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2.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Циљ израде овог урбанистичког пројекта је утврђивање  услова  о
могућностима и  ограничењима за  изградњу  и  уређење катастарке парцеле брoj
10232 КО Зајечар,  ради прибављања грађевинске дозволе за реконструкцију,
доградњу и надзиђивање постојећег стамбеног објеката бр. 1 (По+П+0) и постојећег
помоћног  објекта  бр.  2  (П+0)  у стамбени објекат спратности По+П+Пк,  у ул.
Топличиној бр. 14 у Зајечару. 

2.2.   ОПИС – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Парцела бр. 10232 КО Зајечар, има катастарску површину од П=378,00m2. 
На простору обухваћеним Урбанистичким пројектом за  катастарску парцелу

бр. 10232 КО Зајечар у Зајечару,  постоје изграђени стамбени  и помоћни објекти, на
међи са кп. бр. 10234/2 КО Зајечар са запада, и на регулацији са кп. бр. 11158 КО
Зајечар-улица  Топличина  са  југа,  као што  се  види  на изводу издатог од стране
Службе за катастар непокретности –  копији плана,  која је саставни део овог
Урбанистичког пројекта.На  терену  постоји  изграђен  и  помоћни  обекат  -
надстрешница,изнад улаза у подрум.како је уцртано на катастарско-топографском
плану, израђеном од стране геодетско-пројектног бироа „Геометри“ из Зајечара, који
је такође саставни део овог Урбанистичког пројекта.

На предметној катастарској парцели је бесправно изграђен помоћни објекат -
надстрешница,  који  ће  бити  уклоњен  по  добијању  грађевинске  дозволе, а  пре
почетка извођења радова.

Катастарска парцела број 10232 КО Зајечар,  оријентисана је  према градској
саобраћајници ул. Топличиној, која тангира ову парцелу са јужне стране.

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

ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ       ПРОЈЕКТА

Правни основ за израду овог  урбанистичког пројекта садржан је у:
- Закону о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2008 - испр., 64/2010 –
одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2103 –одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/14) и 
- Информацији о локацији о намени парцеле кп.  бр.  10232 КО Зајечар,
могућностима и ограничењима градње, у ул. Толичиој бр. 14 у Зајечару, издатој од
стране  Градске  управе  града  Зајечара  под  бројем  IV/04  бр.  353-42/2017 од
30.06.2017.г. 

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

Граница подручја обухваћеног предлогом Урбанистичког пројекта одређена је
постојећом регулационом линијом према градској саобраћајници ул.  Топличиној са
југа,  кп.  бр.  10231/1 и 10231/2  КО Зајечар са истока,  кп.  бр.  10233 КО Зајечар са
севера и кп. бр. 10234/2 КО Зајечар са запада.

2.5.   ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Геодетска подлога која је основа за израду овог Урбанистичког пројекта је
оверен Катастарско –  топографски план израђен од стране геодетско-пројектног
бироа „Геометри“ из Зајечара,  који садржи све аналитичко-геодетске податке за
утврђивање могућности и ограничења на  грађевинској парцели, која ће послужити
инвеститору за прибављање локацијских  услова  и  грађевинске дозволе за
реконструкцију, доградњу и надзиђивање постојећих напред наведених објеката  у
циљу изградње стамбеног објекта  спратности По+П+Пк.

2.6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

2.6.1. Режим коришћења земљишта

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

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

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

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

Предметна локација налази се у грађевинском подручју. 

2.6.2.  Намена и карактер простора

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

Извод  из ГУП-а :
” Претежна намена за  предметну парцелу  је становање високе густине до

250ст/ха са централним функцијама:  услуге,  јавни садржаји,  зелене и слободне
површине, спорт и рекреација и др. Ово је зона претежне реконструкције и у мањем
обиму нове изградње, што не искључује изградњу нових репрезентативних објеката
уколико се појави повољна пословна клима са средствима из јавног као и приватног
сектора.”

Намена  ове локације је индивидуално становање.
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2.6.3.  Регулација и нивелација

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

Регулација предметне локације овог урбанистичког пројекта је катастрска
међа између ул. Топличине и предметне катастарске парцеле,  која  тангира  ову
парцелу са јужне стране.

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

задржавају као постојеће.
Грађевинска линија бр.  2  поклапа се  са катастарском  међом  између

предметне  парцеле  и  кп.  бр.  10234/2  КО  Зајечар  дуж  дела  будућег  објекта  са
западне стране и она се задржава као постојећа.

Грађевинска линија бр. 4 удаљена је од катастарске међе између предметне
парцеле и кп. бр.10231/1 и 10231/2 КО Зајечар са источне стране минимално 2,5m,
што је у складу са одредбама Правилника.

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према зеленим
површинама са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са грађевинске парцеле се  не усмеравају према другој
парцели.

Предметна локација има директан приступ из улице Топличине која тангира
ову локацију са јужне стране.

2.6.5.  Паркирање

Паркирање возила је предвиђено унутар парцеле. Обезбеђена су два паркинг
места (2ПM).

- 2ПМ за сваки стан по једно паркинг место.

2.7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

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

2.7.1. Урбанистички показатељи и биланси површина

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

За  грађевинску парцелу укупне  површине  П =  378,00m2,  урбанистички
пказатељи имају следеће вредности:

Намена:
Постојећи стамбени објекат бр.1  и помоћни објекат бр.2,  се  реконструишу,

дограђују  и  надзиђују  у стамбени објекат спратности  По+П+Пк и  чине  једну
архитектонску целину.
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Биланс површина је следећи:
          - Грађевински објекти                                             П = 115,00m2

          - Зелене  и слободне површине                             П =  76,00m2

- Колско - пешачке стазе унутар парцеле              П = 187,00m2

2.7.2. Индекс изграђености/заузетоси

На грађевинској парцели планирана је реконструкција, доградња  и
надзиђвање, постојег стамбеног  објеката бр.  1  По+П+0  димензија у  основи
подрума  4,55m x  3,75m  +  1,47m x  2,63m, бруто  површине  П=21,00m2,у  основи
приземља око (4,60m x 11,85m), бруто површине П=54,00m2 и помоћног објекта бр.
2  П+0  димензија у  основи  приземља  око  (4,06m  x  6,50m),  бруто  површине
П=26,00m2 у стамбени објекат спратности   По+П+Пк димензија око  у  основи
подрума 4,73m x 5,71m, бруто површине  П=27,00m2, у  етажи приземља 5,30m x
21,35m + 0,25mx 10,70m, бруто површине П=115,00m2, и у етажи поткровља 5,30m
x 21,35m + 0,25mx 10,70m, бруто површине П=115,00m2. Тако да је бруто површина
објекта хоризонталне пројектције износи П=115,00 m2,.

Имајући у виду дате параметре из Правилника добијају се следеће вредности:
- Степен искоришћености земљишта 30,42% 
- Степен или индекс изграђености од 0,68.
Планиранa реконструкција, доградња и надзиђивање, индекс изграђености, за

предметну  парцелу  биће  0,68,  а  степен  искоришћености/заузетости земњишта
30,42%, што  је  у  оквирима  дозвољених  вредности  поменутих  урбанистичких
показатеља за централне градске и пословне зоне (максимум  3,5 и 60%).

2.7.3. Спратност (висина) објекта

Површина катастарске парцеле која је уједно и грађевинска парцела износи
378,00m2.

Тип објекта који ће се градити: стамбени слободно стојећи објекат.
Минимално,  бочно одстојање објеката до границе суседне парцеле  износи

0,17m. 
Максималан спратност објекта је По+П+Пк.
Висина венца у односу на коту терена је 137,64m апсолутне висине.
Висина венца у односу на коту терена је 5,94m релативне висине.
Висина слемена у односу на коту терена је 140,12m апсолутне висине.
Висина слемена у односу на коту терена је 8,42m релативне висине
Кота пода приземља је на +0,83 од коте нивелете.

2.7.4. Паркирање

Паркирање возила је предвиђено унутар парцеле. Предвиђено је два паркинг
места (2ПМ)

Димензије паркиг места су 2,5м x 5,0m.
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2.7.5. Проценат зелених површина

Зелене и  неизграђене  површине заузимају неизграђени део парцеле у
површини од П =  76,00m2,  односно 20,11%.  Док колско пешачке стазе од растер
елемената заузимају површину од П = 129,00m2,што укупно изниси  34,13%.

2.8. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И НЕИЗГРАЂЕНИХ ПОВРШИНА

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

2.9. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

2.9.1. Саобраћајна инфраструктура

      Грађевинска парцела има директан приступ на  јавну  површину  - улицу
Топличину која тангира ову локацију са јужне стране

До предвиђеног паркинг простора (2ПМ) у средишњем делу парцеле, долази
се колско-пешачком комуникацијом ширине 2,5m.

На  парцели  је  предвиђена  окретница  за  возила,  која  омогућава  безбедан
излаз возила на јавну површину.

2.9.2. Електроенергетска инфраструктура

Извод из услова:
„Према условима за пројектовање  и  прикључење на дистрибутивни

електроенергетски систем издатих од ЕПС дистрибуције, огранак  ЕД Зајечар, број
197717/2 од  01.08.2017.г.  услови које треба да задовољи инсталација у објекту и
објекат који се прикључује: 
- Напон на који се прикључује објекат 0,4kV
- Максимална снага 17,3kW
- Називна струја главних осигурача:25А
- Фактор снаге: изнад 0,95
- опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта:
постојећи  полиестерски  ИМО-1  орман на  АБ стубу нисконапонског  извода из  ТС
10/0,4kV „Топличина“, н извод од  предметног стуба изведен је са Ал/ч 4х50+25mm2

и дугачак је око 200m.
-  Услови  заштите  од  индиректног  напона  додира,  преоптерећења  и  пренапона:
ЗУДС са темељним уземљивачем и спроведеним мерама изједначења потенцијала.
- Услови постављања инсталација у објекту које је странка у обавези да обезбеди
иза  прикључка:  заштитне  уређаје  на  разводној  табли  инсталације  објекта
прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим
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техничким  прописима.  Од  ормана  мерног  места  до  РТ  у  објекту  обезбедити
четворожили вод максималног пресека 16mm2 одговатајућег типа. У РТ обезбедити
прикључне  стезаљке  за  увезивање  фазних  проводника,  заштитног  и  неутралног
проводника.“

Технички  опис  прикључка и  потребни  радови  и  мере  на  постојећим
електроенергетским објектима ради стварања услова за извођење радова на објекту
за који се издају технички услови, дати су у техничким условима ЕД Зајечар, који се
налазе у документацији овог Урбанистичког пројекта.

2.9.3.Телекомуникациона инфраструктрура

На основу издатих података о постојећем стању телекомуникационе мреже и
издавање техничких услова за прикључење на телекомуникациону мреже од стране
“Телеком Србија” извршна јединица Зајечар,  бр.  7140-270018/2-2017 од
24.07.2017.г.., дати су следећи услови - извод:

„На поменутој катастарској парцели не постоје подземни телекомуникациони
каблови. На осову Закона и ако постоји потреба за телефонским прикључком издају
се следећи усови:

1. Телефонске прикључке предвидети у просторијама објекта, према захтеву
инвеститиора.

2.  Концентрацију кућних телефонских инсталационих водова предвидети на
једном месту у објекту и то у поткровљим оба објекта, где треба планирати место за
уградњу прикључне кутије.

4. Прикључак на ТТ мрежу предвидети ваздушо са извода 2.64 који се налази
у Топличиној улици бр. 12и удаље је око 20-так метара од будућег објекта. Биће
изведен  ваздушним  каблом  типа  ТК  ДСЛ  (30)  59  2х2х0,4УМ  од  извода  2.64  до
прикључне кутије у поткровљу новоизграђених објекта.

5. Посебним уговором између инвеститора и Предузећа за телекомуникације
„Телеком Србија“ дефинисаће се прикључак на месну телефонску мрежу, који пада
на терет инвеститора.

На достављеном Катастарско – топографском плану су оријентационо уцртани
постојећи каблови.

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

2.9.4.Топлификациона инфраструктура

На  основу  Предходне  енергетске  сагласности  –  технички  услови  за
прикључење на систем даљинског грејања бр. Е01/295 од 01.08.2017.г, издатих од
стрсне Јавно комунално стамбеног предузећа „Зајечар“ из Зајечара:

„За наведени стамбени објекат у ул. Топличиној бр. 14 у Зајечару, на кп. бр.
10232 КО Зајечар постоје услови за прикључење на систем даљинског  грејања.  

Прикључење  на  постојећи  систем  даљиског  грејања  могуће  је  извести  у
постојећојј  прикључној  шахти  ПШ3.  На  магистралном  вреловоду  ДН100,  која  се
топлотном енергијом снабдева из топлотног извора котларница „Пивара“.“

Детаљнији услови дати су у условима Јавно комунално стамбеног предузећа
„Зајечар“, који се налазе у документацији овог Урбаистичког пројекта.
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У  зони  предметне  локације,  у  ул.  Топличиној  постоји систем даљинског
грејања.  Предметни стамбени објекат има  могућност  прикључка  на  градске
инсталације даљинског грејања, за чије прикључење ће се издати услови у поступку
издавања Локацијских услова,  ако инвеститор буде био заитересован за овај вид
грејања. У супротном  загреваће се преко индивидуалног ложишта,  а енергент који
ће се користити је чврсто гориво.

2.9.5.Водоводна и канализациона инфраструктура

На основу Услова издатих од стране јавног комуналног предузећа “Водовод”
Зајечар, бр. 1914 од 21.07.2017.г., кп. бр. 10232 има уредан прикључак на водоводну
и канализациону мрежу. Ако профили прикључака не одговарају потребама објекта
који  се  надограђује,  потребно  је  пројектом предвидети  реконструкцију  постојећих
прикључака. Трошкови реконструкције прикључка падају на терет инвеститора.

2.10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

развоја и очувања,  односно заштите његових ресурса и природних вредности на
одржив начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољење
њихових потреба и побољшање квалитета живота.  Планска концепција заснива се
на заштити и унапређеју животне средине применом мера и правила коришћења
простора.  Стратегија заштите животне средине се заснива на начелима
интегралности и превенције приликом привођења простора намени и изградњи
нових објеката на основу процене утицаја на животу средину свих главних планских
решења, програма, пројеката и активности за спровођење плана, нарочито у односу
а рационалност коришћења ресурса,  могуће угрожавање животне средине и
ефикасност спровођења мере заштите.

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

Нормативно – правне мере: доношењем општих нормативно – правних аката
градске упрааве о заштити и унапређењу животне средине, као и програма заштите,
поступака и активности,  критеријума понашања,  а у вези са тим и санкционих
поступака у случају непоштовања закона;  израда годишњег програма заштите
животне средине на територији града;  успостављаје мерних пунктова и услова
праћења загађивача;  забрана и ограничавање изградње објеката који су
потенцијални велики загађивачи.

Техничко –  технолошке мере:  избор одговарајућег технолошког процеса у
складу са захтевима и условима заштите животне средине и заштите природе, као и
уградња,  контрола употребе и одржавња инсталација и постројења за
пречишћавање отпадних вода.

Просторно –  планске мере:  правилан избор локације,  распоред објеката и
активности уз уважавање микролокацијских карактеристика предметних локација,
успостављање зоне заштите (зеленила)  око саобраћајница са повећаном
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фрекфенцијом возила,  овде се посебно наглашава израда елебората процена
утицаја а животну средину којим ће се оцењивати планска и пројектна решења у
односу на захтеве животне средине, у складу са законом.

Економске мере:  обезбеђивање финансијских средстава ради остваривања
циљева заштите животне средине планског подручја,  кроз наплату надокнаде
„еколошке таксе“,  накнаде зузимања грђевинског земљишта,  помоћу локалних,
државних и међународних локација и кредита усмерених ка очувању заштите
животне средине планског подручја.

У складу са позитивном регулативом на целом подручју плана се забрањује
изградња објеката који би својим постојањем или употребом посредно или на други
начин угрожавали живот,  здравље и рад људи у насељима или пак угрожавали
животу средину.  Забрањује се уређивање или корићење земљишта које би могло
имати штетне последице на живот,  зддравље и рад људи,  односно штетне
последице на окружење.“

Планирано пословни –  објекат нема штетних утицаја на животну средину.  У
пословном делу објекта планирана је трговинска делатност.

2.11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Извод из ГУП-а града Зајечара:
Опште мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и

њихове заштићене околине подразумевају да:
-Континуирано спровођење мера правне и техничке заштите,
-Забрањује се рушење,  преправљање,  раскопавање,  презиђивање или

вршење других радова који директно нарушавају,  или могу угрозити својства
непокретног културног добра,

-Забрањује се коришћење или употреба непокретног културног добра у сврхе
које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин на који
може да доведе до њиховог оштећења,

- Рад на даљој валоризацији и категоризацији културног наслеђа приликом
израде регулациоих планова нижег реда.

Када су у питању законом заштићена непокретна културна добра,  мере и
услови техничке заштите и друге интервенције спроводитии у складу са
препорукама надлежност Завода за заштиту споменика културе Ниш РЗЗСК
Београд.

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

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

- Угао Змајеве и Македонске улице објекти бр. 12 и 16.
- Десна страна улице Војоводе Путника од раскрснице са улицом Ђуре Салаја

до железничке станице (укључујући и железничку станицу),  од железничке станице
лева страна улице Војводе Путника целом дужиом до улице Николе Пашића,  са
продужетком,  десном страном улице Николе Пашића до улице Војводе Путника до
броја 126. У ову амбијенталну целину укључени су и у улици Ђуре Салаја објекти бр.
20 и 22.

На самом непокретном културном добру и његовој непосредној оклини не
дозвољава се:
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-  мењање хоризонталне и вертикалне регулације непокретног културног
добра;

-   радови на непокретном културном добру који би угрозили његов интегритет,
односно форму, стилске одлике, конструктивни систем, материјализацију.

Посебним мерама и условима заштите и коришћења непокретних културних
добара дефинишу се и следеће препоруке:

-  забрањује се рушење непокретних културних добара;
-  сачувати аутентичност спомеика културе која је одређена његовом

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

објекат поседује, првобитном наменом и капацитетом објекта;
- подстицати унапређење физичке структуре и инфраструктуре.
Нова градња или надградња споменика културе је прихватљива само уз

максимално поштовање споменичких карактеристика и вредности објекта и
окружења, али само у зонама условне заштите.“

На  предметној  локацији  не  постоје  евидентирана  заштићена  непокретна
културна и природна добра.

2.12. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОТРЕБНИХ РАДОВА НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА И
ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ РЕКОНСТРУИШУ И ДОГРАЂУЈУ

Делови  постојећег стамбеног објеката бр.  1  По+П+0  и постојећег  помоћног
објекта  бр.  2  П+0,  који су предмет реконструкције, доградње и  надзиђивања,
изграђени су тако да једном страном додирују објекте на суседној парцели, и то кп.
бр. 10234/2 КO Зајечар, у основи су  неправилног правоугаоног облика, објекат бр. 1
димензија око (4,60m  x  11,85m),  бруто  површине  П=54,00m2,  и  објекат  бр.  2
димензија око (4,06m x  6,50m),  бруто површине  П=26,00m2.  Објекти се састоје од
стамбених и помоћних просторија.  Реконструише  се  и  дограђује   подрум  и
приземље стамбених просторија, са источне стране објекта према дворишту, док се
етажа  поткровља надзиђује изнад целе основе приземља. Нова бруто површина
приземља је 115,00m2.

*Tемељ – постојећи  бетонски темељни зидови д=50cm, према суседу и улици,се
задржавају у постојећем стању.  Додају се нове темељне стопе,  облика   темељне
траке  и темељи  самци,  нови темељни зидови за доградњу подрума,  и нови
темељни  зидови у приземљу.
*Koнструкција –  Приземље -  Зидана од пуне опеке старог формата д=31cm
задржава се, уз обијање старог малтера и поново се малтерише перлит малтером
уз додатак стиропора са унутрашње стране.  Нови зидови зидају се сипорекс
блоковима типа „YTONG“ д=25cm и д=13cm. Плафонска консрукција - Нова„YTONG“
бела таваница д=20cm.

*Кров -  Основни је двоводан (три  двоводна  крова  која  су  повезана  двоводним
кровом  са  атиком  према  западном  суседу,  са падом    кровних равни према
дворишту.
*Кровна конструкција – Дрвена, од четинара II класе.
*Kровни покривач - Фалцовани цреп.

*Фасаде -  Према ул. Топличиној и  дворишни дограђени и реконструисани објекти,
облажу стиропором у дебљини према ЕЕЕ, са завршном облогом од бавалита.
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*Столарија -  Нова столарија је од АЛ и ПВЦ профила застакљених термопан
стаклом.  Проветравање и осветлење стамбених просторија  је природно,  са
отворима према пројекту.  Према западном суседу су само отвори за вентилацију
нестамбених просторија.
* Електро инсталације  - Биће обрађене главним електро пројектом. 
* Инсталације водовода и канализације - Биће обрађене главним АГ пројектом.

2.13. ЕТАПНО  РЕШЕЊЕ ПРИВОЂЕЊА ПРОСТОРА НАМЕНИ

Прва етапа је добијање локацијских  услова  и  грађевинске дозволе за
реконструкцију, доградњу  и  надзиђивање  постојећег  стамбеног објеката  бр.  1
(По+П+0) и постојећег помоћног објекта бр. 2 (П+0) у стамбени објекат спратности
По+П+Пк. 

Друга етапа је реконструкцију, доградњу и надзиђивање постојећег стамбеног
објеката  бр.  1  (По+П+0)  и  постојећег  помоћног  објекта  бр.  2  (П+0)  у  стамбени
објекат спратности По+П+Пк, према грађевинској дозволи.

Трећа етапа је уређење неизграђеног дела грађевинске парцеле.

2.14. УСЛОВИ И МЕРЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овим урбанистичким пројектом стварају се услови за утврђивање Локацијских
услова  на  основу  којих  ће  се  израдити  пројектна  документација  за  добијање
Грађевинске  дозволе за реконструкцију, доградњу и  надзиђивање  постојећег
стамбеног објеката бр.  1  (По+П+0)  и постојећег  помоћног  објекта  бр.  2  (П+0)  у
стамбени објекат спратности По+П+Пк, чија ће реализација тећи у неколико фаза. У
првој фази добиће  се грађевинска дозвола за реконструкцију, доградњу  и
надзиђивање постојећег  стамбеног објеката бр. 1 (По+П+0) и  постојећег помоћног
објекта бр. 2 (П+0) у стамбени објекат спратности По+П+Пк, у ул. Топличиној бр. 14
у Зајечару. У другој фази, а на основу добијене грађевинске дозволе извршиће се
реконструкцију, доградњу  и  надзиђивање  постојећег  стамбеног објеката  бр.  1
(По+П+0) и постојећег помоћног објекта бр. 2 (П+0) у стамбени објекат спратности
По+П+Пк. Трећа   фаза односи  се  на  уређење  преосталог  дела  парцеле  и  то
уређењем зелених и поплочаних површина.

Октобар  2017.г..
    Одговорни урбаниста
_______________________
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3. ГРАФИЧКИ ДЕО





Граница урбанистичког пројекта

01014/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:250
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ :
   Илић Слободан, Гандијева бр. 93/34, Београд
   Илић Предраг, Гандијева бр. 45а/27, Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 10232 KO ЗАЈЕЧАР
- РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И НАДЗИЂИВАЊЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР. 1 По+П+0 И ПОМОЋНОГ

ОБЈЕКТА БР. 2 П+0, У УЛ. ТОПЛИЧИНОЈ БР. 14 У ЗАЈЕЧАРУ

Сарадници:

Oктобар,
2017

ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ
ОБУХВАТА

P = 1 : 250



Граница урбанистичког пројекта

Регулациона линија

Пројектовани стамбени објекат По+П+Пк   П=115,00m²

- реконструкција, доградња и надзиђивање

Постојећи објекти бр. 1 По+П+0 и бр. 2 П + 0

 који су предмет реконструкције  и надзиђивања П=80,00m²

Доградња   и надзиђивањe П=35,00m²

Координате грађевинских линија

Грађевинска линија 1, 2 и 3

2

2

3

3

Грађевински објекти на

суседним парцелама

02014/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:250
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ :
   Илић Слободан, Гандијева бр. 93/34, Београд
   Илић Предраг, Гандијева бр. 45а/27, Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 10232 KO ЗАЈЕЧАР
- РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И НАДЗИЂИВАЊЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР. 1 По+П+0 И ПОМОЋНОГ

ОБЈЕКТА БР. 2 П+0, У УЛ. ТОПЛИЧИНОЈ БР. 14 У ЗАЈЕЧАРУ

Сарадници:

Oктобар,
2017

РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО
РЕШЕЊЕ

P = 1 : 250



Граница урбанистичког пројекта

Регулациона линија

Пројектовани стамбени објекат По+П+Пк   П=115,00m²

- реконструкција, доградња и надзиђивање

2

2

3

3

Зелене површине

Колско-пешачке стазе (2ПМ) од растер елемената

Електро мрежа

Водоводна мрежа

Канализациона мрежа

ТТ кабл

Постојећи прикључак на

дистрибутивну електро мрежа

Колско-пешачке стазе од бехатон плоча

Грађевински објекти на

суседним парцелама

Грађевинска линија 1, 2 и 3

03014/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:250
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ :
   Илић Слободан, Гандијева бр. 93/34, Београд
   Илић Предраг, Гандијева бр. 45а/27, Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 10232 KO ЗАЈЕЧАР
- РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И НАДЗИЂИВАЊЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР. 1 По+П+0 И ПОМОЋНОГ

ОБЈЕКТА БР. 2 П+0, У УЛ. ТОПЛИЧИНОЈ БР. 14 У ЗАЈЕЧАРУ

Сарадници:

Oктобар,
2017

P = 1 : 250

ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА

НА СПОЉНУ МРЕЖУ



Граница урбанистичког пројекта

Регулациона линија

Пројектовани стамбени објекат По+П+Пк   П=115,00m²

- реконструкција, доградња и надзиђивање

Грађевинска линија

2

2

3

3

Зелене површине

Колско-пешачке стазе (2ПМ) од растер елемената

Колско-пешачке стазе од бехатон плоча

Грађевински објекти на

суседним парцелама

04014/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:250
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ :
   Илић Слободан, Гандијева бр. 93/34, Београд
   Илић Предраг, Гандијева бр. 45а/27, Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 10232 KO ЗАЈЕЧАР
- РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И НАДЗИЂИВАЊЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР. 1 По+П+0 И ПОМОЋНОГ

ОБЈЕКТА БР. 2 П+0, У УЛ. ТОПЛИЧИНОЈ БР. 14 У ЗАЈЕЧАРУ

Сарадници:

Oктобар,
2017

P = 1 : 250

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ



Бр.     Назив просторије          облога            П (m²)
1. Улазно степениште   бетон                 4.33
2. Ходник      бетон                 3.44
3. Дневни боравак        бродски под     15.60
4. Кухиња и трпезар.    бродски под      7.72
5. С.соба                        бродски под     14.01
6. Летња кухиња           бетон                11.62
7. Остава за огрев         бетон                  9.59
                                                  Пу (нето)  = 66.31m²

                  Пу (бруто)=80.00m²

4.

2.

3.
5.

6.
7.

1.

Бр.     Назив просторије          облога            П (m²)
1. Улазно степениште   бетон                 3.09
2. Остава     бетон               14.03
                                                  Пу (нето)  = 17.12m²

                  Пу (бруто)=21.00m²2.
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3.
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1.

Бр.     Назив просторије          облога            П (m²)
1. Улазно степениште  кер.плочице       6.90
2. Трем                кер.плочице       9.72
3. Дневни боравак        бродски под     17.65
4. Кухиња и трпезар.    бродски под     10.61
5. Предобље са степен.кер.плочице       6.22
6. Купатило             кер.плочице       5.26
7. Дегажман                  кер.плочице       6.63
8. Остава за огрев         бетон                10.24
9.        Спаваћа соба             бродски под     13.84
                                                  Пу (нето)  = 87.07m²

                  Пу (бруто)=115.00m²
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Бр.     Назив просторије          облога            П (m²)
1. Степениште                бетон                 3.66
2. Остава     бетон               18.23
                                                  Пу (нето)  = 21.89m²

                  Пу (бруто)=27.00m²
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5.

2.3.
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7.

8.

1.

Бр.     Назив просторије       врста пода       П (m²)
1. Надкр. тера. и терасе   кер.плоч.      16.39
2. Предпростор             бродски под      7.06
3. Спаваћа соба             бродски под    17.96
4. Купатило                   кер.плоч.            4.09
5. Хол и степениште     кер.плоч.          11.11
6. Купатило                   кер.плоч.            5.26
7. Предпростор             бродски под       6.63
8. Спаваћа соба             бродски под     25.15
                                                   Пу (нето)  = 93.65m²

        Пу(бруто)=115.00m²
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Граница урбанистичког пројекта

06014/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:250
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ :
   Илић Слободан, Гандијева бр. 93/34, Београд
   Илић Предраг, Гандијева бр. 45а/27, Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 10232 KO ЗАЈЕЧАР
- РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И НАДЗИЂИВАЊЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР. 1 По+П+0 И ПОМОЋНОГ

ОБЈЕКТА БР. 2 П+0, У УЛ. ТОПЛИЧИНОЈ БР. 14 У ЗАЈЕЧАРУ

Сарадници:

Oктобар,
2017

P = 1 : 250

ОРТОФОТО СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА



07014/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:250
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОРИ :
   Илић Слободан, Гандијева бр. 93/34, Београд
   Илић Предраг, Гандијева бр. 45а/27, Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР . 10232 KO ЗАЈЕЧАР
- РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И НАДЗИЂИВАЊЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР. 1 По+П+0 И ПОМОЋНОГ

ОБЈЕКТА БР. 2 П+0, У УЛ. ТОПЛИЧИНОЈ БР. 14 У ЗАЈЕЧАРУ

Сарадници:

Oктобар,
2017

ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА


