоформирана грађевинска парцела ГП3 представља регулацију улице 
Тимочки кеј, ГП1 и ГП2, које се налазе у комплексу социјалног становања, ослањајући се на исту са 
северозападне стране, имају обезбеђен директан колски и пешачки приступ. Катастарски остатак КП1 
има такође обезбеђен приступ из улице Међумурске док катастарски остатак КО2 представља 
заштитни појас водотока уз реку Црни Тимок. 

Новоформиране грађевинске парцеле ГП1, ГП2 и ГП3, као и катастарски остаци КО1 (за 
кп.бр.5494/1) и КО2 (за кп.бр.5484/4), по врсти су градско грађевинско земљиште у јавној својини и 
имаоц права на истим остаје Град Зајечар (удео 1/1). 
 

Постојеће катастарске парцеле, новоформиране грађевинске парцеле и катастарски остаци 
детаљно су приказани са свим аналитичко-геодетским елементима у графичком прилогу бр.Б.3. 
„Планирана парцелација”. 
 

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.” 
Регулационе линије које раздвајају јавну саобраћајницу са северозападне стране, улицу 
Тимочки кеј (новоформирана ГП3), и заштитни појас водотока уз реку Црни Тимок на југу, 
југоистоку и истоку (катастарски остатак КО2) од новоформираних грађевинских парцела ГП1 и 
ГП2, као и регулациона линија унутар комплекса између самих ГП1 и ГП2, задате су детаљним 
тачкама у Плану генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и северозапад („Службени 
лист Града Зајечара”, бр.33/18). Постојеће међне линије између кп.бр.5494/1 и 5494/3 као и 
између кп.бр.5498/2 и 5495/53 се задржавају, сада као међне линије између ГП1 и кп.бр.5494/3 
као и ГП1 и кп.бр.5495/53. 

 „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 унутар простора оивиченог грађевинском линијом.” 

 „Висина новог објекта на грађевинској парцели, утврђује се применом правила о висинској 
регулацији, односно дозвољеном висином објеката прописаном Планом генералне регулације 
Града Зајечара бр.1 - север и северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18).” 
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 задате регулационе линије 
као и у односу на постојеће суседне парцеле, а у складу са Планом генералне регулације Града 
Зајечара бр.1 - север и северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18). 
 

Планом је дато минимално растојање између регулационе и грађевинске линије, као и 
минимално растојање грађевинских линија према суседним парцелама и та растојања износе: 
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 „растојање између задатих регулационих линија, према улици Тимочки кеј и према реци Црни 
Тимок, и грађевинских линија за нове објекте је 5,0м”; 

 „растојање између задате регулационе линије унутар комплекса, граница између 
новоформираних ГП1 и ГП2, и грађевинске линије за нове објекте је 3,0м”; 

 „најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 3,5м”; 

 „међусобна удаљеност објеката који се граде у оквиру исте парцеле, износи по правилу 
најмање половину висине вишег објекта. 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 5,0м, а минимум 4,0м, ако један од зидова 
објеката садржи отворе за дневно осветљење”. 

 

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

удаљења планираних грађевинских објеката од задате регулационе линије према улици 
Тимочки кеј (новоформирана ГП3) и износи минимум 5,00м. 
Урбанистичким пројектом планирано растојање новопројектованих објеката северозападне 
орјентације I блока од задате регулационе линије према улици Тимочки кеј је 22,00м а 
новопројектованих објеката северозападне орјентације II блока од исте је 18,50м. 

- Грађевинска линија 2 - са јужне, југоисточне и источне стране: представља линију 
минималног дозвољеног удаљења планираних грађевинских објеката од задате регулационе 
линије према реци Црни Тимок (катастарски остатак КО2) и износи минимум 5,00м. 
Урбанистичким пројектом планирано растојање новопројектованих објеката југоисточне 
орјентације I и III блока од задате регулационе линије према реци Црни Тимок је променљиво. 

- Грађевинска линија 3 - са западне стране: представља линију минималног дозвољеног 
удаљења планираних грађевинских објеката од линија суседних катастарских парцела 
бр.5494/3 и 5495/53 као и катастарског остатка КО1 и износи минимум 3,50м. 
Урбанистичким пројектом планирано растојање новопројектованих објеката југозападне 
орјентације I блока од линија суседних катастарских парцела је променљиво. 

- Грађевинска линија 4 - унутар комплекса: представља линију минималног дозвољеног 
удаљења планираних грађевинских објеката на новоформираној ГП1 од задате регулационе 
линије према новоформираној ГП2 и износи минимум 3,00м. 
Урбанистичким пројектом у североисточном делу новоформиране ГП1 позиционирани су 
постојећи вишепородични објекти чије је растојање од задате регулационе линије променљиво. 

- Грађевинска линија 5 - унутар комплекса: представља линију минималног дозвољеног 
удаљења грађевинских објеката за изградњу на новоформираној ГП2 од задате регулационе 
линије према новоформираној ГП1 и износи минимум 3,00м. 
Урбанистичким пројектом није планирана изградња новопројектованих објеката на 
новоформираној ГП2. 

 

Планирани новопројектовани објекти на новоформираној ГП1 постављени су унутар простора 
оивиченог грађевинским линијама. Објекти, груписани у три блока, постављени су паралелно са 
задатом регулационом линијом према улици Тимочки кеј (новоформирана ГП3). Будући да парцела 
има неправилну геометријску форму, полигоналног типа, планирани објекти су у односу на суседне 
катастарске парцеле постављени укосо, на променљивом растојању, уз поштовање грађевинских 
линија 2 и 3 и минималног прописаног удаљења. 

Због дисперзије планираних новопројектованих објеката на предметном простору, исти су 
дефинисани аналитичко-геодетским елементима у графичком делу пројекта. Тачан положај 
планираних новопројектованих објеката дат је следећим детаљним тачкама са апсолутним 
координатама: 
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 ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.1  ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.2 
 

1 Y = 7 601 465.99 X = 4 862 832.22  1 Y = 7 601 481.01 X = 4 862 841.05 

2 Y = 7 601 470.08 X = 4 862 825.26  2 Y = 7 601 485.10 X = 4 862 834.09 

3 Y = 7 601 472.25 X = 4 862 826.53  3 Y = 7 601 487.28 X = 4 862 835.37 

4 Y = 7 601 471.39 X = 4 862 828.00  4 Y = 7 601 486.41 X = 4 862 836.84 

5 Y = 7 601 477.76 X = 4 862 831.75  5 Y = 7 601 492.78 X = 4 862 840.58 

6 Y = 7 601 478.62 X = 4 862 830.28  6 Y = 7 601 493.65 X = 4 862 839.12 

7 Y = 7 601 480.79 X = 4 862 831.56  7 Y = 7 601 495.82 X = 4 862 840.40 

8 Y = 7 601 476.70 X = 4 862 838.52  8 Y = 7 601 491.72 X = 4 862 847.36 
 

 ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.3  ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.4 
 

1 Y = 7 601 476.71 X = 4 862 813.99  1 Y = 7 601 491.73 X = 4 862 822.82 

2 Y = 7 601 472.62 X = 4 862 820.95  2 Y = 7 601 487.64 X = 4 862 829.78 

3 Y = 7 601 474.79 X = 4 862 822.22  3 Y = 7 601 489.81 X = 4 862 831.06 

4 Y = 7 601 475.65 X = 4 862 820.76  4 Y = 7 601 490.67 X = 4 862 829.60 

5 Y = 7 601 482.02 X = 4 862 824.51  5 Y = 7 601 497.04 X = 4 862 833.34 

6 Y = 7 601 481.16 X = 4 862 825.97  6 Y = 7 601 496.18 X = 4 862 834.81 

7 Y = 7 601 483.33 X = 4 862 827.25  7 Y = 7 601 498.35 X = 4 862 836.09 

8 Y = 7 601 487.42 X = 4 862 820.29  8 Y = 7 601 502.45 X = 4 862 829.13 
 

 ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.5  ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.6 
 

1 Y = 7 601 499.43 X = 4 862 855.95  1 Y = 7 601 514.45 X = 4 862 864.79 

2 Y = 7 601 503.52 X = 4 862 848.99  2 Y = 7 601 518.55 X = 4 862 857.83 

3 Y = 7 601 505.70 X = 4 862 850.27  3 Y = 7 601 520.72 X = 4 862 859.10 

4 Y = 7 601 504.83 X = 4 862 851.73  4 Y = 7 601 519.86 X = 4 862 860.57 

5 Y = 7 601 511.20 X = 4 862 855.48  5 Y = 7 601 526.23 X = 4 862 864.32 

6 Y = 7 601 512.07 X = 4 862 854.01  6 Y = 7 601 527.09 X = 4 862 862.85 

7 Y = 7 601 514.24 X = 4 862 855.29  7 Y = 7 601 529.26 X = 4 862 864.13 

8 Y = 7 601 510.14 X = 4 862 862.25  8 Y = 7 601 525.17 X = 4 862 871.09 
 

 ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.7  ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.8 
 

1 Y = 7 601 510.15 X = 4 862 837.72  1 Y = 7 601 525.18 X = 4 862 846.56 

2 Y = 7 601 506.06 X = 4 862 844.68  2 Y = 7 601 521.08 X = 4 862 853.52 

3 Y = 7 601 508.23 X = 4 862 845.96  3 Y = 7 601 523.25 X = 4 862 854.80 

4 Y = 7 601 509.09 X = 4 862 844.49  4 Y = 7 601 524.12 X = 4 862 853.33 

5 Y = 7 601 515.46 X = 4 862 848.24  5 Y = 7 601 530.49 X = 4 862 857.08 

6 Y = 7 601 514.60 X = 4 862 849.70  6 Y = 7 601 529.62 X = 4 862 858.54 

7 Y = 7 601 516.77 X = 4 862 850.98  7 Y = 7 601 531.80 X = 4 862 859.82 

8 Y = 7 601 520.87 X = 4 862 844.02  8 Y = 7 601 535.89 X = 4 862 852.86 
 

 ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.9  ДВОЈНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.10 
 

1 Y = 7 601 513.20 X = 4 862 832.55  1 Y = 7 601 528.22 X = 4 862 841.39 

2 Y = 7 601 517.29 X = 4 862 825.59  2 Y = 7 601 532.31 X = 4 862 834.43 

3 Y = 7 601 519.46 X = 4 862 826.87  3 Y = 7 601 534.49 X = 4 862 835.70 

4 Y = 7 601 518.60 X = 4 862 828.33  4 Y = 7 601 533.62 X = 4 862 837.17 

5 Y = 7 601 524.97 X = 4 862 832.08  5 Y = 7 601 539.99 X = 4 862 840.92 

6 Y = 7 601 525.83 X = 4 862 830.61  6 Y = 7 601 540.85 X = 4 862 839.45 

7 Y = 7 601 528.00 X = 4 862 831.89  7 Y = 7 601 543.03 X = 4 862 840.73 

8 Y = 7 601 523.91 X = 4 862 838.85  8 Y = 7 601 538.93 X = 4 862 847.69 
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Нивелација 
 

Урбанистичким пројектом дефинишу се нивелациони елементи уређења простора у односу на 
нивелете и нагибе суседне саобраћајнице. Као полазна кота (±0,00 - са НВ 128,56м) узета је кота 
приступног платоа у комплексу, док су све остале висинске коте предметног простора рачунате у 
односу на њу. 

Нивелете планиране интерне саобраћајнице и нових пешачких површина на предметном 
простору, ускладити са постојећим тереном који је благо покренут, са нагибом ка југоистоку и 
североистоку. 
 

Елементи регулације и нивелације дати су у графичком прилогу бр.Б.4. „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 генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и 
северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18) који дефинише конкретна правила уређења 
и грађења, односно грађевинске елементе објекта који се примењују у изналажењу идејног 
архитектонског решења за планирану изградњу. 

Једно од правила, 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 3,00м увучена у односу на регулациону 
линију и ако савлађују висину до 0,90м. Степенице које савлађују висину преко 0,90м, изнад 
површине терена, улазе у габарит објекта”. 

Тачније, приступне отворене спољне степенице планираних новопројектованих објеката, унутар 
простора оивиченог грађевинским линијама, као грађевински елементи не улазе у габарит објекта 
обзиром да савлађују висину до 0,90м изнад површине терена. 
 

4.5. Приступ локацији 
 

Предметни простор има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину. Обзиром да 
новоформирана грађевинска парцела ГП3 представља регулацију улице Тимочки кеј, ГП1 и ГП2, које 
се налазе у комплексу социјалног становања, ослањајући се на исту са северозападне стране, имају 
обезбеђен директан колски и пешачки приступ. 

Урбанистичким пројектом уређује се предметни простор, партерно се дефинишу колске, 
пешачке и слободне зелене површине у оквиру комплекса и позиционирају приступне капије. 
 Колски приступ - остварен је из улице Тимочки кеј (новоформирана ГП3) и планиран у форми 

интерне саобраћајнице позициониране у северозападном делу новоформиране ГП1 паралелно 
са истом. Главни пешачки коридор, планиран у продужетку пројектоване везе интерне 
саобраћајнице и улице Тимочки кеј, који се пружа у правцу југоистока и ломи ка североистоку и 
залеђу постојећих вишепородичних објеката, ширине је 6,0м и омогућује пролазак 
противпожарног возила. 

 Пешачки приступ - остварен је дуж целог фронта комплекса на задатој регулационој линији 
према улици Тимочки кеј (новоформирана ГП3) и не налази се у форми улазне капије већ 
слободног простора партерно уређеног и дефинисаног. Пешачке површине и приступне стазе у 
комплексу, планиране ортогонално у односу на правац пружања суседне саобраћајнице, 
обезбеђују директан приступ до сваког новопројектованог објекта и стамбене јединице. 

 
4.6. Паркирање 

 

Паркирање је решено у складу правилом да „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”, што се односи и на социјално 
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становање, па је стога паркирање остварено у оквиру комплекса. Укупан број потребних паркинг 
места, на нивоу комплекса, одређен је према нормативу 0,75 паркинг места по стамбеној јединици за 
социјално и непрофитно становање: 
 

УКУПАН БРОЈ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НА НИВОУ КОМПЛЕКСА              46СЈ 
  
 

- планирана изградња двојних стамбених објеката (П+0)               20СЈ 
- постојећи вишепородични стамбени објекат (По+П+1+Пк)              10СЈ 
- постојећи вишепородични стамбени објекат (По+П+3)               16СЈ 

 

ПРОЈЕКТОВАНИ БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА НА НИВОУ КОМПЛЕКСА             35ПМ 
  
 

- паркинг места стандардних димензија                29ПМ 
- паркинг места за особе са инвалидитетом                 6ПМ 

 

Површине за паркирање дефинисане су већим делом дуж северозападне стране интерне 
саобраћајнице и мањим делом дуж њене југоисточне стране, у блоковима по 26, 6 и 3 паркинг места. 
Паркирање је решено као управно паркирање обзиром да је интерна саобраћајница пројектоване 
ширине 6,0м, а паркинг места су димензија 2,5x5,0м (29ПМ) и 3,5x5,0м (6ПМ). 
 

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 објекти (П+0), на 

новоформираној ГП1, су слободностојећи објекти груписани у три блока и не додирују ни једну 
линију грађевинске парцеле. 
Удаљење планираних објеката од суседних објеката је у складу са прописаним минималним 
удаљењима од суседног објекта према Плану генералне регулације Града Зајечара бр.1 - 
север и северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18). 

 Планирана намена објекта на грађевинској парцели - намена и карактер планираних 
стамбених објеката 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 постојећих и планираних објеката, 
вишепородично социјално становање, Урбанистичким пројектом се не предвиђа физичко 
ограђивање комплекса, како према суседној улици тако и према суседним парцелама. 
Ограђивање се планира искључиво по ободу блокова новопројектованих објеката, на 
новоформираној ГП1, живом зеленом оградом која се не сади на делу где су објекти. Унутар 
блокова се дозвољава такође ограђивање простора живом зеленом оградом на начин да сви 
објекти у блоковима, односно стамбене јединице, имају једнаке припадајуће делове који ће 
представљати земљиште за редовну употребу објеката. Ограђивање унутар блокова није 
обавеза уколико корисници објеката тј. стамбених јединица желе заједнички да користе 
унутрашњи простор као једну целину. 
Будући да се на новоформираној ГП2 налази постојећи комбиновани терен за спорт и 
рекреацију који је ограђен транспарентном оградом металне конструкције, предвиђа се 
реконструкција и озелењавање исте. 

 

Приликом формирања градилишта за изградњу планираних стамбених објеката 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 



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 
 

 

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 су обухват Урбанистичког пројекта новоформиране грађевинске парцеле ГП1 и ГП2 
у јавној својини, са наменом социјалног становања, ови услови су обавезујући. 
 

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 објеката, планираних 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 комплекса социјалног становања: 
 

А) БРУТО ПОВРШИНА КОМПЛЕКСА (Пук.комплекса)         100,00%   11.542,00м² 
  
 

- Пбр.објекта, спортског терена и површина за игру деце         21,98%     2.536,31м² 
- Пнето комплекса              78,02%     9.005,69м² 

 

Б) ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА          100,00%   11.542,00м² 
  
 

- Пбр.приземља, спортског терена и површина за игру деце      21,98%     2.536,31м² 
- интерна колска саобраћајница              6,59%        761,10м² 
- површина за паркирање               4,12%        475,50м² 
- пешачке површине             25,29%     2.919,41м² 
- зелене површине (уређен травнати партер)          41,86%     4.830,86м² 
- комуналне површине               0,16%          18,82м² 

 

Табеларни приказ остварених урбанистичких параметара: 
 

 ПРОЈЕКТОВАНИ СТЕПЕН (ИНДЕКС) ИЗГРАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА 
  

 

- Пи = Пбр.раз.изгр.комп. / Пук.комплекса = 4.079,14 / 11.542 = 0,35 
 

 ПРОЈЕКТОВАНИ СТЕПЕН (ИНДЕКС) ЗАУЗЕТОСТИ ЗЕМЉИШТА 
  

 

- Пз = Пбр.изгр.комп. / Пук.комп. x 100 = 2.536,31 / 11.542 x 100 = 21,97%  < макс. доз. 40% 
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 ПРОЈЕКТОВАНА СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА 

  
 

- П+0 (планирана изградња двојних стамбених објеката)    < макс. доз. П+2 
- По+П+1+Пк (постојећи вишепородични стамбени објекат)   < макс. доз. П+2 
- По+П+3 (постојећи вишепородични стамбени објекат)    > макс. доз. П+2 

 

 ПРОЈЕКТОВАНИ БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 
  
 

- 35ПМ (29ПМ + 6ПМ за особе са инвалидитетом)            = мин. 0,75ПМ/стан 
 

 ПРОЈЕКТОВАНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА 
  
 

- травна површина              41,86%       > мин. доз. 40% 
 

* Појашњење скраћеница из табеле: 

- Пук.комплекса - укупна површина комплекса 
- Пнето комплекса - нето површина комплекса 

    (површина комплекса 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.комп. - бруто изграђена површина комплекса 
    (збир бруто површина свих објеката у комплексу) 

- Пбр.раз.изгр.комп. - бруто развијена изграђена површина комплекса 
    (збир бруто развијених површина свих објеката у комплексу) 

 

Урбанистичко-архитектонска разрада локације приказана је у графичком прилогу бр.Б.5. „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 објеката. 

Ради остваривања планираног решења и унапређења квалитета животне средине за дату 
локацију, потребно је урадити Пројекат спољњег уређења терена којим се дефинишу партерно 
уређење слободних површина, елементи урбане опреме и План озелењавања са спецификацијом 
садног материјала, а по смерницама из Урбанистичког пројекта. 
 

Уређење слободних и зелених површина приказано је у графичком прилогу бр.Б.5. „План 
намене површина са партерним уређењем”. 

 
6.1. Начин обраде застртих површина 

 

 Саобраћајне површине - интерна саобраћајница и површине за паркирање особа са 
инвалидитетом (6 паркинг места) формирају се као асфалтне или асфалтбетонске површине, 
док се преостале површине за паркирање (29 паркинг места) формирају од бетонских растер 
елемената у травнатом партеру; 

 Пешачке површине - интегрисане саобраћајне површине, тротоари, пешачке стазе око објеката 
и платои, изводе се поплочавањем од природног или вештачког камена; 

 Површине за спорт и рекреацију - површине намењене спорту и рекрацији изводе се као 
асфалтне или асфалтбетонске површине; 

 Површине за играње деце - површине на дечијем игралишту изводе се у складу са 
Правилником о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, бр.41/19); 
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 Комуналне површине - површине које представљају простор за одлагање смећа и отпада, као и 

површине које представљају опслужујући простор око електроенергетског објекта, изводе се 
поплочавањем од природног или вештачког камена; 

 Вертикални елементи - потпорни зидови, ограде и сви остали вертикални елементи партерног 
уређења изводе се у складу са партером, зидани, од камена или од бетона (могуће је облагање 
каменим плочама, вештачки или природни камен). 

 

Пројектном документацијом објекта и пројектом спољњег уређења предметног простора, 
детаљније ће се дефинисати начин поплочавања, травнати застори, цветне леје, потпорни зидови и 
ограде, 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). На ободу комплекса формирати 
заштитни зелени појас високих садница који би штитио предметни простор од спољних утицаја и у 
знатној мери допринео стишавању ветра и ублажавању непријатности које он изазива. 

Минимални степен зелених површина на нивоу новоформиране ГП1 је 40% од површине 
парцеле при чему је пројектом постигнут степен зелених површина од 34,09%, док је минимални 
степен зелених површина на нивоу новоформиране ГП2 30% од површине парцеле при чему је 
пројектом постигнут степен зелених површина од 57,55%. На нивоу комплекса минимални степен 
зелених површина је 40% од укупне површине комплекса при чему је пројектом постигнут степен 
зелених површина (уређен травнати партер) од 41,86%. 
 

7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

Грађевинске парцеле, које се третирају Урбанистичким пројектом, кп.бр.5484/4, 5494/2 и 5498/1 
КО Зајечар, налазе се у градском грађевинском подручју и исте су делимично комунално опремљене. 
За прикључење планираних стамбених објеката потребно је проширење мрежу инфраструктуре, а у 
складу са Условима јавних предузећа, надлежних за прикључке на мрежу инфраструктуре. 

Топлификациона мрежа и мрежа атмосферске канализације нису изграђене 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 објекти на посматраном простору прикључују се 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.6. „Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу”. 
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7.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

На постојећој катастарској парцели бр.5498/2 КО Зајечар, у крајњем северозападном делу, 
изграђена је улица Тимочки кеј која се пружа у правцу југозапад-североисток и одваја постојећу 
породичну стамбену зону од простора који се разрађује урбанистичким пројектом. Постојећа 
саобраћајница, планираном парцелацијом, представља новоформирану грађевинску парцелу ГП3 и 
њен карактер одређен је Планом генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и северозапад 
(„Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18): ширина саобраћајнице је 6,0м, са обостраним 
тротоаром од 1,5м, и намењена је двосмерном саобраћају. Ова саобраћајница тангира комплекс, а 
између ње и планиране интерне саобаћајнице унутар комплекса организован је паркинг за потребе 
постојећих вишепородичних објеката и објеката планиране изградње намењених социјалном 
становању. У самом комплексу, поред интерне саобраћајнице пројектоване са ширином 6,0м, 
планиран је и главни пешачки коридор, у продужетку пројектоване везе интерне саобраћајнице и 
улице Тимочки кеј, који се пружа у правцу југоистока и ломи ка североистоку и залеђу постојећих 
вишепородичних објеката, ширине 6,0м и омогућује пролазак противпожарног возила. 

Нивелациони елементи планиране интерне саобраћајнице дефинисани су у односу на нивелету 
и нагиб суседне постојеће саобраћајнице. 

Паркирање је решено у оквиру комплекса при чему је укупан број потребних паркинг места 
одређен према нормативу 0,75 паркинг места по стамбеној јединици за социјално и непрофитно 
становање: 
 

ПРОЈЕКТОВАНИ БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА НА НИВОУ КОМПЛЕКСА             35ПМ 
  
 

- паркинг места стандардних димензија                29ПМ 
- паркинг места за особе са инвалидитетом                 6ПМ 

 

Паркирање је решено као управно паркирање обзиром да је интерна саобраћајница 
пројектоване ширине 6,0м, а паркинг места су димензија 2,5x5,0м (29ПМ) и 3,5x5,0м (6ПМ). 

Коловозна површина интерне саобраћајнице и површина за паркирање особа са 
инвалидитетом формирају се као асфалтне или асфалтбетонске површине, док се преостале 
површине за паркирање формирају од бетонских растер елемената у травнатом партеру. 
 

Саобраћајно решење приказано је у графичком прилогу бр.Б.6. „Приказ саобраћаја и комуналне 
инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу”. 
 

7.2. Хидротехничка инфраструктура 
 

За потребе прикључења планираних стамбених објеката на водоводну и канализациону мрежу, 
у документацији пројекта приложени су Услови за израду урбанистичког пројекта ЈКП „Водовод” 
Зајечар, бр.50 од 05.01.2021.године. 

Северозападним делом постојеће катастарске парцеле бр.5498/2, тачније делом парцеле кроз 
који пролази улица Тимочки кеј, постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа. 

Водоводна цев је азбесто-цементна, пречника Ø80мм и пролази северном страном улице 
Тимочки кеј, док канализациона цев ОАЦ Ø400мм пролази средином исте. 
 

Мрежа водовода 
 

Прикључак новопројектованих објеката на водоводну мрежу извршиће се на постојећој 
инсталацији АЦ Ø80мм, на углу улица Тимочки Кеј и Хајдук Станка. Од места приључка ка стамбеним 
јединицама, планира се максимални пречник цеви који није већи од постојећег цевовода тј. не већи 
од ПЕ Ø90мм. Из ове линије решава се бочним крацима напајање стамбених јединица са 
појединачним мерењем утрошене воде. Водомери се смештају у шахтовима одговарајућих димензија, 
тако да се у један водомерни шахт смешта по 4 појединачна водомера. У зеленом појасу предвиђено 
је смештање надземног хидранта Ø50мм. 
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Минимална дубина укопавања цеви водовода је 0,8м од врха цеви до коте терена. 
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. 
Тачан положај водомерних шахтова усагласити са пројектом спољног уређења и осталим 

инсталацијама уз обавезно приказивање синхрон плана. 
Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи 

међусобно водовод и канализација 0,4м, до електричних и телефонских каблова 0,5м. 
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих а испод електричних каблова при 

укрштању. 
Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама и уређајима другог 

изворишта: бунари, хидрофори, пумпе и друго. 
 

Мрежа санитарно-фекалне канализације 
 

Oдвођење отпадних вода предвиђа се изградњом мреже канализационих колектора који се 
прикључују на главни колектор ОАЦ Ø400мм у зеленом појасу улице Тимочки кеј. Како је прва 
низводна шахта, у којој су прикључене постојеће зграде, удаљена приближно 30,0м и у њој је 
измерена дубина од коте терена до врха цеви од 2,27м, очекивана дубина колектора на месту 
будућег прикључка би била око 2,20м (кота врха цеви) од коте терена. Појединачни канализациони 
прикључак сваке стамбене јединице не сме бити мањи од Ø125мм, док пречник колектора иза 
ревизионог шахта ка уличном колектору не сме бити мањи од Ø200мм. Сви објекти се прикључују 
појединачно преко ревизионих канализационих шахти. 

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

Тачан положај ревизионих шахтова усагласити са пројектом спољног уређења и осталим 
инсталацијама уз обавезно приказивање синхрон плана. 

Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2-6%, искључиво 
у правој линији. 
 

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 планиране грађевинске 
парцеле прикључе 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, као и са нивелетама суседне 
саобраћајнице. Како би се планирани објекти  заштитили од штетних атмосферских утицаја, 
одвођење атмосферске воде предвидети слободним падом ка зеленим површинама уз поштовање 
прописаног минималног пада од 1,5%. 
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7.3. Електроенергетска мрежа 

 

За потребе прикључења комплекса од 10 двојних стамбених објеката (П+0), односно 20 
стамбених јединица за социјално становање, у насељу Котлујевац у Зајечару, на постојећим 
катастарским парцелама бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар издати су Услови за пројектовање и 
прикључење, од стране Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд - 
Огранак „Електродистрибуција Зајечар”, бр.8.У.1.1, 0-Д-10.08-935/2-2021 од 06.01.2021.године. 

Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ОДС) 
oдpeдио је место прикључења, начин и техничко-технолошке услове и предуслове прикључења, 
место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења. 

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС. 
Ради стварања могућности за изградњу објекта, с обзиром да у моменту издавања услова не 

постоји изграђена електроенергетска инфрастркрура на предметном локалитету неопходно је 
закључивање уговора о опремању земљишта између имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Зајечар и Града Зајечара о изградњи ТС 10,04kV 
„Тимочки кеј” и прикључних кабловских водова 10kV. 3акључење уговора о опремању земљишта је 
предуслов за издавање грађевинске дозволе за комплекс стамбених објеката. 

Електроенергетска мрежа на локацији развија се из планиране ТС 10,04kV „Тимочки кеј” која је 
због функицоналног решења комплекса предвиђена на крају интерне саобраћајнице у комплексу, тј. 
померена је приближно 30м југозападно у односу на локацију из услова. Одатле се подземним 
кабловима разводи инсталација до надземних мерних ормана који садрже по четири бројила са 
кабловском прикључном кутијом, одакле се даље до сваке појединачне стамбене јединице разводи 
подземним каблом до разводног ормана на објекту. 
 

Услови изградње прикључка које треба да задовољи објекат: 
 напон на који се прикључује објекат је 0,4kV; 
 фактор снаге изнад 0,95; 
 мерни ормани за смештај четри бројила са кабловском прикључном кутијом (КПК) монтирају се 

на слободностојеће бетонско постоље на зеленој површини. Кабловски вод од мерног ормана 
до разводне табле сваког од станова представља део унутрашње инсталације објекта који се 
прикључује; 

 услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: TN-C-S систем 
заштите са одговарајућом ФИД склопком и темељним уземљивачем; 

 услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка: 
заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним 
осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима; 

 од ормана мерног места (ОММ) до разводне табле (РТ) у објекту обезбедити четворожилни вод 
одговарајућег пресека и типа. У разводној табли обезбедити прикључне стезаљке за 
узвезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника. 

 

Технички опис прикључка: 
 врста прикључка: индивидуални; 
 карактер прикључка: трајни; 
 место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја; 
 место везивања прикључка на систем: новопланирана ТС 10/0,4kV „Тимочки кеј”; 
 опис прикључка до мерног места: мерни уређаји биће груписани у типске слободностојеће 

мерне ормане за маскимално четри бројила са КПК за по два суседна објета, тј. за по четири 
станбене јединице. Повезивање КПК извести полагањем каблова РР00-А 4х150 мм² на 
следећим деоницама: ТС - КПК1 - КПК2 - КЛК3 - КПК4 - КПК5 - ТС. КПК на сваком објекту треба 
да буде са две групе постоља осигурача 250А и са уграђеним НВ осигурачима 250А; 

 опис мерног места: изнда КПК поставити мерни орман за максимално четри бројила ИМО-4. 
 

Распоред мерних и заштитних уређаја: 
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рб. намена ком. 
максимална 
снага (kW) 

осигурачи 
бројило / мерна група 

тип ном. струја (А) 

ИМО и КПК1 

1 Објекат 1 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

2 Објекат 2 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

ИМО и КПК2 

3 Објекат 3 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

4 Објекат 4 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

ИМО и КПК3 

5 Објекат 5 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

6 Објекат 6 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

ИМО и КПК4 

7 Објекат 7 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

8 Објекат 8 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

ИМО и КПК5 

9 Објекат 9 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

10 Објекат 10 2 17,25 „Ц” 25 
Трофазно двотарифно бројило ел. ен. 

3х230/400В, 5-60А, најмање кл. 2 

 Укупно: 20  
 

 заштитини уређаји: аутоматски осигурачи „Ц” карактеристике уграђени испод бројила; 
 управљачки уређај: интегрисан у мерном уређају; 
 место испоруке електричне енергије: мерни орман иза мерног уређаја. 

 

Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења: 
 електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног 

кратког споја 6kА; 
 уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим 

корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду 
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку 
елелктричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи. 

 

У условима је дат и оквирни обрачун накнаде за прикључње, као и рок за изградњу прикључка  
(285 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о прижању услуге за прикључење 
на ДСЕЕ, уз услов да је изградеђна и стављена у функцију недостајућа ТС). 

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. 
Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном 

органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски 
оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу услова. 
 

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. 
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7.4. Телекомуникациона мрежа 

 

За потребе прикључења планираних стамбених објеката на телекомуникациону мрежу, у 
документацији пројекта приложени су Услови, издати од стране Предузећа за телекомуникације а.д. 
„Телеком Србија” - Регија Ниш Извршна јединица Зајечар, бр.А334-5405/2-2021 од 08.01.2021.године. 
 

Давалац услова децидно обавезује Инвеститора да „извођачу радова, поред остале техничке 
документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење 
измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом, на које је 
„Телеком Србија” а.д. дао своју сагласност”. 

Постојећи телекомуникациони кабл иде дуж улице Тимочки кеј где се налазе и постојећи ИРО 
ормани. За потребе прикључења објеката на локацији предвиђена је траса каблова у складу са 
условима надлежног предузећа. 

Из постојећег ИРО ормана подземно се разводи кабл до три ревизиона окна на локацији из 
којих се даље, такође подземним путем грана инсталациона мрежа до прикључне кутије која се 
изводи за сваку стамбену јединицу понаособ. 

Инсталациони каблови се посебно штите ПВЦ цевима Ø110мм, на дубини од 1,2м, приликом 
проласка истог испод трупа пута. 
 

Технички услови за прикључење планираних објеката на телекомуникациону инфраструктуру: 
 обавезати пројектанта да у оквиру израде урбанистичког пројекта одреди трасу нове 

канализације и ревизиона окана тако да се обезбеди оптимално повезивање будућих корисника 
стамбених јединица на телекомуникациону мрежу; 

 место прикључења на мрежу Телекома је приказано на ситуацији из Услова на којој је дат и 
орјентациони предлог трасе и ревизионих окана; 

 од места прикључења до ревизионог окна са супротне стране улице Тимочки кеј, као и преко 
осталих приступних саобраћајница урадити прелазе преко улице ПЕ цевима Ø110мм на дубини 
од 1,2м испод трупа пута; 

 унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање инфраструктурних 
инсталација других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова, као ни 
извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација; 

 ревизиона окна предвидети као мини кабловска окна, монтажна или зидана, оријентационих 
димензија 120х80х100 (дужина x ширина x дубина) и она треба да буду међусобно, као и са 
местом прикључења, повезана са минимум 2xПЕ цеви Ø50мм положене у ров на дубини од 
0,8м, без тачке прекида; 

 мини окна треба да буду такође повезана са сваком појединачном двојном стамбеном 
јединицом са 1xПЕ цеви Ø40мм, такође без тачке прекида, на минималној дубини од 0,6м; 

 прикључење на телекомуникациону мрежу реализује се према захтеву корисника, у складу са 
уговором о пружању сервиса; 

 пуштање у телекомуникациони саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Услова, 
биће извршено на захтев корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома, у 
складу са доступним капацитетима постојеће телекомуникационе мреже; 

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

 
7.5. Топлификациона мрежа 

 

Будући да према Одговору на захтев за доставу података о постојећој инфраструктури за 
изградњу стамбених јединица за социјално становање у насељу Котлујевац у Зајечару, 
достављеном од стране ЈКСП „Зајечар” Зајечар, бр.е01/5 од 05.01.2021.године, не постоји 
инфраструктурна мрежа као ни објекти исте, грејање се решава у оквиру објеката, сопственим 
системом грејања. 
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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. 

Подручје захваћено Урбанистичким пројектом, према сеизмолошко-геолошким 
карактеристикама, припада зони повећаног сеизмичког ризика 7MCSº (VII степен сеизмичности) а 
структура земљишта сходно јачини ерозионих процеса је средња ерозија К-III-7. 

За сваку изградњу новог објекта у фази израде техничке документације потребно је урадити 
детаљна геотехничка истраживања у складу са важећом законском регулативом, како је то 
дефинисано у Плану генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и северозапад („Службени 
лист Града Зајечара”, бр.33/18). 
 

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 
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 објекти својом 
наменом не угрожавају животну средину, објекте или функције на суседним парцелама, у 
функционалном, еколошком или естетском смислу. 

Закључак је да се планираном изградњом, као и коришћењем истих, 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 предметног простора. 

 Заштита ваздуха: 
Планирани објекти, сходно намени, немају штетног утицаја на загађење ваздуха, изузев 
издувних гасова моторних возила корисника објеката. 
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 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 предметног простора, у складу са Законом о управљању 
отпадом („Службени гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16). 

За сакупљање отпада предвиђена је локација уз интерну саобраћајницу, у северозападном 
делу комплекса, наспрам планиране трафостанице. Евакуација отпада решава се сагласно условима 
надлежног јавног комуналног предузећа, планирањем потребног броја, запремине и врсте судова, као 
и времена њиховог пражњења. Пројектом се предвиђа постављање три подземна контејнера, 
појединачног капацитета 50м³, визуелно скривени са смањењем могућности вандализма. Адекватним 
позиционирањем остварује се лака доступност при сервисирању истих. 
 

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. 
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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). 

При изградњи планираних објеката 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 објеката и уређење предметног простора, 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 објекти морају бити пројектовани и изведени у складу са условима противпожарне 
заштите и у складу са њиховом наменом (избор грађевинског материјала, правилном уградњом 
инсталација и друго). Дисперзија објеката на предметном простору, као и њихова спратност, 
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. 



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 
 

 

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 објеката као слободностојећих објеката, 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: 
Заштита од атмосферских вода оствариће се нивелацијом којом се вишак воде усмерава ка 
зеленим површинама и непосредном речном кориту. 

 Заштита од олујних ветрова: 
При диспозицији објеката и улаза у исте, водити рачуна да не буду изложени директном удару 
јаких ветрова. У циљу допунске заштите примењује се и систем заштитног зеленог појаса. 
Обзиром да планирани објекти нису вишљи од 15м, њихова заштићеност спада у средње 
изложене објекте дејству ветра. Према карти поделе територије СФРЈ на географске зоне 
брзине ветрова из 1948.године, подручје Града Зајечара, 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 објеката, 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. 
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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. СТЕПЕН ИНФРАСТРУКТУРНЕ И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
 ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом делимично је инфраструктурно и комунално 
опремљено, како је то претходно и описано. Ради привођења простора намени и за формирање 
грађевинске парцеле, према важећем Плану генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и 
северозапад („Службени лист Града Зајечара”, бр.33/18), сходно зони у којој се налази, минимални 
степен инфраструктурне и комуналне опремљености грађевинског земљишта представља приступ на 
јавну саобраћајницу, услове за електроенергетски прикључак, прикључење на градску водоводну и 
канализациону мрежу. Урбанистичким пројектом планирано је прикључење на сву постојећу и 
доступну инфраструктуру за коју су имаоци јавних овлашћења тј. надлежна јавна предузећа дала 
услове за могућност прикључења, конкретно прикључци на градску водоводну и канализациону 
мрежу, јавну електроенергетску и телекомуникациону мрежу, на начин како је то описано у поглављу 
бр.7. „Начин прикључења на инфраструктурну мрежу”. 
 

13. ЕТАПНО РЕШЕЊЕ ПРИВОЂЕЊА ПРОСТОРА НАМЕНИ 
 

Сама реализација Урбанистичког пројекта за уређење простора и изградњу стамбених објеката 
за социјално становање у насељу Котлујевац у Зајечару, на катастарским парцелама бр.5484/4, 
5494/1 и 5498/2 КО Зајечар, може се изводити етапно, према функционалним јединицама, што би се 
на захтев Инвеститора унело у грађевинску дозволу. 
 

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, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др, Закон и 9/20). 
 

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 уређење простора и изградњу стамбених објеката за социјално становање у 
насељу Котлујевац у Зајечару, на катастарским парцелама бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 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, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон и 9/20). 
 

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 у четири примерка, од којих се 
један примерак налази у Градској управи града Зајечара, два код инвеститора и један код обрађивача 
пројекта а то је Биро за пројектовање, инжењеринг и надзор „АРХИДИУМ” Димитровград Зајечар. 
 

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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В.   И Д Е Ј Н О   А Р Х И Т Е К Т О Н С К О   Р Е Ш Е Њ Е   О Б Ј Е К А Т А 
С А   Т Е Х Н И Ч К И М   О П И С О М 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 1. 

 

0.1.  NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

                                              0 – GLAVNA SVESKA 

 

Investitor: Grad Zajeĉar 

                                                             Trg Oslobodjenja broj 1, 19000 Zajeĉar 

                                                              
Objekat:                                                Izgradnja kompleksa stambenih objekata za socijalno 

ugrožena lica na KP br. 5484/4, 5494/1 i 5498/2 KO 

Zajeĉar u Zajeĉaru 

 

Vrsta tehniĉke dokumentacije: IDR- Idejno rešenje 

 

Za gradjene/ izvidjenje radova: Izgradnja 

 

Projekat izradio: Projektovanje i inţenjering ,,Tim Projekt,, Zaječar 

Odgovorno lice projektanta:  Ksenija Veljković, dipl.gradj.ing. 

 

Peĉat: Potpis:  

 

 

 

 

 

 

 
Glavni projektant:                             Ksenija Veljković, dipl.gradj.ing. 

 

Broj licence: 311 M306 13 

 

Liĉni peĉat: Potpis: 

 
 

 

 

 

 

 

Broj tehniĉke dokumentacije: 001/2021 

Mesto i datum:    Zajeĉar, januar 2021. god.  

 



 

 

 

 

 

 

0.2.  SADRŢAJ GLAVNE SVESKE 
 

0.1. Naslovna strana glavne sveske                           

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.3. 

 

Odluka o odredjivanju glavnog projektanta 

 

0.4. 

 

Izjava glavnog projektanta 

 

0.5. Sadržaj tehniĉke dokumentacije                       

0.6. Podaci o projektantima                                      

0.7. Opšti podaci o objektu                                      

0.8. Sažeti tehniĉki opis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prilog  8. 

 

0.3.  ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

 

Na osnovu ĉlana 128а. Zakona o planiranju I izgradnji ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 , 83/2018 , 31/2019, 37/2019) i 

odredbi pravilnika o sadržini, naĉinu i postupanju izrade i naĉinu vršenjatehniĉke kontrole 

dokumentacije prema klasi i nameni objekta ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018) као: 

 

 

 

G L A V N I   P R O J E K T A N T 

  

 

 

        Za izradu IDR-a za izgradnju kompleksa stambenih objekata za socijalno ugrožena lica  

na KP br. 5484/4, 5494/1 i 5498/2 KO Zajeĉar u Zajeĉaru 

 

 

 

 

                                                                                                           

 OdreĊuje se: 

 

Ksenija Veljković , dipl.inž.gradj................................................................... 311 M306 13 

 

 

 

 

Investitor: Grad Zajeĉar 

                                                             Trg Oslobodjenja broj 1, 19000 Zajeĉar 

                           

 

 

 Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehniĉke dokumentacije: 001/2021 

Mesto i datum:    Zajeĉar, januar 2021. god.  
 

 



 

 

Prilog 3. 

 

 

0.4.    IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA  IDEJNOG REŠENJA 

 

Glavni projektant IDEJNOG REŠENJA za izgradnju kompleksa stambenih objekata za  

socijalno ugrožena lica na KP br. 5484/4, 5494/1 i 5498/2 KO Zajeĉar u Zajeĉaru je 

 

 

 

 

 

Ksenija Veljković , dipl.inž.gradj 

 

 

 

 

I Z J A V LJ U J E M 
 

da su delovi idejnog rešenja medjusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj 

svesci odgovaraju sadržini projekta  

 

0. GLAVNA SVESKA br.1 

1. 
PROJEKAT ARHITEKTURE   

 

br.2 

 

 

  

 

Glavni projektant  IDR:                       Ksenija Veljković , dipl.inž.gradj 

 

Broj licence: 311 M306 13 

 

  

Liĉni peĉat: Potpis: 

 

      

 
 

 

 

 

 

Broj tehniĉke dokumentacije: 001/2021 

Mesto i datum:    Zajeĉar, januar 2021. god.  
 

 



 

 

 

 

 

0.5.  SADRŢAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

0 GLAVNA SVESKA br:1 

1 PROJEKAT  ARHITEKTURE: br:2 

2/1 PROJEKAT  KONSTRUKCIJE br: 

2/2 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA br: 

3 PROJEKAT  HIDROTEHNIĈKIH  INSTALACIJA  br: 

4 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA  br: 

5 
PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH 

INSTALACIJA  
br: 

6 PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA  br: 

7 PROJEKAT  TEHNOLOGIJE br: 

8 
PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE 

SIGNALIZACIJE 
br: 

9 PROJEKAT SPOLJNOG UREDJENJA br: 

10 PROJEKAT  PRIPREMNIH RADOVA  br: 

Elaborat  br: 

Elaborat ..... br: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA 

 

 

0. GLAVNA SVESKA:  

 

Projekat izradio: Projektovanje i inţenjering,,Tim Projekt,, Zaječar 

Glavni projektant:  Ksenija Veljković, dipl.gradj.ing 

Broj licence: 311 M306 13 

Liĉni peĉat: Potpis: 

 

 
 

 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:  

 

Projekat izradio: Projektovanje i inţenjering,,Tim Projekt,, Zaječar 

Odgovorni projektant: Ksenija Veljković, dipl.gradj.ing 

Broj licence: 311 M306 13 

Liĉni peĉat: Potpis: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

0.7.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

 

Tip objekta: Stambene zgrade sa jednim stanom 

 

Kategorija objekta: 

 

A 

Klasifikacija pojedinih 

delova objekata: 

Uĉešće u 

ukupnoj 

površini 

objekta (%): 

Klasifikaciona oznaka:  

 111011—100% 

 

 111011- izdvojene kuće za stanovanje ili 
povremeni boravak, kao što su porodične kuće, 
vile, vikendice, letnjikovci, planinske kolibe, 
lovačke kuće 
 

naziv prostornog 

odnosno urbanistiĉkog 

plana: 

Urbanistiĉki projekat broj 1/2021 

mesto: Zaječar, ulica Timočki kej 

broj katastarske 

parcele/spisak 

katastarskih parcela i 

katastarska opština: 

kp. br. 5484/4, 5494/1, 5498/2  KO Zaječar  

 

broj katastarske 

parcele/spisak 

katastarskih parcela i 

katastarska opština preko 

kojih prelaze prikljuĉci 

za infastrukturu: 

kp. br. 5484/4, 5494/1, 5498/2  KO Zaječar 

 

broj katastarske 

parcele/spisak 

katastarskih parcela i 

katastarska opština na 

kojoj se nalazi prikljuĉak 

na javnu saobraćajnicu: 

iz Ulice Timočki kej, kp. br. 5498/2 KO Zaječar 

 

 

 

PRIKLJUČCI   NA   INFRASTURKTURI: 

 

prikljuĉak na    saobraćajnu 

infrastrukturu 

iz Ulice Timoĉki kej, kp. br. 5498/2 KO Zajeĉar 

prikljuĉak na    vodovod i 

kanalizaciju 

Na osnovu uslova koje je izdao JKP ,, VODOVOD,, 

od 5.1.2021. godine broj 50, na delu parcele , kp. br. 

5498/2 KO Zajeĉar postoji izgradjena vodovodna i 

kanalizaciona mreža. Prikljuĉak novoproektovanih 

objekata na vodovodnu mrežu izvršiti preko 

postojećih instalacija kako je dato u uslovima. 



 

 

Prikupljanje otpadnih voda predvidjeno je izgradnjom 

mreže kanalizacionih kolektora koji se prikljuĉuju na 

postojeći glavni kolektor u ulici Timoĉki kej kao što 

je dato uslovima  

prikljuĉak na    elektroinstalacije Na osnovu uslova koje je izdala EPS Distribucija 

6.1.2021. godine broj 8.y.1.1.0-Д-10.08-935/2-2021, 

trenutno ne postoji izgradjena elektroenergerska 

infrastruktura potrebno je povezivanje izvršiti na 

novoprojektovani prikljuĉak onako kako je to 

predvidjeno uslovima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

 

Dimenzije 

objekta: 

 

Ukupna površina postojećih parcela  

kp.br. 5484/4 KO Zajeĉar 

kp.br. 5494/1KO Zajeĉar 

kp.br. 5498/2  KO Zajeĉar 

 

1399,00m2 

8167,00m2 

6456,00m2 

 

površina 

novoformirane 

parcele biće 

7722,00m2 

 

Ukupna BRGP nadzemno kompleksa: 1,370.99m2
 

Ukupna BRUTO površina jednog novoprojektovanog 

objekta : 

 

Ukupna BRUTO površina deset novoprojektovanih 

objekata : 

 

87,81m
2 

 

 

878,10m
2
 

Ukupna NETO površina jednog novoprojektovanog 

objekta : 

 

Ukupna NETO površina deset   novoprojektovanih 

objekata : 

 

71,74m
2 

 

 

717,40m
2 

Površina bruto prizemlja novoprojektovanog objekta :  

87,81m
2
 

Površina zemljišta pod objektima/ zauzetost: 17,75% 

(postojeći objekti 

485,47m2, 

novoprojektovani 

objekti 

10x87,81=878,10

m2, trafo 7,42m2 

spratnost objekta:  P+0 

Visina objekta (venac, sleme, povuĉeni sprat i dr.): obj (visina 

merena od terena 

oko objekta) 

Venac-+3.03m 

Sleme-+ 5.36m     

  

 

Apsolutna visinska kota (venac, sleme, povuĉeni sprat i 

dr.): 

 obj 1 

Venac-+131.83m 

Sleme-+ 134.16m     

obj 2 

Venac-+131.53m 

Sleme-+ 133.86m     

obj 3 



 

 

Venac-+131.83m 

Sleme-+ 134.16m     

obj 4 

Venac-+131.23m 

Sleme-+ 133.56m     

obj 5 

Venac-+131.53m 

Sleme-+ 133.86m     

obj 6 

Venac-+131.53m 

Sleme-+ 133.86m     

obj 7 

Venac-+131.23m 

Sleme-+ 133.56m     

obj 8 

Venac-+131.53m 

Sleme-+ 133.86m     

obj 9 

Venac-+130.93m 

Sleme-+ 133.26m     

obj 10 

Venac-+131.23m 

Sleme-+ 133.56m     

Spratna visina: Prizemlje je 

2,60m 

 

Broj funkcionalnih jedinica/ broj spratova: 10-20/P+0 

Broj parking mesta: 35 od ĉega je 6 za 

invalide 

Materijalizacij

a objekta: 

 

 

 

Materijalizacija fasade: Fasada od 

kamene 

mineralne vune sa 

završnim slojem 

od dekorativnog 

maltera 

Orjentacija slemena: Severoistok-

jugozapad 

Nagib krova: 30
o
 

Materijalizacija krova: Falcovani crep 

Indeks 

zauzezosti: 

 17,75% 

Procenjena 

vrednost 

objekta: 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0.8 SAŢETI TEHNIČKI OPIS 

 

 LOKACIJA: 
Predmetna lokacija za izgradnju stambenog naselja se nalazi u Zaječaru u 

Ulici Timočki kej u Zaječaru, parcele su neizgraĎene, a pristup lokaciji je iz Ulice 
Timočki kej sa severne strane. 
 
FUNKCIJA: 

Stambeno naselje je namenjeno za smeštaj socijalno ugroţenih porodica. 
Karakter smeštaja je u 10 objekata koji su dvojnog karaktera, odnosno za 10-20 
porodica, sa mogućnošću da jedan objekat bude jedna stambena jedinica. 
 
KONSTRUKCIJA: 

Kompletno naselje za socijalno ugroţena lica je projektovano od prizemnih 
montaţnih objekata postavljenih na betonskoj ploči sa kotom poda koja je izdignuta 
60cm iznad saobraćajnica i pešačkih staza.  

 

 Temeljenje objekata: 
Svi objekti se temelje na trakastim temeljima b=52cm i visine stope h=60cm 
ispod spoljnih zidova objekta. Trakasti temelji se rade od betona MB15 bez 
armature. Temeljni zidovi koji se oslanjaju na temeljne stope rade se od 
betona MB20 širine b=25cm u dvostranoj oplati sa visinom oko 60cm iznad 
terena. Temeljni zidovi se pri vrhu završavaju armirano betonskim serklaţem 
gde se ujedno vrši i povezivanje sa podnom pločom. Ispuna izmeĎu spoljnih 
temeljnih zidova je od nabijenog šljunkovitog materijala sa završnim slojem od 
čistog separisanog šljunka debljine d=10cm. Preko šljunka se radi podna 
ploča od betona MB20 d=15cm koja je konstruktivno armirana mreţastom 
armaturom Q188. Za prilaz objektima projektovana su stepeništa locirana na 
mestima kako je to prikazano u grafičkom prilogu. 
Za povezivanje podne ploče i montaţnih zidova u toku betoniranja se 
postavljaju čelilčni moţdanici – ankeri koji su usidreni u temeljni zid za spoljne 
zidove i podnu ploču za pregradne zidove. Ankerisnja objekta po 
proizvoĎačkim specifikacijama. 
 

 Zidovi objekata: 
Zidni elementi objekata se rade u proizvodnom pogonu i kao gotovi elementi 
se dopremaju na gradilište gde se sklapaju i montiraju uz povezivanje 
stolarskim elementima i vezama. Zidni elementi se proizvode visine h=2.60m, 
širine elemenata mogu biti različite zavisno od toga na kom delu objekta se 
postavljaju. Širine zidova prilagoditi unutrašnjim i spoljnim projektovanim 
dimenzijama. Debljina spoljnih zidova objekata je 22cm i sastoji se od 
sledećih slojeva: 
Završni sloj fasade 2mm 
Mreţica za fasadu 1mm 
Lepak 3mm 
Kamena vuna 120mm 
Lepak 3mm 
Gips-kartonska ploča (vodotporna gips-kartonska ploča) 9.50mm 
OSB ploča 10mm 
Drveni ram 100mm 
Mineralna vuna 100mm 



 

 

PVC folija 95g/m2 0.20mm 
OSB ploča 10mm 
Gips-kartonska ploča (vodotporna gips-kartonska ploča) 9.50mm 
 
Ispod zidnih elemenata na kontaktu temeljače i betona postavlja se sloj 
hidroizolacije od kondora.  
U gotovim zidnim elementima postavljaju se gibljiva creva za razvod 
instalacija. 
Sa unutrašnje strane zidovi se oblaţu sa vodootpornim gipsanim pločama i 
boje poludisperzionim bojam.. Unutrašnji zidovi objekta se rade kao i spoljni 
od gotovih elemenata sa slojem mineralne vune kao izolacija i sa obostrano 
postavljenim vodootpornimgipsanim pločama koji se posle gleteovanje boje 
poludisperzionim bojama. 
Spojevi spoljnih i unutrašnjih zidova se završno obraĎuju ugaonom drvenom 
lajsnom. 

 

 Krovna konstrukcija: 
Krovna konstrukcija je drvena krovna rešetka sa nagibom krovne ravi od 30o. 
Štapovi gornjeg i donjeg pojasa rešetke su od elemenata 2x2.5x12cm, a 
kosnici u krovnoj rešetki su 1x5x12cm. Krovna rešetka se povezuje 
zakivcima, a na mestima oslanjanja rešetke na zid limenom podvezicom. 
Plafonska konstrukcija se pričvršćuje na donji pojas krovne rešetke preko 
retke oplate za koju se pričvršćuje gipsana tabla. Termoizolacija plafona 
ostvaruje se postavljanjem sloja mineralne vune d=20cm preko PVC folije i 
retke oplate. Plafon na terasi i na strehi oblaţe se drvenom lamperijom. 
Krovni pokrivač na objektu je falcovani crep. Za prihvat atmosfeskih padavina 
postavljaju se olučne horizontale od pocinkovanog lima sa dovoljnim brojem 
olučnih vertikala koji vodu odvode u zelenu površinu ili u kanalizaciju. 
Krovne rešetke se meĎusobno povezuju drvenim spregovima od dasaka i na 
taj način povećavaju stabilnost krovne konstrukcije. Povezivanje krovne 
rešetke sa zidnom venčanicom ostvaruje se metalnim elementima. 

 

 Podovi: 
Podovi u objektu se rade posle izvršene grube montaţe objekta gde se najpre 
nanosi sloj hidroizolacije preko podne ploče, preko koje se polaţu podne 
obloge od kamene vune debljine 10cm. Cementni estriks u debljini od d=4cm 
se radi preko PVC folije 4. Preko cementnog estriksa polaţu se podovi od 
laminata i keramičke pločice zavisno od namene prostorija kako je dato u 
grafičkom prilogu.  
 
 

 Stolarija: 
Stolarija na objektima je PVC, Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-
a sa šestokomornim profilima ojačanim čeličnom nerdjajućom armaturom 
minimalne debljine 1,5mm. - PVC profil: koeficijent prolaza toplote ne sme biti 
veći od Uf=1,1 W/m²K i profil mora imati dvostruku gumu za zaptivanje, 
- staklo: koeficijent prolaza toplote ne sme biti veći od Ug=0,8 W/m²K, 
troslojno sa nisko-emisionim slojem, punjeno argonom 
(4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)min. 
Spoljni štokovi svih prozora i novih vrata su d=min 8cm zbog savijanja 
termoizolacije d=5cm kako bi se izbegao hladan most. 
 



 

 

 

 Dimnjaci: 
Dimnjački kanali u objektu se rade od šljako-betonskih elemenata dimenzije 
35x35cm sa otvorom za postavljanje dimnjačkih keramičkih cevi Fi 160 sa 
izolacijom od mineralne vune. Za priključak i čišćenje dimnjaka treba ugraditi 
posebne elemente. Dimnjak se temelji na samcu od betona 60x60x80cm. Na 
mestu proboja dimnjaka kroz krovni pokrivač postavljaju se opšivke od 
pocinkovanog lima. Dimnjak iznad krovne ravni moţe se malterisati ili obloţiti 
keramičkim pločicama kako bi se simulirala fasadna opeka. Na mestima 
kontakta dimnjaka sa drvenim elementima izvršiti zaštitu azbest cementnom 
pločom. 

 
 

Sastavila, 
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Prilog 9. 

1.1.  NASLOVNA STRANA 

                                   1  PROJEKAT   ARHITEKTURE  

 

Investitor: Grad Zaječar 

                                                             Trg Oslobodjenja broj 1, 19000 Zaječar 

                                                              
Objekat:                                                Izgradnja kompleksa stambenih objekata za socijalno 

ugrožena lica na KP br. 5484/4, 5494/1 i 5498/2 KO 

Zaječar u Zaječaru 

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR –Idejno rešenje 

Za gradjene/ izvidjenje radova:     Izgradnja 

Projekat izradio: Projektovanje i inţenjering ,,Tim Projekt,, Zaječar 

Pečat i potpis  :   Projektant: 

                                                              

 

                                                           

 

Pečat i potpis:  Odgovorni projketant: 

 Ksenija Veljković,dipl.inž.gradj 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: 001/2021 

Mesto i datum:    Zaječar, januar 2021. god.  

 



 

 

       Prilog 9. 

 

1.2.  SADRŢAJ    

                                    1  PROJEKAT   ARHITEKTURE                                                            

                                                          

1.1. Naslovna strana  

1.2. Sadržaj  

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog  

1.4. Izjava odgovornog projektanta  

1.5. Tekstualna dokumentacija 

1.6. Numerička dokumentacija 

1.7. Grafička dokumentacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.  REŠENJE O ODREDJIVANJU ODGOVORNOG  PROJEKTANTA 

 

Na osnovu člana 128а. Zakona o planiranju I izgradnji ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 

- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 ,  83/2018 , 31/2019,37/2019) i odredbi pravilnika o 

sadržini, načinu i postupanju izrade i načinu vršenjatehničke kontrole dokumentacije prema klasi 

i nameni objekta ("Sl. glasnik RS", br. 72/2018) као: 
 

 
 

 

О D G O V O R N I     P R O J E K T A N T 

 

 
 Za izradu idejnog rešenja  za  izgradnju kompleksa stambenih objekata za socijalno ugrožena  

lica na KP br. 5484/4, 5494/1 i 5498/2 KO Zaječar u Zaječaru: 

 

 

 

 

Ksenija Veljković,dipl.inž.gradj................................................................. 311 M306 13 

 

 

 

Projekat izradio: Projektovanje i inţenjering ,,Tim Projekt,, Zaječar 

Odgovorno lice/zastupnik:  Ksenija Veljković,dipl.inž.gradj 

Pečat: Potpis: 

 

 
 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: 001/2021 

Mesto i datum:    Zaječar, januar 2021. god.  

 



Prilog 4. 

 

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKT ARHITEKTURE  

Odgovorni projektant Projekta  arhitekture  koji je deo IDR-a za :                                                

izgradnju kompleksa stambenih objekata za socijalno ugrožena  

lica na KP br. 5484/4, 5494/1 i 5498/2 KO Zaječar u Zaječaru je                                                                           

 

                                                  Ksenija Veljković,dipl.inž.gradj 

 

I Z J A V LJ U J E M 

1. da je projekat izradjen u skladu sa  Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrdjene mere i preporuke za ispunjenje 

osnovnh zahteva za objekat i da je projekat izradjen u skladu sa merama i preporukama 

kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.  

 

Odgovorni projektant  :                        Ksenija Veljković,dipl.inž.gradj 

                                                           IDR 

Broj licence: 311 M306 13 

Pečat: Potpis: 

 

 

                                                             

Broj tehničke dokumentacije: 001/2021 

Mesto i datum:    Zaječar, januar 2021. god.  

 

 



                                                 1.5  TEHNIČKI OPIS 

LOKACIJA: 

Predmetna lokacija za izgradnju stambenog naselja se nalazi u Zaječaru u Ulici Timočki kej u 

Zaječaru, parcele su neizgrađene, a pristup lokaciji je iz Ulice Timočki kej sa severne strane. 

FUNKCIJA: 

Stambeno naselje je namenjeno za smeštaj socijalno ugroženih porodica. Karakter smeštaja je u 

10 objekata koji su dvojnog karaktera, odnosno za 10-20 porodica, sa mogućnošću da jedan 

objekat bude jedna stambena jedinica. 

KONSTRUKCIJA: 

Kompletno naselje za socijalno ugrožena lica je projektovano od prizemnih montažnih objekata 

postavljenih na betonskoj ploči sa kotom poda koja je izdignuta 60cm iznad saobraćajnica i 

pešačkih staza.  

• Temeljenje objekata: 

Svi objekti se temelje na trakastim temeljima b=52cm i visine stope h=60cm ispod spoljnih 

zidova objekta. Trakasti temelji se rade od betona MB15 bez armature. Temeljni zidovi koji se 

oslanjaju na temeljne stope rade se od betona MB20 širine b=25cm u dvostranoj oplati sa 

visinom oko 60cm iznad terena. Temeljni zidovi se pri vrhu završavaju armirano betonskim 

serklažem gde se ujedno vrši i povezivanje sa podnom pločom. Ispuna između spoljnih temeljnih 

zidova je od nabijenog šljunkovitog materijala sa završnim slojem od čistog separisanog šljunka 

debljine d=10cm. Preko šljunka se radi podna ploča od betona MB20 d=15cm koja je 

konstruktivno armirana mrežastom armaturom Q188. Za prilaz objektima projektovana su 

stepeništa locirana na mestima kako je to prikazano u grafičkom prilogu. 

Za povezivanje podne ploče i montažnih zidova u toku betoniranja se postavljaju čelilčni 

moždanici – ankeri koji su usidreni u temeljni zid za spoljne zidove i podnu ploču za pregradne 

zidove. Ankerisnja objekta po proizvođačkim specifikacijama. 

• Zidovi objekata: 

Zidni elementi objekata se rade u proizvodnom pogonu i kao gotovi elementi se dopremaju na 

gradilište gde se sklapaju i montiraju uz povezivanje stolarskim elementima i vezama. Zidni 

elementi se proizvode visine h=2.60m, širine elemenata mogu biti različite zavisno od toga na 

kom delu objekta se postavljaju. Širine zidova prilagoditi unutrašnjim i spoljnim projektovanim 

dimenzijama. Debljina spoljnih zidova objekata je 22cm i sastoji se od sledećih slojeva: 

 

 

 



Završni sloj fasade 2mm 

Mrežica za fasadu 1mm 

Lepak 3mm 

Kamena vuna 120mm 

Lepak 3mm 

Gips-kartonska ploča (vodotporna gips-kartonska ploča) 9.50mm 

OSB ploča 10mm 

Drveni ram 100mm 

Mineralna vuna 100mm 

PVC folija 95g/m2 0.20mm 

OSB ploča 10mm 

Gips-kartonska ploča (vodotporna gips-kartonska ploča) 9.50mm 

Ispod zidnih elemenata na kontaktu temeljače i betona postavlja se sloj hidroizolacije od 

kondora.  

U gotovim zidnim elementima postavljaju se gibljiva creva za razvod instalacija. 

Sa unutrašnje strane zidovi se oblažu sa vodootpornim gipsanim pločama i boje 

poludisperzionim bojam.. Unutrašnji zidovi objekta se rade kao i spoljni od gotovih elemenata sa 

slojem mineralne vune kao izolacija i sa obostrano postavljenim vodootpornimgipsanim pločama 

koji se posle gleteovanje boje poludisperzionim bojama. 

Spojevi spoljnih i unutrašnjih zidova se završno obrađuju ugaonom drvenom lajsnom. 

• Krovna konstrukcija: 

Krovna konstrukcija je drvena krovna rešetka sa nagibom krovne ravi od 30o. Štapovi gornjeg i 

donjeg pojasa rešetke su od elemenata 2x2.5x12cm, a kosnici u krovnoj rešetki su 1x5x12cm. 

Krovna rešetka se povezuje zakivcima, a na mestima oslanjanja rešetke na zid limenom 

podvezicom. Plafonska konstrukcija se pričvršćuje na donji pojas krovne rešetke preko retke 

oplate za koju se pričvršćuje gipsana tabla. Termoizolacija plafona ostvaruje se postavljanjem 

sloja mineralne vune d=20cm preko PVC folije i retke oplate. Plafon na terasi i na strehi oblaže 

se drvenom lamperijom. Krovni pokrivač na objektu je falcovani crep. Za prihvat atmosfeskih 

padavina postavljaju se olučne horizontale od pocinkovanog lima sa dovoljnim brojem olučnih 

vertikala koji vodu odvode u zelenu površinu ili u kanalizaciju. 

Krovne rešetke se međusobno povezuju drvenim spregovima od dasaka i na taj način povećavaju 

stabilnost krovne konstrukcije. Povezivanje krovne rešetke sa zidnom venčanicom ostvaruje se 

metalnim elementima. 



• Podovi: 

Podovi u objektu se rade posle izvršene grube montaže objekta gde se najpre nanosi sloj 

hidroizolacije preko podne ploče, preko koje se polažu podne obloge od kamene vune debljine 

10cm. Cementni estriks u debljini od d=4cm se radi preko PVC folije 4. Preko cementnog 

estriksa polažu se podovi od laminata i keramičke pločice zavisno od namene prostorija kako je 

dato u grafičkom prilogu.  

• Stolarija: 

Stolarija na objektima je PVC, Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa 

šestokomornim profilima ojačanim čeličnom nerdjajućom armaturom minimalne debljine 

1,5mm. - PVC profil: koeficijent prolaza toplote ne sme biti veći od Uf=1,1 W/m²K i profil mora 

imati dvostruku gumu za zaptivanje, 

- staklo: koeficijent prolaza toplote ne sme biti veći od Ug=0,8 W/m²K, troslojno sa nisko-

emisionim slojem, punjeno argonom (4flot+15argon+4flot+15argon+4LOW-E)min. 

Spoljni štokovi svih prozora i novih vrata su d=min 8cm zbog savijanja termoizolacije d=5cm 

kako bi se izbegao hladan most. 

• Dimnjaci: 

Dimnjački kanali u objektu se rade od šljako-betonskih elemenata dimenzije 35x35cm sa 

otvorom za postavljanje dimnjačkih keramičkih cevi Fi 160 sa izolacijom od mineralne vune. Za 

priključak i čišćenje dimnjaka treba ugraditi posebne elemente. Dimnjak se temelji na samcu od 

betona 60x60x80cm. Na mestu proboja dimnjaka kroz krovni pokrivač postavljaju se opšivke od 

pocinkovanog lima. Dimnjak iznad krovne ravni može se malterisati ili obložiti keramičkim 

pločicama kako bi se simulirala fasadna opeka. Na mestima kontakta dimnjaka sa drvenim 

elementima izvršiti zaštitu azbest cementnom pločom. 

Sastavila, 

   

 

               



Novoprojektovani stambeni objekat, P+0

Red. Br. Naziv prostorije
Površina 

[m²] 
Obim [m] 

1 Ulazni trem i terasa 6.33 10.12

2 Hodnik 2.62 7.02

3 Kupatilo 2.56 6.92

4 Kuhinja 2.98 7.28          

5 D. soba i trpazarija 8.01 11.60

6 S. soba1 4.66 8.63

7 S. soba2 5.04 8.99

8  Terasa2 3.67 8.97          

9 Ulazni trem i terasa 6.33 10.12

10 Hodnik 2.62 7.02

11 Kupatilo 2.56 6.92

12 Kuhinja 2.98 7.28          

13 D. soba i trpazarija 8.01 11.60

14 S. soba1 4.66 8.63

15 S. soba2 5.04 8.99

16  Terasa2 3.67 8.97          

Neto površina osnove prizemlja: 71.74 [m²] 

Bruto površina osnove prizemlja: 87.81 [m²] 

NETO POVRŠINA  : 71.74 [m²] 

BRUTO RAZV. GRAĐ. POVRŠINA  : 87.81 [m²] 

x10 objekata

NETO POVRŠINA  : 717.40 [m²] 

BRUTO RAZV. GRAĐ. POVRŠINA  : 878.10 [m²] 

TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA OBJEKTA 

OSNOVA PRIZEMLJA



Naziv objekta:
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Naziv objekta:

br. crte

datum:
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2
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IDR

Licenca:
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Osnova podne plo

objekat 1-10

Naziv crte

Naziv dela projekta:

Projekat arhitekture

Investitor:

Grad Zaje
T
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Naziv objekta:

br. crte

datum:

Razmera:

1:75

3

januar 2021.

Oznaka vrste tehni
IDR

Licenca:

Izgradnja kompleksa stambenih objekata za socijalno
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PROJEKTOVANJE I IN

Potpis:

Osnova prizemlja

objekat 1-10

Naziv crte

Naziv dela projekta:

Projekat arhitekture

Investitor:

Grad Zaje
T
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Naziv objekta:

br. crte

datum:

Razmera:
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4
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Oznaka vrste tehni
IDR
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br. lic.: 311 M306 13

Br. proj.:
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PROJEKTOVANJE I IN

Potpis:

Osnova krovnih ravni

objekat 1-10

Naziv crte

Naziv dela projekta:

Projekat arhitekture

Investitor:

Grad Zaje
T



+5.36

+0.60

+3.32

-0.81

+2.65

+3.03

12.5mm

Drvena podkonstrukcija

PVC folija 95g/m2 0.15mm

Mineralna vuna 200mm

SPOLJNI ZID

2mm

1mm

Lepak 3mm

Kamena vuna 120mm

Lepak 3mm

9.50mm

10mm

Drveni ram 100mm

Mineralna vuna 100mm

PVC folija 95g/m2 0.20mm

10mm

9.50mm

Podna konstrukcija

Laminat 0.7mm

40mm

PVC folija 0.15mm

Tvrdo presovane plo 100mm

Hidroizolacija (bitumenske trake) 4mm, ili ekvivalentni premaz

Podna plo

Nasip od kamene drobine dmin=55-65cm

Unutra

9.50mm

10mm

Drveni ram 100mm

Mineralna vuna 80mm

10mm

12.50mm

10/12

10/12

10/12

LETVA 5/3

GORNJI POJAS 

5/12

LETVA 5/3

ROG 10/12

USB PLO
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Димитровград Зајечар, Варшавска 19,тел: 0658191918 
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Г.   Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н 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 



 
 

Уређење простора и изградња стамбених објеката за социјално становање 

 

Пројектни задатак 

 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 
 
 
 

Инвеститор: Град Зајечар, 
  Трг ослобођења бр.1 
 

Објекат: СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 
 насеље Котлујевац у Зајечару, 
 кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар 
 

Врста урбанистичко-техничког документа: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 

За грађење / извођење радова: ИЗГРАДЊА 
 
 
 
 

За потребе уређења простора и изградње стамбених објеката за социјално становање у насељу 
Котлујевац у Зајечару, на кп.бр.5484/4, 5494/1 и 5498/2 КО Зајечар, израдити Урбанистички пројекат 
обзиром да је Планом генералне регулације Града Зајечара бр.1 - север и северозапад („Службени 
лист Града Зајечара”, бр.33/18) за предметни простор прописана његова обавеза. Урадити 
урбанистичко-архитектонску анализу и разраду локације, преиспитујући могућности и ограничења за 
изградњу жељених садржаја на предметном простору и привођење истог планираној намени, у складу 
са важећим планским документом. Урбанистичким пројектом дефинисати урбанистичке параметре за 
изградњу планираних објеката на захваћеном простору, утврдити планиране промене на парцели и 
прецизно дефинисати правила уређења и грађења. 

Изградњу двојних стамбених објеката спратности П+0 планирати према Идејном решењу 
израђеном од стране „Тим Пројект” из Зајечара. 

Током израде Урбанистичког пројекта обрађивач је у обавези да сарађује са инвеститором у 
циљу усаглашавања пројектних решења. 

Урбанистички пројекат израдити у три аналогна и дигитална примерка. 
 
 
 
 

Инвеститор: 

     





ПРЕТРАГА ПО БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ

Време штампе: 23.12.2020. 13.26.56

Резултати претраге

Датум ажурности 22.12.2020
ИД Општине 70556
Општина ЗАЈЕЧАР
ИД Катастарске општине 745073
Катастарска општина ЗАЈЕЧАР

Парцела

Број листа непокретности 17883
Број парцеле 5484
Подброј парцеле 4
Површина парцеле [m²] 1399
Врста земљишта ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Потес/Улица ТИМОЧКИ КЕЈ
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Да

Имаоци права на парцели

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007189923
Назив ГРАД ЗАЈЕЧАР
Место ЗАЈЕЧАР
Адреса ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1
Датум завршетка трајања закупа

Терет

Терети на парцели

Датум уписа 4.10.2011.
Врста терета ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____________

Опис
НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 5494/1 НАЛАЗИ СЕ ДЕО ЗГРАДЕ СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5498/2.ЗГРАДА
БРОЈ 1 СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ 5498/2 ЈЕ УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 219 М2,ОД ЧЕГА СЕ 144 М2 НАЛАЗИ НА
КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5498/2 А ПРЕОСТАЛИ ДЕО ОД 58 М2 НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 17 М2 НА
КАТ.ПАРЦЕЛИ 5494/1.

Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:26:56 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Датум брисања
Трајање терета

Терети на парцели

Датум уписа 20.6.2016.
Врста терета ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____________

Опис
НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 5494/1 НАЛАЗИ СЕ ДЕО ЗГРАДЕ СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5498/2.ЗГРАДА
БРОЈ 2 СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ 5498/2 ЈЕ УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 267 М2,ОД ЧЕГА СЕ 61 М2 НАЛАЗИ НА
КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5498/2 А ПРЕОСТАЛИ ДЕО ОД 68 М2 НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 138 М2 НА
КАТ.ПАРЦЕЛИ 5494/1.

Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Терети на парцели

Датум уписа 14.1.2020.
Врста терета НАПОМЕНА
Опис 952-02-18-091-123/2020: УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 351-202/13
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Терети на парцели

Датум уписа 5.8.2020.
Врста терета РЕШЕЊЕ НИЈЕ КОНАЧНО
Опис ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-18-091-122/2020 НИЈЕ КОНАЧНА.
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Део парцеле

Број дела парцеле 1
Површина дела парцеле [m²] 1273
Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица ТИМОЧКИ КЕЈ
Кућни број
Кућни под број
Површина објекта [m²] 1273
Корисна површина објекта [m²] 0
Грађевинска површина објекта [m²] 0
Начин коришћења објекта УЛИЦА
Правни статус ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА О ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА
Опис објекта
Број подземних етажа

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:26:56 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Број приземних етажа
Број надземних етажа
Број поткровних етажа
Предбележба објекта у изградњи Не
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Не

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007189923
Назив ГРАД ЗАЈЕЧАР
Место ЗАЈЕЧАР
Адреса ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права ДРЖАЛАЦ
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине ДРЖАВНА РС
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1
Датум завршетка трајања закупа

Део парцеле

Број дела парцеле 2
Површина дела парцеле [m²] 58
Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Предбележба објекта у изградњи Не

Део парцеле

Број дела парцеле 3
Површина дела парцеле [m²] 68
Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Предбележба објекта у изградњи Не

Извештај одштампао : Драгица Станишић

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:26:56 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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ПРЕТРАГА ПО БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ

Време штампе: 23.12.2020. 13.25.12

Резултати претраге

Датум ажурности 22.12.2020
ИД Општине 70556
Општина ЗАЈЕЧАР
ИД Катастарске општине 745073
Катастарска општина ЗАЈЕЧАР

Парцела

Број листа непокретности 17886
Број парцеле 5494
Подброј парцеле 1
Површина парцеле [m²] 8167
Врста земљишта ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Потес/Улица ТИМОЧКИ КЕЈ
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Да

Имаоци права на парцели

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007189923
Назив ГРАД ЗАЈЕЧАР
Место ЗАЈЕЧАР
Адреса ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1
Датум завршетка трајања закупа

Терет

Терети на парцели

Датум уписа 4.10.2011.
Врста терета ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____________

Опис
НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 5494/1 НАЛАЗИ СЕ ДЕО ЗГРАДЕ СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5498/2.ЗГРАДА
БРОЈ 1 СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ 5498/2 ЈЕ УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 219 М2,ОД ЧЕГА СЕ 144 М2 НАЛАЗИ НА
КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5498/2 А ПРЕОСТАЛИ ДЕО ОД 58 М2 НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 17 М2 НА
КАТ.ПАРЦЕЛИ 5494/1.

Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:25:12 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)

 

1 / 3



Датум брисања
Трајање терета

Терети на парцели

Датум уписа 20.6.2016.
Врста терета ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____________

Опис
НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 5494/1 НАЛАЗИ СЕ ДЕО ЗГРАДЕ СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5498/2.ЗГРАДА
БРОЈ 2 СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ 5498/2 ЈЕ УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 267 М2,ОД ЧЕГА СЕ 61 М2 НАЛАЗИ НА
КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5498/2 А ПРЕОСТАЛИ ДЕО ОД 68 М2 НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 138 М2 НА
КАТ.ПАРЦЕЛИ 5494/1.

Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Терети на парцели

Датум уписа 14.1.2020.
Врста терета НАПОМЕНА
Опис 952-02-18-091-123/2020: УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 351-202/13
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Терети на парцели

Датум уписа 5.8.2020.
Врста терета РЕШЕЊЕ НИЈЕ КОНАЧНО
Опис ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-18-091-122/2020 НИЈЕ КОНАЧНА.
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Део парцеле

Број дела парцеле 1
Површина дела парцеле [m²] 17
Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Предбележба објекта у изградњи Не

Део парцеле

Број дела парцеле 2
Површина дела парцеле [m²] 138
Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Предбележба објекта у изградњи Не

Део парцеле

Број дела парцеле 3
Површина дела парцеле [m²] 8012
Култура и класа ЊИВА 1. КЛАСЕ

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:25:12 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Предбележба објекта у изградњи Не

Извештај одштампао : Драгица Станишић

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:25:12 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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ПРЕТРАГА ПО БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ

Време штампе: 23.12.2020. 13.19.48

Резултати претраге

Датум ажурности 22.12.2020
ИД Општине 70556
Општина ЗАЈЕЧАР
ИД Катастарске општине 745073
Катастарска општина ЗАЈЕЧАР

Парцела

Број листа непокретности 17886
Број парцеле 5498
Подброј парцеле 2
Површина парцеле [m²] 6456
Врста земљишта ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Потес/Улица ТИМОЧКИ КЕЈ
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Да

Имаоци права на парцели

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007189923
Назив ГРАД ЗАЈЕЧАР
Место ЗАЈЕЧАР
Адреса ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1
Датум завршетка трајања закупа

Терет

Терети на парцели

Датум уписа 14.1.2020.
Врста терета НАПОМЕНА
Опис 952-02-18-091-123/2020: УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 351-202/13
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:19:48 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Терети на парцели

Датум уписа 5.8.2020.
Врста терета РЕШЕЊЕ НИЈЕ КОНАЧНО
Опис ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-18-091-122/2020 НИЈЕ КОНАЧНА.
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Део парцеле

Број дела парцеле 1
Површина дела парцеле [m²] 144
Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица ТИМОЧКИ КЕЈ
Кућни број 9
Кућни под број
Површина објекта [m²] 144
Корисна површина објекта [m²] 0
Грађевинска површина објекта [m²] 0
Начин коришћења објекта СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ-ДЕО
Правни статус ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Опис објекта
Број подземних етажа 1
Број приземних етажа 1
Број надземних етажа 3
Број поткровних етажа
Предбележба објекта у изградњи Не
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Да

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007189923
Назив ГРАД ЗАЈЕЧАР
Место ЗАЈЕЧАР
Адреса ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:19:48 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Датум завршетка трајања закупа

Терет

Терети на објекту

Датум уписа 4.10.2011.
Врста терета ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____________

Опис
НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 5494/1 НАЛАЗИ СЕ ДЕО ЗГРАДЕ СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5498/2.ЗГРАДА
БРОЈ 1 СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ 5498/2 ЈЕ УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 219 М2,ОД ЧЕГА СЕ 144 М2 НАЛАЗИ НА
КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5498/2 А ПРЕОСТАЛИ ДЕО ОД 58 М2 НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 17 М2 НА
КАТ.ПАРЦЕЛИ 5494/1.

Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Терети на објекту

Датум уписа 5.8.2020.
Врста терета РЕШЕЊЕ НИЈЕ КОНАЧНО
Опис ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-18-091-122/2020 НИЈЕ КОНАЧНА.
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Део парцеле

Број дела парцеле 2
Површина дела парцеле [m²] 61
Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица ТИМОЧКИ КЕЈ
Кућни број 7
Кућни под број
Површина објекта [m²] 61
Корисна површина објекта [m²] 0
Грађевинска површина објекта [m²] 0
Начин коришћења објекта СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ-ДЕО
Правни статус ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Опис објекта
Број подземних етажа 1
Број приземних етажа 1
Број надземних етажа 2
Број поткровних етажа
Предбележба објекта у изградњи Не
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Да

Имаоци права на објекту

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:19:48 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007189923
Назив ГРАД ЗАЈЕЧАР
Место ЗАЈЕЧАР
Адреса ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1
Датум завршетка трајања закупа

Терет

Терети на објекту

Датум уписа 20.6.2016.
Врста терета ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____________

Опис
НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 5494/1 НАЛАЗИ СЕ ДЕО ЗГРАДЕ СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5498/2.ЗГРАДА
БРОЈ 2 СА КАТ.ПАРЦЕЛЕ 5498/2 ЈЕ УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 267 М2,ОД ЧЕГА СЕ 61 М2 НАЛАЗИ НА
КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5498/2 А ПРЕОСТАЛИ ДЕО ОД 68 М2 НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 5484/4 И 138 М2 НА
КАТ.ПАРЦЕЛИ 5494/1.

Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Терети на објекту

Датум уписа 14.1.2020.
Врста терета НАПОМЕНА
Опис 952-02-18-091-123/2020: УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 351-202/13
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Терети на објекту

Датум уписа 5.8.2020.
Врста терета РЕШЕЊЕ НИЈЕ КОНАЧНО
Опис ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-18-091-122/2020 НИЈЕ КОНАЧНА.
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Део парцеле

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:19:48 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Број дела парцеле 3
Површина дела парцеле [m²] 6251
Култура и класа ПАШЊАК 1. КЛАСЕ
Предбележба објекта у изградњи Не

Извештај одштампао : Драгица Станишић

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 12/23/2020 1:19:48 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Ј ЕлЕктРопРив~Едд

ЕПС I
h ДИСТРИ6УЦИЈА

П Р-ЕН Г-01.79/02

Ог• анак „Електродистрибуција Зајечар"
Зај-чар, Трг ослобођења 37

Бр•ј: 8.v.1.1, 0-д-10.0в-9з5 ; ,~ -г0г1
да м: 06.01.2021. године

О~лучују~iи о:захтеву Градске управе града Зајечар, Одељења за урбанизам, граfјевинске и
ко унално-стам6ене послове, на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр.
145/14 и 95/1Е), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи (,Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09,
64(10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, 83/18 и 31/19) и Одлуке директора
„ЕПС ДистриFiуција" д.о.о. Београд о преносу овлашfiења и утврFјивању надлежности и
од~говорности бр. 05.0.0.0.-08.01-273910/3-2020 од 14.10.2020. издају се

I УСЛОВИ ЗА ПPOJEKTOBAЊE И ПРИКГ6УЧЕF6Е

комплекса од 10 двојних стамбених објеката монтажног типа, спратности П+О, односно
20 стамбених јединица за социјално угрожене, у насељу Котлујевац у Зајечару, на к.п.
5498/2, 5494/1 и 5484/4 КО Зајечар.
О им условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту:
О С) oдpeFjyie место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место
и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.
И!нвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС.

На основу уЕsида у достављену документацију и извод из катастра водова, издају се ови 
услови уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења следеhих
,qодатних услова:

У моменту издавања услова не постоји изграflена електроенергетска инфраструктура на
предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објеката на дистрибутивни систем
електричне Еэнергије потребно је:

Закључивање уговора о опремању земљишта између имаоца јавног овлашFiења
„ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар и
Града Зајечар о изградњи ТС 1010,4 kV „Тимочки кеј" и прикључних кабловских
водова 10 kV.

3акључењ уговора о опремању земљишта је предуслов за издавање грађевинске
дозволе за комплекс стамбених објеката.

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак
Напон на ксји се прикључује објекат: 0,4 kV
Фактор снаге: изнад 0,95
Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта:
мерни ормани за смештај максимално четири бројила са кабловском прикључном кутијом
(КПК), монтиран на слободностојеfiе бетонско постоље на зеленој површини. Кабловски вод
од мерног ормана до разводне табле сваког од станова представља део унутрашње
инсталациј э објекта који се прикључује.

~
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Услови заштите од индиректног напона ж4одира, преоптереfiења и пренапона: TN-С-S
систем эаштите са ОдгОварајуfi0м ФИД склопк Ом и темељним уземљивачем.
Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза
прикључка:
Заштитне уређаје на разводн0ј табли (Р Г) инсталације објекта прилагОдити главним
Осигурачима на мернОм месту и и:звести у скл<гду са важеFiим техничким прописима.
Од Ормана мерног места (ОММ) до РТ у обје► ту обеэбедити четворожилни вОд Одговарајубег
пресека и типа. У РТ Обезбедит прикључн е стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3)
проводника, заштитнОг (РЕ) и неут~алнОг (N) г рОвОдника.
УкОлик0 странка жели непрекидн0 напајање свОјих уређаја неопхОдно је да Обезбеди
алтернативн0 агрегатск0 напајање истих, са збавезнОм уградњОм Одговарајуfiе блОкаде од
продора напОна агрегата у ДСЕЕ.
2. Технички опис прикључка
Врста прикључка: идивидуални
Карактер прикључка: трајни
Место прикључења објекта: мерни орман, из мерног уређаја
Место везивања прикључка на систем: нОво іланирана ТС 1010.4 kV „ТимОчки кеј"
Опис прикључка до мерног места: Мерни ур~эFјаји 6иfie груписани у типске слОбоднОстОјеFiе
мерне Ормане за максималн0 четири брОјил са КПК за п0 два суседна објекта, тј за по
четири стана. Повезивање КПК изеести пОлаг~њем каблова РРОО-А 4х150 тт2 на следећим
де0ницама: ТС - КПК 1- КПК 2- КЛК 3- КПК - КПК 5- ТС. КПК на свакОм Објекту треба да
буде са две групе пОстоља Осигурача 250 А и с~з уграђеним НВ Осигурачима 250 А.
Опис мерног места: изнад КПК поставити мерfiи Орман за максимално четир брОјила ИМО-4
РаСп0ред мерних и эаштитиних Vpeilafa:

РБ ~ Намена Ком. максимална'
снага (kW)

Осиryрачи Бројило/мерна група' тип Ном.струја (А)
ИМОиКПК1

1. Објекат 1 2 17,25 ,, 25 Трофазно двотарифно бројило ел.ен.
3х230/400 V, 5-60 А, најмање кл. 2

2. Објекат 2 2 17,25 „Ц" 25 Трофазно двотарифно бројило ел.ен.
3х230/400 V, 5-60 А, најмање кл. 2

ИМО и КПК 2

З. Објекат 3 2 17,25 „ц" 25 Трофазно двотарифно бројило ел.ен.
3х230/400 V, 5-60 А, најмање кл. 2

4. Обекат 4 2 17,25 „Ц" 25 трофазно двотарифно бројило ел.ен.
_ 3х230/400 V, 5-60 А, најмање кл. 2

Им0 и КПК 3

5. Објекат 5 2 17,25 „Ц" 25 Трофазно двотарифно бројило ел.ен.
3х230/400 V. 5-60 А, најмање кл. 2

6. Објекат 6 2 17,25 „Ц" 25 Трофазно двотарифно бројило ел.ен.
3х230/400 V, 5-60 А, најмање кл. 2

ИМО и КПК 4

7. Објекат 7 2 17,25 ,, 25 трофазна двотарифна мерна група
3х230/400 V, 5-100 А, најмање кл. 2

8. Објекат 8 2 17,25 ,, 25 трофазна двотарифна мерна група
3х230/400 V, 5-100 А, најмање кл. 2

Им0 и КПК 5

9. Објекат 9 2 17.25 „ц" 25 Трофазна двотарифна мерна група
3х230/400 V, 5-100 А, најмање кл. 2

10. Објекат 10 2 17.25 ,, 25 трофазна двотарифна мерна група
3х230/400 V, 5-100 А, најмање кл. 2

Укупно ком: 20
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За
Уп

3.

iтитни уређаји: аутоматски осигурачи „Ц" карактеристике уграђени испред бројила.
ављачки уређај: интегрисан у мерном уређају

Место испоруке електричне енергије

Ме то испорукеэ електричне енергије: мерни орман, иза мерног ypefjaja
4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Ел ктроенергегска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофаэне~г
кра ког споја 6 kA.
Уколико рад y~eFjaja странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим
корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду
ди~трибутивно - система ..ЕПС Дистирибуција" д.о.о. Београд, може странки да обустави
ис оруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.
5. Накнада з прикључење

Об•ачун накн е за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одреFјивање
тр.шкова прикгbучења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник
РС`, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одреFјивања
тр.шкова прикbучења објеката купаца на ДСЕЕ.
Пр~цењена накнада за трошкове прикључења износи:

. Трошкови прикључка:

. Део трошiсова система насталих због прикључења објекта:
20 х 17,25 kW х 729,07 дин./kW)

пно (без об ~ачунатог ПДВ):Ук

1.897.631,00 РСД.

251.529,15  РСД.

2.149.160,15 РСД.

На омена: Након закључења уговора о изградњу ТС са прикључним водовима, постоји
мо ућност да странка буде ослобоFјена обавезе плаfiања дела трошкова система.
6. Рок за изградњу прикључка

Пл нирани рок за изградњу прикључка је 285 дана по измирењу финансијских и других
об веза из Уг~вора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ эакљученог измеfју странке и
имаоца јавног овлашfiења „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, уэ услов да је изграТјена и
ст вљена у фчнкацију недостајупа ТС. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ
се рецизно деэфинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење
За тев за прикључење ynyFiyje надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља
до ументација из тачке 8.
По захтеву н~длежног органа „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд издаје одобрење које је
из ршно даногл доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.
Ро прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени
ус ови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ
Н.кон исходовања граFјевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежн~
ор ану који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан
ел-ктронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је доставље~
пр nory ових услова.

м
и
у

плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању
икључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев за пријаву радова и 

длбијања прі.' јаве радова.
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Обрадила,

Лидија МилановиFi, дипл.ел.инж.

дОСТЭВИТИ
- Подноси0цу захтева - надлежнОм Органу
- Служби за енергетику

Оператор дистрибутивног система ,,ЕПС Дистрибуција"д.о.о.

Странка има право да по овлашhењу „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд изгради прикључак
(део прикључка) о свОм трОшку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања
грађевинске дозволе, директно обратити "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Зајечар раф закључивэња новог Уговора којим fie бити дефинисана
меfјусобна права и обавезе а који е разликујЕ од понуђеног типског Уговора.
У случају одступања трошкова у односу на говорену вредност неопходно је закључивање
Анекса уговора из претхОдног ста~а.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних
Уговором о пружању услуге за пwикључење +а ДСЕЕ/Анексом уговора о пружању услуге за
прикључење на ДСЕЕ, заврш~тка изградње прикључка и достављања комплетне
документације потребне за прикљ'чење.

Документација пОтребна за прикј учење обј Зкта (доставља надлежни орган уз Захтев за
прикључење):

1. Употребна дозвола, или потврда о злашfiеног извоFјача радова да електрична
инсталација објекта испунiава техничке и друге прописане услове са извештајем
(стручни налаз) овлашfiенеiорганизације о исправности инсталације;

2. Уговор о снабдевању електричном енергијом или Информација о склопљеном Уговору
о снабдевању електричном енергијом;

3. Информација да је за меСго примопр'~даје регулисани приступ систему и балансна
одговорност;

9. Ови Услови имају важност 12 месеци у<олико се у том периоду не исходују локацијски
услови. У супротном, важе све врЕгме важења локацијских услова, односно до истека важења
грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Зајечар само укслико у целости, у истоветној и идентичној
садржини чине саставни део локацијских усллва.

11 Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибу- ивни систем електричне енергије је место
разграничења одговорнОсти н~д објекти иа између ОДС и корисника система.
Електр0енергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се
налазе иза места прикључења су власништвс корисника система. На месту прикључења се
обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којОј се повезује onpeN а за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и ypefjaj< којима се инсталација објекта крајњег купца
физички повезује са дистрибутивним системоiп електричне енергије, од места разграничења
одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење
технички, енергетски и правно могуfiе, укључуј}/fiи и мерни ypefjaj.

ПРИЛОЗИ:
- Спецификација трошкова
- Уговор о пружању услуге за прикључењ на ДСЕЕ
- Образац захтева за закљу'-ење уговорз о Опремању земљишта (уговора

недостајуFiе ТС 1010.4 kV) ~Q~6Yit~нн~~cy

, Овл~Q$h`~ лице,

G* Миломv>~ ниfi, дипл.ек.
\~ 4ЧС1~н6у~~

о изградњи

1 1 000 Београд
масарикова 1-3

тел: +381 1 1 36 16 706
Факс: +381 1 1 36 16 641

П ИБ: 100001378
матични број: 07005466



3.6

3.7

Прилог уз уПП 5рој: 935 -2021 ПР-ЕЧГ-01.54101
комплекс објеката са 23 стамбених јединица за социјално угрожене, у насељу Котпујввац у Зајечару, на к.п. 5498/2,
545411 и 548414 КО Зајв~ар

СПЕЦИФИIСАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗГРАДFbЕ ПРИК1bУЧКА
РБ Опис Јед. Коп Јединична Износ

мере цена (дии.) {дии.ј

1 1
1 2
1 3

1 4

1 5

1 6
1 7

1 8

2 1

2 2

3 1

32

33

3.4

КА6ЛОВСКИ 0 l kV ВОДОВИ

Испорука и попа ање кабла 1 kV PPOO-A 4х150тт2
Испорука и попа-ање упОзоравајуПе ПВЦ траке
Сув0 отварање кабпа и везивање у тС и РО
Испорука и мОнтэжа тОплОскупљајуПе кабловеке
эавошниие за кабл РРОО-А 4х150тт`'
Испорука и монтэжа комплетног типског КПК са два
слОгв пОстољв 250 А, са надземним постољем
Испорука и монтэжа ЧВ осигурача 250 А

' СпО6однОгтОјеhе 6етОнско постоље
Иепорука и уграl ња кабла 1 kV PPOO-A 4х35тт2 од
КПК до МРО
укупи0 ка6пОвгки 0,4 kV водови 

ОРМАЧ МЕРНО мЕСТА
ИспОрука и угра[ ња ормана мернОг места за
максималн0 4 6ГОјипа
Испорука и уград ња циректи0г, епектрОнскОг трОфазиог
бројила
УкУпно ормаи мерног места 

РАД,ТРАНСПОРт,УСЛУГЕ
Машинско откОплеање земље за ка6лОвски рОв ширине
0,5 т, дубине О,Е т
Чабавка. испору lа и ручн0 насипање песка
Машинско и ручrо насипање земље из ископа у
слојевима до 30 :т. са з6ијањем
Ручно ппанирањ.э земље из искОпа
Чабавка и пОпагггње заштитне ппастичне цеви фи 110

35 мм на на местимэ где се Очекује повеПано механNчк0
напрезање ка6л<і
Чабавка. испоруtа и уградња кабповске Ознаке за
трот0ар
Чабавка. ucnopyta и уградња ка6пОвске Ознаке за
травњак

1УкУпио рад,трааспОрт,услуге

4 '̀ПPOJEKTOBAFbE
Иэрада пројектне дОкументације за иэградњу кабповског

;а0Аа 1 kV до 500 т трасе
Укупно прОјвктавање

ГЕОДЕТСКИ Рдј]ОВИ
Детаљно снимак.е трасе ка6п0вских водОва и израда
КТ П
Снимање нзведемих кабловских водова и при6ављање

~ потврде РГ3а о извршеном снимању
УкупнОгеодвтски радови 

1

т 160 1.280,00 204.800.00
т 140 , 10,00 1.400,00

кОм. 12 , 4.300.00 51.600.00

кОм. 12 4 000.00 48.000 00

ном 5 74 000.00 370.000.00

кОм. 36 1.100,00 39.600.00
кОм. 5 26.000,00 130.000.00

т 5 410,00 2.050.00

847.450.00

кОм. 5 95.000,00 475 000.00

ком. 20 15.000,00 300.000,00

775.000.00

т3 32 640.00 20.480.00

т3 6,4 3.600,00 23.040,00

т3 25.6 830,00 21.248.00

т3 6.4 120,00 768,00

т 20 510.00 10.200.00

кОм 4 800.00 3.200.00

к0 м. 1 1.150, 00 1.150,00

60.086,00

кОм. 1 100 000.00 100 000.00

100.000,00

кОм 1 32 500.00 32.500.00

кОм. 1 19 500.00 19 500.00

52.000,00

ТЕХЧИЧКИ flPE ЛЕД, мАЧИПУЛАЦИЈЕ, СТРУЧНИ `
°I ЧАДЗОР

6 h Трошкови надзоFа кОм 1 20.731,00 • 20.731,00
6.2 Трошк0ви техничкОг прегпеда кОм 1 11 584.00 11.584.00

6 $ Прикључење броiипа у кОнцентрациlи од 9 до 32 бројнла кОм 20 539.00 10780.00

Укупно техничкк преглед, манипупације, стручии 
надзор 43.095.00

УКУПНИ ТРОШКЗЕIИ ИЗГРАДњЕ ПРИК1bуЧКА „1.897.б31,00

Део трОшкова система. kW 345 729.07 251.529.15
251.529,15

Укупни трошкОви странке:

У случаlу да Странка гради прикључак прек0 свОг
извОГlача, тада Странка nnaha ОДС-у:

Чапомена.
Спецификација 1е раflена на оснОву важеhег Цен0вника.
Специфнкациlа 1е раflена без о6рачунатОг ПДВ.

3ајечар, 05.01.20.11.
Саставила
Лидија Мипановиll QQ~c~F И 6YTyByoi

< #

~ БЕОГРАД 3
* 481 */

1 897.631,00
251.529,15

2.149.160,16

251.529.15

43 095,00
294.624,16

РуковОдилац СектОра за планирање и инвестиције

Саша Стојанчев. дипп.еп.инж.

~
у~ТРl1,У'ди.~~

Страна 1 од 1
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ЕПС
/в ДИСТРИ БУЦИЈА

Број:
Дату : 

УГОв

1.

2.

м

д

Л
С

П1 Р-Е Н Г-01.127/01

У ГОВОР
О ПРУЖАFtУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЈbУЧЕF6Е НА ДИСТРИ6УТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

РНЕ СТРАНЕ:

ератор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, ПИБ: 100001378,
тични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Зајечар, Трг ослобоFјења 37, којег заступа
ректор Миломир ДиниFi, дипл.ек. (у даљем тексту: ОДС), у својству инвеститора

 (за правна лица)

це, односно лица која у својству носиоца граflевинске дозволе потписују овај уговор (у даљем тексту:
анка).

ПРЕДМЕТ УГОВОРf,
Члан 1 .

Овим уговором се ,дефинише пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у
даље тексту: ДСЕЕ ) комплекса од 10 стамбених објеката са укупно 20 стамбених јединица за социјално угрожене, у
насе . у Котлујевац у Зајечару, на к.п. 5498/2, 5494/1 и 5484/4 КО Зајечар (у даљем тексту: објекат), према издатим
услов ма за пројекпвање и прикључење број 8.У.1.1.0-Д-10.08-935 -2021 од 06.01.2021. године (у даљем тексту:
УПП), а на основу издатог Решења о граFlевинској дозволи / Решења о одобрењу за извоhење радова број

од   године, које је накнадно издато на
стран у на основу У

Прем. врсти прикљ

П.

іак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.

При .учак се састоји од:
- пет слоbодностојеhих МРО-4 са бројилима и КПК
- прикљ нихкабловских водова

Прик ,.учак се градиу сврху прикључења објекта Странке на постојеFiи ДСЕЕ у складу са издатим УПП.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Трошкове услуге у :
исплатити ОДС, а у к
следеhи трошкови:

- израде пројЕ
- опреме, уреlј
- извоFјења ра
- интерног те
- дела трошк

Члан 2,

мислу овог Уговора чине трошкови прикључења објекта на ДСЕЕ, које је странка у обавези
оје су, у складу са техничком спецификацијом опреме, ypefjaja, материјала и радова, укључени

кта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка;
аја и материјала;
дова;
ничког прегледа, дозволе за употребу и пуштања прикључка у функцију;
ва система насталих због прикључења, а у зависности од одобрене снаге.

Укупнзh трошкови услуге на дан 06.01.2021. износе 2.149.160,15 РСД
( двамилионасточетFдесетдеветхиљадастошездесетдинара и 1 5/1 00) (без обрачунатог ПДВ).
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Чла н 3.

Трошкови које сноси Странка износе:

Опис Цена (РСД)
1• Трошкови градње прикључка 1.897.631,00

2. Део трошкова система насталих због прикључења о5јекта 251.529,15

3. Порез на додату вредност 429.832,03

УКУПНО: 2.578.992,18

МЕЋУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.

ОДС потврt7YJе да опрема, уреfјаји и маіеријал одговарају прописаним стандардима и обезбеђује надзор над
уградњом опреме, ypeFjaja и извоТlењем ра,qова.

Члан 5.

ИзграFlени прикључак по овом Уговору је основно средство ОДС.

Чла н 6.

Права и обавезе ОДС у пружању услуге из лана 1. овог У овора су да:
а) врши све дужности и остварује сва прав инвеститора iри изградњи прикључка;
в) изгради прикључак;
г) испостави Странки коначни рачун услуге за прикључење;
д) у уговореном року пусти прикључак у погон;
Тј) у случају повеhаног обима радова или промене цен.э изради Анекс овог уговора са ценама важеh им на дан

обрачуна;
е) одржава прикључак у технички исправном стању ради непрекидног и квалитетног напајања електричном

енергијом објекта странке.

Члн 7.

Права и обавезе Странке је да:

а) уз пријаву радова преко органа надлежног за спровоfјење обједињене процедуре достави ОДС потписан
примерак овог Уговора;

б) након што се ОДС достави потписан примерак овог Угсвора, уплати укупан износ финансијских средстава из члана
3. овог уговора, на пословни рачун „ЕПС Дистрибуциј~i" д.о.о. београд, број рачуна 160-66281-83 који се води код
Banca lntesa, са обавезним позивом на број 8.У.1.1.0-Д-10.08-935 -2021 - УГП;

в) омогуhи ОДС да уведе извоТјача радовН у посед за моryhност несметане изградње прикључка из члана 1. овог
уговора (уколико се прикључак гради на парцели Странке);

г) у случају да одустане од изградње уговФреног прикључка, надокнади стварне трошкове ОДС, настале до писаног
отказа овог уговора;

д) у случају повеhаног обима радова или промене цене потпише Анекс овог уговора са ценама важеfiим на дан
обрачуна,
обезбеди сву документацију потребну з прикључење бјекта која је наведена у издатим УПП.h)

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА И ГјРИКlbYЧEh6P ОБЈЕКТА

Члн 8.

Планирани почетак радова је 15 дана од извршења ( бавезе из тачке а) члана 7. уз услов да су измирене
финансијске обавезе из члана 3. овог У~овора и завршени радови на изградњи мовопланиране ТС 10/0,4 kV
„Тимочки кеј" и прикључних кабловских;'водова 10 kV
Рок за изградњу уговореног прикључка је 2'0 дана, од дана почетка радова из претходног става.
3авршетак радова из става 2 се продужује у случају више силе или неповољних временских услова за граFјевинске и
електромонтажне радове и то за онолико дана, колико су такве околности трајале.
Рок за прикључење објекта Странке је 15 дана од дана сада надлежни орган који спроводи обједињену процедуру
достави захтев за прикључење, уколико су испуњени услсви наведени у УПП.

Страна 2 од 3



Уколико се обекат не прикључи на изграFјени прикључак у року важења граflевинске дозволе, по истеку важењз
грађевинске дозволе ОДС ne демонтирати изграFјени прикључак о трошку странке.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 9.

На свЕ односе који настану меТју уговорним странама, а који нису реryлисани одредбама овог Уговора примењиваfiе
се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор he
реши и пред надлеи~ним судом у Зајечару.

Члан 11.

Овај говор ступа н снагу даном потписивања од стране овлашhених представника ОДС и Странке и достављања
овере ог Уговора іадлежном органу који спроводи обједињену процедуру, уз услов да је Странка попунила
испра:но сва поља.

Члан 12.

Овај говор је сач~њен у електронској форми и уговорне стране су га потписале својеручно, преведеле у
елект4онски формату складу са законом који уреТјује електронско пословање.

„ЕПС ДистриЕ уција" д.о.о. Беог. - .
гранак Електродистрибуција . . . ~.bPkбyrf~yo~

* ~Елr,~А ~
, 4. Д ~.

а
*Миломир ДиниТi, дипл

Трнаrии~р

Странка
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ЕпсГј
ДИСТРИБУЦИЈА

ПР-ЕНГ-01.100102
Огранак Електродистрибуција Зајечар
Зајечар, Трг ослобоFјења 37

Б fp~oj :  

ПРЕДМЕТ: Захтев за закључење уговора

Подаци о подмосиоцу захтева:

Пасловно име Град Зајечар 
Иn~е и презиме: 
УлИца и број:  

пИБ:
(за правна лица)

(за правна лица навести име одговорног лица)

тел. бр. :  _

На основу иэдатих услова за пројектовање и прикључење бр 8.У.1.1.0-Д-10.08-935 -2021

од 06.01.2021. године, за објекат: комплекса од 10 стамбених објеката са укупно 20

ст_мбених једлница за социјално угрожене, у насељу Котлујевац у Зајечару. на к.п.

54'8/2, 5494/1 и 5484/4 КО Зајечар, подносим захтев за закључење

1 Прилог: Локацијски услови бр.  од године,

2. Уговора о измештању електроенергетских објеката

Прилог: ilЛокацијски услови бр.  од године ,

З. Уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем ел. енергије

Прилог: Граfјевинска дозвола бр   од   године /
Решење о одобрењу за извоfјење радова бр.  од године

НА ОМЕНА: Заокружити одговарајуfiе

"По писивање osor захтева подразумева да је подносилац захтева дао сагласност Оператору
дис рибутивног система да прикупи и обради податке о подносиоцу, наведене односно садржане у
овом захтеву, као и да је упознат са сврхом обраде ових података и другим околностима и
правилима предЕиFјеним 3аконом о заштити података о личности.

Мдсто:

Датум:

говора о изградњи недостајуhих електроенергетских објеката

Подносиоц захтева

МП (обавезна овера правног лица)
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Београд, Таковска 2                                                                   
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: A334-5405/2-2021 
ДАТУМ:       08.01.2021. 
ИНТЕРНИ БРОЈ:  
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ 
НИШ, ВОЖДОВА 11А 
  
 
 
 На захтев ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове, а у вези са чланом 54. Закона о   планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 2/19), члана 11. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре („Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 8. 
Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и 
Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/2010, 60/2013, одлуке 
УС и 62/2014) и ситуације са уцртаним ТK кабловима,  а у циљу заштите ТК објеката и 
стварања услова за реализацију планова развоја телекомуникационе мреже Телекома 
Србија, овим дајемо 

 
У С Л О В Е  

 
 

за израду урбанистичког пројекта за уређење простора и изградњу стамбених 
јединица за социјално становање у насељу Котлујевац у Зајечару на кп.бр.5498/2, 5494/1 и 
5484/4 у КО Зајечар 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
 

1. Инвеститор - извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу 
на постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким прописима, 
упутствима ЗЈ ПТТ и наведеним условима. 

2. На простору који је предмет израде урбанистичког пројекта на кп.бр.5498/2, 5494/1 и 
5484/4 у КО Зајечар према приложеном захтеву, постојећа подземна 
телекомуникациона инфраструктура (ПЕ цеви са бакарним кабловима) је 
оријентационо уцртана на ситуационом плану у прилогу.  

3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан 
приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и 
евентуалних интервенција; 

4. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом 
„Телекома Србија”, Служба за мрежне операције Зајечар, контакт телефон:     
019/424-971 - Драган Маринков, надзорником за бакарне каблове, извршити 
идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних тт инсталација у зони 
планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним 
ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална 
одступања од траса дефинисаних издатим условима; 

5. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе 
у вези са дозвољеним растојањима  планираног објекта од постојећих ТК објеката и 
каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 
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(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод 
постојећих подземних каблова или кабловске канализације ТК мреже, осим на 
местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање 
електронских комуникација. 

6. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка 
било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова; 

7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 
потребних мера заштите  (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл); 

8. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК 
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и 
накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја); 

9. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију 
трасе – локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да промене 
пријави и затражи измену услова;  

10. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности 
обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова. 

11. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих телекомуникационих 
објеката, Телеком Србија ће овластити инвеститора објекта за чију се изградњу 
издају услови, да у име и за рачун „Телекома Србија“, о свом трошку, изради сву 
потребну законски прописану техничку документацију и изведе радове на измештању 
постојећих објеката електронских комуникација, што ће регулисати Уговором. 

12. Извод из пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења 
постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова и графичку 
документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих 
објеката „Телекома Србија“ , треба доставити обрађивачу услова ради верификације. 

13. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК 
објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова 
област другачије дефинисана постојећим споразумима. Обавеза инвеститора је и да, 
уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско-
правних односа, исте регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката 
електронских комуникација „Телекома Србије“, пре почетка изградње. 

14. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за 
коју се траже услови. 

15. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК каблова водити 
рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са 
листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија” а.д. 

16. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, 
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом, на које је 
„Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За непоступање по наведеним условима 
инвеститор радова сноси пуну одговорност.  

17. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка 
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који 
се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми 
обратити „Телекому Србија” а.д, надлежној Служби за планирање и изградњу мреже 
Ниш, Вождова 11, у чијој надлежности се налази зона планиране изградње ради 
вршења стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова и именима 
надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

18.  „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора 
над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова. 
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Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране 
Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.  

19.  По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми 
обавестити предузеће „Телеком Србија” а.д. да су радови на изградњи овог објекта 
завршени. 

20.  По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити 
контролу квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за 
формирање комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта, 
геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском 
снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће 
присуствовати раду комисије.  

21. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна 
лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и 
изградњу мреже Ниш потписан Записник. 

 
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОСТОЈЕЋУ ТК МРЕЖУ 

 

      I Технички услови за пројектовање унутрашњих ТК инсталација 
 

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 сарадњи са инвеститорима. 

 
1. Телеком Србија предлаже да се за потребе унутрашњих инсталација планирају цеви 

минималног пречника Ø23 мм за хоризонтални развод у зиду, односно цеви 
минималног пречника Ø32 мм за вертикални развод у зиду. Поред тога, пројектом 
предвидети полагање још једне цеви Ø16 мм, за потребе накнадног увлачења 
оптичких каблова.  

2. Концентрације цеви с једне стране завршити у просторији на месту где се предвиђа 
телефонски прикључак, а са друге стране на спољном зиду при дну просторије на 
средини између двојних објеката 

3. Након испуњења горе наведених услова, инвеститор – извођач радова је обавезан да 
званичним дописом обавести предузеће „Телеком Србија” а.д., Служба за планирање 
и изградњу мреже Ниш, Улица Вождова бр.11 Ниш, да су радови завршени. У допису 
доставити име и број телефона овлашћеног лица за контакт и навести број и датум 
издавања услова за израду техничке документације које је издало предузеће „Телеком 
Србија“ а.д. На основу тога ће представници предузећа „Телеком Србија" заједно са 
представником инвеститора – извођача радова, извршити контролу да ли су радови 
изведени према техничким прописима и упутствима ових услова за израду техничке 
документације, односно извршити прикључење стамбеног објекта на постојећу ТК 
мрежу. 

 

     II Прикључење планираног објекта на ТК инфраструктуру 
 

- Обавезати пројектанта да у оквиру израде урбанистичког пројекта одреди трасу нове 
канализације и ревизиона окана тако да се обезбеди оптимално повезивање будућих 
корисника стамбених јединица на телекомуникациону мрежу. 

- Место прикључења на мрежу Телекома је приказано на приложеној ситуацији на којој 
је дат и орјентациони предлог трасе и ревизионих окана. 
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- Од места прикључења до ревизионог окна са супротне стране улице Тимочки кеј, као 

и преко осталих приступних саобраћајница урадити прелазе преко улице ПЕ цевима  
110 мм на дубини од 1,20 м испод трупа пута. 

- Ревизиона окна предвидети као мини кабловска окна (монтажна или зидана) 
оријентационих димензија 120х80х100 (дужина x ширина x дубина) и она треба да 

буду међусобно, као и са местом прикључења, повезана са минимум 2 ПЕ цеви  50 

мм положене у ров на  дубини од 0,8 м, без тачке прекида. 

- Мини окна треба да буду такође повезана са сваком појединачном двојном стамбеном 

јединицом са 1 ПЕ цеви  40 мм, такође без тачке прекида, на минималној дубини од 

0,6 м. 

- Прикључење на телекомуникациону мрежу реализује се према захтеву корисника, у 
складу са уговором о пружању сервиса. 

- Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Услова, биће 
извршено на захтев корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома, 
у складу са доступним капацитетима постојеће ТК мреже. 

 
За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити Предузећу за 

телекомуникације „Телеком  Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, 
одељење у Зајечару, Векославу Пајкићу, контакт телефон 019/423-445 и 064/654-19-91. 

 
  

С  поштовањем, 

              
 

 Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш 
 
 

                                                Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж. 

Dragan Đorđević 
100049981-0503
970730011

Digitally signed by Dragan 
Đorđević 
100049981-050397073001
1 
Date: 2021.01.08 12:14:15 
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