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А.2. Правни и плански основ  
А.3. Граница урбанистичког пројекта 
А.4. Постојеће стање 
А.5. Информација о локацији ‐ извод из важеће планске документације 

Б.    ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
Б.1. Урбанистичко решење планиране изградње 

Б.1.1. Намена површина 
Б.1.2. Појмовник 
Б.1.3. Правила грађења 
Б.1.4. Технички опис архитектонског решења објекта 

Б.2. Урбанистичко решење саобраћајних површина 
Б.3. Урбанистичко решење зелених и слободних површина 
Б.4. Урбанистичко решење комуналне инфраструктуре 

Б.4.1. Инсталације водовода 
Б.4.2. Инсталације канализације 
Б.4.3. Електроенергетске инсталације 
Б.4.4. Телекомуникационе инсталације 
Б.4.5. Инсталације топловода 
Б.4.6. Евакуација отпада 

В.     УРБАНИСТИЧКЕ, ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
В.1. Услови и мере заштите животне средине 
В.2. Услови и мере заштите културних добара 
В.3. Урбанистичке мере заштите од пожара 
В.4. Услови за енергетску ефикасност објеката  
В.5. Услови за несметано кретање лица са посебним потребама 



 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. ПАРЦ. 

БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ  

Г.    СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
Г.1. Смернице за спровођење   

 

II    ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

1.  Шира ситуација са положајем предметне локације      Р 1 : 2500 
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III    ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  

 Катастарско‐топографски план             Р 1 : 500 

 Копија плана                  Р 1 : 1000  

 Копија плана водова                Р 1 : 1000  

 Информација о локацији 

 Табела сарадње са надлежним институцијама 

 Услови надлежних институција 

 Саобраћајна студија ‐ анализа утицаја комерцијалних‐трговинских објеката планираних 
на КП 9182/15 и 9182/16 К.О. зајечар у Зајечару, на постојећи саобраћај и безбедност 
саобраћаја 

 

 

В.   АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 
 
 

Идејно архитектонско решење (ИДР)  

треговински комплекс ''retail park'': 

 0 ‐ Главна свеска 

 1 ‐ Пројекат архитектуре  
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На  основу  Закона  о  планирању  и  изградњи  (''Службени  гласник  РС''  бр.72/2009,  81/09‐ 
исправка, 64/10‐одлука УС, 24/11, 121/2012‐одлука УС, 42/2013‐ одлука УС, 50/2013‐одлука УС, 
98/13‐одлука УС, 132/2014 и 145/2014) доносим: 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
НА ИЗРАДИ  
 
УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  ЗА  УРЕЂЕЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ  ТРГОВИНСКОГ  КОМПЛЕКСА  (''RETAIL 
PARK'') НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У 
ЗАЈЕЧАРУ  
 
 
Овим решењем за Одговорног урбанисту, на наведеном Урбанистичком пројекту, одређује се: 
 

 

МИЛИЦА НЕШИЋ, ДИПЛ.ИНЖ.АРХ.          бр. лиценце 200 1483 14 

 
 
 
Именована  испуњава  прописане  услове  у  погледу  стручне  спреме  и  праксе,  да  може 
самостално да израђује урбанистичку документацију. 
 
Именована је дужна да се при изради Урбанистичког пројекта придржава важећих законских 
одредби,  важеће  урбанистичке  документације,  техничких  прописа,  норматива  и  стандарда, 
којима је регулисана предметна област. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 
 
 
 

______________________ 
Дејан Лековић 
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И З Ј А В А 
 
ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИМЕНИ ПРОПИСА  
 
НА ИЗРАДИ 
 
УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  ЗА  УРЕЂЕЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ  ТРГОВИНСКОГ  КОМПЛЕКСА  (''RETAIL 
PARK'') НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У 
ЗАЈЕЧАРУ  

 
 
Овим изјављујем: 
 
1.  Да  је  Урбанистички  пројекат,  урађен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи 
(''Службени гласник РС'' бр.72/2009, 81/09‐исправка, 64/10‐одлука УС, 24/11, 121/2012‐одлука 
УС, 42/2013‐одлука УС, 50/2013‐одлука УС, 98/13‐одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 
 
2. Да је Урбанистички пројекат урађен у складу са важећом урбанистичком документацијом тј. 
Генералним  урбанистичким  планом  града  Зајечара  (''Сл.  лист  града  Зајечара'',  бр.  15/12), 
Планом  детаљне  регулације  III  МЗ  ‐  блок  између  улица:  Караџићеве,  Милоша  Великог, 
Народне  републике,  Николе  Пашића,  к.п.бр.9242,  10497/1,2,3,5  К.О.  Зајечар  (граница 
''Срвијашуме''), 22. децембра и Моравске у Зајечару (“Сл. лист општина“ бр. 3/07) и пројектним 
задатком. 
 
3. Да  су  при  изради  Урбанистичког  пројекта  поштовани  и  примењени  сви  важећи  прописи, 
стандарди и нормативи. 
 
 
 

 
 
 

Одговорни урбаниста 
 
 
 

___________________________ 
Нешић Милциа,дипл.инг.арх. 

Лиценца бр. 200 1483 14
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. 
ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ  

 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ 
КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ 

УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ  
 
 
 
 
 
А.    УВОД 
 
 А.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Повод за израду Урбанистичког пројекта је захтев Инвеститора ''Eurosalon Real Estate'' д.о.о. 
Београд, за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели бр. 
9182/15 К.О. Зајечар, на углу улица Чупићеве и Ђуре Салаја у Зајечару, ради уређења и 
изградње објекта трговинског комплекса (''retail park'').  
 
Циљ израде Урбанистичког пројекта  је : 

- дефинисање урбанистичких услова за изградњу планираних објеката на предметној 
парцели 

- и прибављање Локацијских услова на основу потврђеног Урбанистичког пројекта. 
 

 А.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта: 

• Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14) 

• Генерални урбанистички план града Зајечара (''Сл. лист града Зајечара'', бр. 15/12) 
• План детаљне регулације III МЗ - блок између улица: Караџићеве, Милоша Великог, 

Народне републике, Николе пашића, к.п.бр.9242, 10497/1,2,3,5 К.О. Зајечар (граница 
''Срвијашуме''), 22. децембра и Моравске у Зајечару (“Сл. лист општина“ бр. 3/07) 

  
 А.3. ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Предметна локација се налази у централној зони Зајечара, на углу улица Чупићеве и Ђуре 
Салаја и обухвата део бившег комплекса Фабрике машина и процесне опреме ''Арсеније 
Спасић''. Положај предметне локације приказан је на графичком прилогу бр.1 - Шира 
ситуација са положајем предметне локације Р 1:2500. 
 
Граница урбанистичког пројекта, поклапа се са формираном грађевинском парцелом ГП.2 -  
кат. парц. бр. 9182/15 К.О. Зајечар и дефинисана је: 
 

- са северноисточне стране – границом кат. парц. бр. 9207, 9206/1, 9205/2, 9208/2, 
9182/21 К.О. Зајечар;  

- са југоисточне стране – планираном регулационом линијом Улице Ђуре Салаја; 
- са југозападне стране – у делу планираном регулационом линијом Улице Чупићеве 

и у делу границом грађевинске парцеле ГП.1 (кат. парц. бр. 9182/16 К.О. Зајечар); 
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- са северозападне стране – у делу планираном регулационом линијом Улице 
Моравске, у делу границом кат. парц. бр. 9163 и 9164 К.О. Зајечар и у делу 
планираном регулационом линијом Улице Устаничке; 

 
Укупна површина у оквиру границе урбанистичког пројекта износи 19 980м2 (око 2 hа). 
 
Граница урбанистичког пројекта је приказана на свим графичким прилозима.  
 
Граница урбанистичког пројекта приказана је на графичком прилогу бр.2 - Постојеће стање 
са границом урбанистичког пројекта Р=1:500, и свим другим графичким прилозима. 
 
 А.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Земљиште обухваћено границом урбанистичког пројекта је делимично изграђено 
грађевинско земљиште, како је приказано на Катастарско-топографском плану, израђеном 
од стране геодетског бироа ''Бета'' из Београда и Копији плана, издатој од стране Службе за 
катастар непокретности Зајечар.  
 
На површини обухваћеној границом предметног пројекта налази се део бившег комплекса 
Фабрике машина и процесне опреме ''Арсеније Спасић'', са изграђеним објектима: 
 
Број  
парцеле 

Бр. 
дела 
парц 

 
Начин коришћења објекта 

Бруто површине 
у основи 
приземља (m2) 

 
Спратност 

9182/15 2 зграда машиноградње 812,00 П 
 3 зграда машиноградње 523,00 П 
 4 зграда машиноградње 1115,00 П 
 5 зграда машиноградње - део 3850,00 П 
 6 помоћна зграда 131,00 П 
 7 помоћна зграда 20,00 П 
 8 зграда машиноградње 1341,00 П 
 9 помоћна зграда 278,00 П 
 10 зграда машиноградње 686,00 П 
 12 помоћна зграда 95,00 П 
 13 зграда машиноградње 1371,00 П 
 14 помоћна зграда - део 319,00 П 
 15 зграда пословних услуга 413,00 П+5 
 
Сви постојећи објекти планирани су за уклањање, како је приказано на графичком прилогу 
бр.2 - Постојеће стање са границом урбанистичког пројекта Р=1:500. 
 
У постојећем стању, предметна локација излази на градске саобраћајнице: Ђуре Салаја на 
југоистоку, улицу Чупићеву на југозпаду, Моравску на северозападу и на западу мањим 
делом на Устаничку улицу. 
 
 А.5. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ - Извод из важеће планске документације: 
 
Према Генералном урбанистичком плану града Зајечара (''Сл. лист града Зајечара'', бр. 
15/12), предметна катастарска парцела бр. 9182/15 К.О. Зајечар, се налази у оквиру Зоне 
старог центра - Зона I, у површинама намењеним за становање високе густине, до макс. 
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ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ  

250 ст/ha, са централним функцијама: услуге, јавни садржаји, зелене и слободне површине, 
спорт, рекреација и др. 

 
Граница плана и граница планираног грађевинског подручја са претежном планираном наменом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према  Плану  детаљне  регулације  III  МЗ  ‐  блок  између  улица:  Караџићеве,  Милоша 
Великог,  Народне  републике,  Николе  Пашића,  к.п.бр.9242,  10497/1,2,3,5  К.О.  Зајечар 
(граница  ''Срвијашуме''),  22.  децембра  и  Моравске  у  Зајечару  (“Сл.  лист  општина“  бр. 
3/07), на предметној локацији планирано је следеће: 
 

 у  делу  (комплекс  фабрике  ''Арсеније  Спасић'')  ‐  постојећа  индустрија  која  се 
измешта, а простор уређује урбанистичким пројектом за намену опште насељских 
функција, 

 у делу ‐  индивидуално становање у централној градској зони. 
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План намене површина 

 
 
 
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 и из јавног као и приватног сектора. 
 
Градски центар као најатрактивнији простор за развој различитих активности, у оквиру којих 
су лоциране најважније управне, административне и друге нестамбене функције, у великој 
мери задржава стамбени карактер. Тежња је да се породично становање постепено измести 
из најуже градске зоне и замени профитабилним облицима становања и пословним 
садржајима, а потом и даље трансформише, у смислу промене урбане структуре, повећања 
степена изграђености чиме би се употпунио карактер зоне. на тај начин се у централној 
градској зони успоставља равнотежа становања и централних активности и повећава степен 
изграђености кроз вишепородично и мешовито становање у градском центру. 
 
 
Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
 Б.1. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ 
 

Б.1.1. Намена површина  
 
С обзиром да се земљиште обухваћено границом урбанистичког пројекта налази у зони 
градског центра, као намена компатибилна основној намени из важећих детаљних планова - 
планира се пословање које се односи на услужно – комерцијалне садржаје (трговина на 
мало), као пратећа и допунска намена стамбеним блоковима у непосредном окружењу.  
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Сходно томе, на катастарској парцели бр. 9182/15 К.О. Зајечар, планирана је изградња 
трговинског комплекса ('retail park''), који се састоји од четири слободностојећа објекта. 
 

Б.1.2. Појмовник 
 
Основни појмови употребљени у правилима уређења и грађења имају следеће значење: 
 

1) Грађевинска парцела – јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној 
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу; 

2) Угаона грађевинска парцела –  грађевинска парцела која се налази на углу блока и 
има приступ на најмање две саобраћајне површине. Угаона грађевинска парцела 
има две предње и две бочне границе парцеле; 

3) Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевинске парцеле према приступној 
саобраћајној површини; 

4) Бруто развијена грађевинска површина (БРГП)* – јесте збир површина свих 
надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). 

5) Индекс изграђености парцеле* – јесте однос (количник) бруто развијене 
грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине 
грађевинске парцеле; 

6) Индекс заузетости парцеле* – јесте однос габарита хоризонталне пројекције 
изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, 
изражен у процентима; 

7) Висина објекта –дефинише се као растојање од нулте коте објекта до висине венца, 
у равни фасадног платна.  

8) Спратност објекта – број спратова, који се броје од првог спрата изнад приземља па 
навише. Изражава се  описом и бројем надземних етажа, при чему се приземље 
означава као П. 

9)  Приземље - прва етажа у згради изнад нивоа терена (ако зграда нема подрум или 
сутерен) на висини до 0.2 m од највише коте приступне саобраћајнице, за објекте 
пословања. За објекте који су повучени у односу на регулациону линију, приземље 
се дефинише у односу на нулту коту. 

10) Нулта кота - тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта у равни фасадног 
платна према приступној саобраћајници.  

11) Кота приземља објекта – кота пода приземне етаже, дефинисана као удаљење  од 
највише коте приступне саобраћајне површине, односно нулте коте. 

12) Надземна етажа –део објекта изнад површине терена, чија је кота пода минимално 
0.2m изнад површине терена .  

13) Постојећи објекат – објекат који је евидентиран на ажурној геодетској подлози. 

14) Слободностојећи објекат – објекат који је удаљен од бочних и задње границе 
грађевинске парцеле. 
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15) Регулациона линија* – јесте линија која раздваја површине одређене јавне намене 
од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.   

16) Грађевинска линија* – јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до 
које је дозвољено грађење основног габарита објекта. Може бити подземна или 
надземна грађевинска линија. 

17) Зелена површина представља пејзажно уређен део парцеле у којем су присутни 
природни елементи (биљке, вода и земљиште). 

18) Саобраћајна површина* – посебно уређена површина за одвијање свих или 
одређених видова саораћаја или мировање возила. 

*  Означени појмови  дефинисани су важећим законима. 

 
Б.1.3. Правила грађења  
 

Правила грађења за изградњу планираних објеката на катастарској парцели бр. 9182/15 К.О. 
Зајечар дата су табеларно: 

 

к.п. 9182/15 К.О. Зајечар УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

Намена - пословање (трговина на мало) 

Грађевинска парцела - Pпарц. = 19980 m2 
- ширина фронта у Чупићевој улици - 43.0 m 
- ширина фронта у улици Ђуре Салаја - 132.5 m  
- ширина фронта у Моравској улици - 136.5 m 

Саобраћајни приступ - из Чупићеве улице: 1 колски (за посетиоце, 
снабдевање и противпожарна возила) и 2 пешачка 

- из улице Ђуре Салаја: 1 колски (за посетиоце, 
снабдевање и противпожарна возила) и 1 пешачки 

Индекс заузетости парцеле 50%  

Индекс изграђености парцеле 0.5 

Број објеката на парцели четири: 
- објекат А. пословање (трговина на мало) 
- објекат Б. пословање (трговина на мало) 
- објекат Ц. пословање (трговина на мало) 
- објекат Д. пословање (угоститељство) 

Грађевинске линије и положај 
објеката на парцели 

- Сви објекти трговинског комплекса планирани су као 
слободностојећи на парцели.  

- Габарити приземља објеката заједно са 
надстрешницама постављени су у оквиру грађевинских 
линија, које су дефинисана аналитичким тачкама како 
је приказано на граф. прилогу бр. 03 Регулација и 
нивелација са решењем саобраћајних површина Р 1 : 
500. 

Спратност и висина објеката - Објекти А. Б. Ц. - П / Н = 6.0 m 
- Објекат Д. - П / Н = 5.0 m 
- Рекламни пилон - Нмакс. = 6.0м 

Кота приземља - Нивелационо решење усклађено је са нивелетама 
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приступних саобраћајница, односно улицама 
Чупићевом и Ђуре Салаја. 

- Објекат А. - 129.60 мнв (0.2 m више од коте приступа 
из улице Ђуре Салаја, тј. нулте коте) 

- Објекти Б. и Ц. - 129.60 мнв (0.2 m више од коте 
приступа из улице Ђуре Салаја, тј. нулте коте) 

- Објекат Д. - 129.60 мнв (0.2 m више од коте приступа 
са планираног паркинга, тј. нулте коте) 

- Приступ свим објектима у оквиру комплекса је 
прилагођен особама са смањеном способношћу 
кретања. 

Архитектонско обликовање - Сви објекти  у оквиру планираног комплекса су 
обликовани у складу са функцијом и захтевима 
организације ове врсте објеката, а у духу савремене 
архитектуре. Својим хоризонталним волуменом са 
скривеним плитким једноводним крововима, 
архитектонским стилом, применом завршних 
материјала и боја, теже ка уклапању у амбијент. 
Примењени материјали не угожавају животну средину. 

Слободне и зелене површине - Минимални проценат слободних површина на 
парцели је 50%. 

- Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом је 10%. 

- Планирано је уређење и озелењавање свих незастртих 
површина на парцели, према условима описаним у 
поглављу Б.3. Урбанистичко решење зелених и 
слободних површина. 

Паркирање - На отвореном паркингу у оквиру парцеле, према 
нормативу 1ПМ на 50m2 продајног простора 
трговинских садржаја. 

- Остварено је укупно 214 паркинг места, од чега 12 ПМ 
(5%) за особе са посебним потребама. 

Ограђивање парцеле Парцела се не ограђује. 

Опремљеност комуналном 
инфраструктуром 

- Сви објекти трговинског комплекса се прикључују на 
водоводну и канализациону мрежу, електричну 
енергију и телекомуникациону мрежу, према условима 
описаним у поглављу Б.4. Урбанистичко решење 
комуналне инфраструктуре. 

Инжењерско геолошки 
услови 

- За сваку изградњу новог објекта у фази израде 
техничке документације потребно је урадити детаљна 
геотехничка истраживања у складу са законом о 
рударству (''Сл.гласник РС'', бр. 101/15) 

 
*Напомена: Урбанистичко решење планиране изградње приказано је на графичким 
прилозима бр.3 – Регулација и нивелација са решењем саобраћајних површина Р 1 : 500 и 
бр.4 – Партерно решење са основом приземља Р=1:500, а начин прикључења објеката и 
положај комуналне мреже, приказани су на графичком прилогу бр.5 - Синхрон план 
инфраструктуре Р 1:500. 
 

Б.1.4. Технички опис архитектонског решења објекта  
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Основни подаци о пројекту 
 
Изградња трговинског комплекса (''ретаил парк'') '' Цапитол парк Зајечар'' планирана је на 
катастарској парцели бр. 9182/15 К.О. Зајечар, на углу улица Чупићеве и Ђуре Салаја у 
Зајечару. Предметна парцела има излаз на улицу Ђуре Салаја и Чупићеву улицу. У оквиру 
комплекса планирана је изградња четири слободностојећа објекта. 
 
Локација 
 
Предметна локација се налази у централној зони Зајечара, на углу улица Чупићеве и Ђуре 
Салаја и обухвата део бившег комплекса Фабрике машина и процесне опреме ''Арсеније 
Спасић''. Парцела на којој је планирана изградња има приступ на три саобраћајнице : са 
југоисточне стране граничи на Улицу Ђуре Салаја, са јузападне на Чупићеву улицу и са 
северозападне стране, делимично са Моравском улицом. 
На локацији је планирана изградња пословног комплекса у оквиру ког би се изградила 
четири сободностојећа објекта, са основном наменом трговине, уз администрацију и 
пратеће садржаје. Објекти су постављени у три функционалне целине. 
 
Саобраћајно решење 
 
Главни приступи објектима трговинског комплекса планирани су: 

- колски улаз/излаз за посетиоце, снабдевање и противпожарна возила - један из 
Чупићеве улице ширине 7.0 m и један из улице Ђуре Салаја ширине 7.0 m; 

- главни пешачки приступи - два из Чупићеве улице, стазама ширине по 3.0 m и један 
из улице Ђуре Салаја, стазом ширине 4.0 m. 

Манипулативне површине за прилаз паркинг местима (интерне саобраћајнице на парцели) 
предвиђене су за коришћење у оквиру пословног комплекса, формирајући заједнички 
отворени простор у центру. 
За планиране садржаје на предметној грађевинској парцели обезбеђено је укупно 214 
паркинг места на отвореним паркинг површинама, од чега су 12ПМ за особе са посебним 
потребама. 
Уз колске прилазе предвиђени су и пешачки прилази. Пешачки приступ обезбеђен је и за 
несметано кретање лица са посебним потребама. 
 
Функционално решење 
 
У оквиру комплекса планирана је изградња четири слободностојећа објекта: Објекат А, 
Објекат Б, Објекат Ц и Објекат Д. Објекти су пословни, намењени за трговину на мало. 
 
ОБЈЕКАТ А је угаоног облика, састављен из два кубуса, која прате линију парцеле са 
северосточне и северозапане стране. Постављен је на северној страни парцеле, у оквиру 
зоне грађења. Објекат је спратности П+0, укупне БРГП 6790.91 m2. У приземљу објекта 
пројектован је простор за издавање са укупно 15 локала, техничке просторије за потребе 
целог комплекса, простори за управу и одржавање центра и заједнички тоалети за 
посетиоце. У простору објекта, са северозападне стране, планиран је простор за 
трансформаторску станицу. Сваки локал има назавистан улаз за кориснике из централног 
дела комплекса, односно улаз за запослене и пријем робе на задњој фасади објекта. Дуж 
целе фронталне фасаде објекта пројектована је надстрешница, дужине 4.0 m. Кота 
приземља 00.00 Објекта А је 129.60, а кота венца је 6.00m (135.60 mnv). 
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ОБЈЕКАТ Б, спратности П+0, правоугаоне основе, пројектован је у југосточном делу парцеле, 
у оквиру зоне грађења, постављен на грађевинску линију према улици Ђуре Слаја. Објекат је 
укупна БРГП 523.84 m2. У приземљу објекта пројектован је простор за издавање са 2 локала. 
Сваки локал има назавистан улаз за кориснике из централног дела комплекса, односно улаз 
за запослене и пријем робе према улици Ђуре Салаја. Око целог објекта пројектована је 
надстрешница, дужине 3.0 m. Кота приземља 00.00 Објекта Б је 129.60, а кота венца је 6.00m 
(135.60 mnv). 
 
ОБЈЕКАТ Ц, спратности П+0, правоугаоне основе, пројектован је у југосточном делу парцеле, 
у продужетку Објекта Б, у оквиру зоне грађења, постављен на грађевинску линију према 
улици Ђуре Слаја. Објекат је укупна БРГП 679.06 m2. У приземљу објекта пројектован је 
простор за издавање са 2 локала. 
Сваки локал има назавистан улаз за кориснике из централног дела комплекса, односно улаз 
за запослене и пријем робе према улици Ђуре Салаја. Око целог објекта пројектована је 
надстрешница, дужине 3.0 м. Кота приземља 00.00 Објекта Ц је 129.60, а кота венца је 6.00m 
(135.60 mnv). 
 
ОБЈЕКАТ Д, спратности П+0, квадратне основе, пројектован је у централном делу комплекса. 
Објекат је укупне БРГП 73.96 m2. У приземљу објекта пројектован је простор за издавање са 
могућом угоститељком наменом. На тргу око објекта планирано је поствљање летње баште, 
која би пратила дату намену. Око целог објекта пројектована је надстрешница, дужине 1.0 
m. Кота приземља 00.00 Објекта Д је 129.60, а кота венца је 5.00m (134.60 mnv). 
 
Конструкција 
 
Конструктивна решења у овом пројекту одабрана су да задовоље све услове простора и 
намене и да се испоштују све специфичности објекта. Основни конструктивни систем објекта 
је скелетни. Конструкција се израђује од бетонских префабрикованих елемената, у 
комбинацији са армирано-бетонским елементима ливеним на лицу места и челичним 
носачима.. 
Фундирање објеката врши се на замењеном и насутом тлу на префабрикованим АБ 
темељима самцима, АБ темељима ливеним на лицу места и темељним гредама. Плоча на 
поду објеката је монолитна, армиранобетонска. 
Основни вертикални носећи елементи су АБ монтажни стубови. 
Кровна конструкција објеката је префабрикована и чини је систем главних АБ носача а, 
секундарних АБ носача и висопрофилисаног лима. 
Конструкција Објекта Д, пројектована је од челичних рамова са секундарним кровним 
носачима. 
 
Материјализација 
 
ФАСАДА 
Основне елементе фасаде чине фасадни панели d=15cm са испуном од минералне вуне у 
тону RAL 7016, зид завеса у класичном систему и облога од алуминијумских касета RAL 3000. 
Нетранспарентни фасадни елементи пројектовани су од хоризонталних фасадних панеле у 
тону RAL 7016 висине 100 cm, дебљине 150 mm - на челичној подконструкцији. Фасадни 
панели састоје се од две глатке обострано поцинковане и обојене облоге од челичног лима 
и конструктивног изолационог језгра од незапаљиве камене вуне. Слојеви су слепљени у 
комплетан панел. 
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ЗАСТАКЉЕЊЕ 
У оквиру излога локала пројектоване су застакљене преграде у систему класичне зид завесе. 
Преграде се састоје од алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, и од 
застакљених поља различитих димензија у растеру 2m. Предвиђено је Флоат изолацијско 
стакло 8-16-8. Дубина профила, одређује се на основу статичких захтева. У склопу 
застакљених фасадних равни, поред фиксних застакљених поља налазе се поља са 
двокрилним клизним аутоматским вратима. Двокрилна клизна аутоматска врата имају 
крила од алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом застакљена 
ламелираним стаклом. Врата су опремљена електро мотором за отварање. У случају пожара 
сигнал из ПП централе оставља врата отворена због евакуације, а у случају нестанка струје 
постоји могућност ручног отварања врата. 
 
ЗИДОВИ 
Зидови у објектима су пројектовани у систему суве градње, као гипскартонски преградни 
зидови на CW и UW подконструкцији са испуном од минералне вуне. Исти зидови у 
зависности од намене просторија (тоалети, чајне кухиње, токадеро) могу бити и са 
ватроотпорним и/или са влагоотпорним плочама. 
 
ВРАТА 
Фасадна врата су једнокрилна и двокрилна од алуминијумских профила са прекинутим 
термичким мостом, са испуном од сендвич алуминијумских панела. Врата за евакуацију су 
са аутоматским откључавањем преко сигнала из противпожарне централе и механичким 
отварањем. 
 
КРОВ 
Кров објеката је раван (пад од 1%), пројектован као непроходан. Преко кровне конструкције 
се поставља кровни покривач: трапезасти челични лим, парна брана, термоизолација 
2x10cm+6cm и хидроиолација Sikaplan 15G d=1.5cm. По целом ободу објеката подиже се 
венац од панела до висине од 06.00 m од коте 0.00, односно 5.00 за Објекат Д. 
Одводњавање крова се врши преко PVC сливника са заштитном решетком. Олучне 
вертикале се воде у унутрашњост објекта. Надстрешнице обејката су формиране 
препуштањем кровног покривача за 4.0 m за обејакт А, 3.0m за Објекте Б и Ц, и 1m за 
Објекат Д, у односу на габарит објекта и обложажу се алуминијумским касетама у тону RAL 
3000 на подконструкцији.  
 
ПОДОВИ 
Како је објекат функционално подељен на различите целине, од којих су неке дефинисане 
пројектом а неке ће бити израђене према посебним пројектима Закупаца, разликују се 
подне облоге. Под у простору локала се уређује по систему “shell&core” .Основни под је 
армирано-бетонска плоча на тлу дебљине d=20.0cm, као подлога за завршну облогу (према 
захтеву крајњег корисника). Кота армирано-бртонске подне плоче пројектована је на коти-
0.02m. Закупац је у обавези да изради готов под максималне дебљине 2.0cm, како би 
финално под био на коти ±0.00. Подови техничких просторија и заједничких просторија и 
комуникација формирају се према намени просторије. Сви подови се постављају директно 
на плочу на тлу и према намени просторија подељени су на подове обложене PVC облогом, 
противклизном гранитном или стандардном керамиком у грађевинском лепку, антистатик 
подове. За просторије са присуством воде, (тоалети, трокадеро) преко подне армирано-
бетонске плоче поставља се хоризонтална хидроизолација. Подове изабрати тако да 
обезбеде ефекат светлог, чистог пода за интензивну комуникацију, у естетском смислу и у 
одржавању, као и против-клизни ефекат у коришћењу. 
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ПЛАФОНИ 
У локалима је предвиђено постављање спуштених плафона. Закупац ће сам, према 
потребама, бирати тип, врсту и висину плафона. У свим заједничким просторијама 
предвиђено је постављање растер спуштеног плафона. 
 
Спољно уређење 
 
У оквиру спољашњег и хортикултурног уређења, предвиђене су зелене површине , 
површине за кретање пешака и паркирање, покривене бехатон плочама и асфалтиране 
приступне саобраћајнице. 
 
Инсталације 
 
У објекту је предвиђено ефикасно дневно и вештачко осветљење. Објекат је опремљен свим 
врстама инсталација. 
 
Прикључци Капацитети 
на водоводну мрежу Qs=4 l/s 
на канализациону мрежу Q os=8 l/s 
на хидрантску мрежу Q pp=15.00 l/s  

минимално потребан притисак на прикључку Pmin=5 bara 
на атмосферску канализацију Qukk = 200 l/s 
на електроенергетску мрежу Новопројектована трансформаторска станица 10/0,4 или 

20/0,4 kV унутар објекта, снаге трансформатора 2х630 kVА 
Једновремена снага 880 kW (укупно инсталисана снага 
1100 kW) 

на ТК мрежу оптички приводни кабл,  
BD ормар са активном опремом (оптички switch) 

 
Остварени урбанистички параметри  
 

Идејно арх. решење ГП.2  

Изградња трговински комплекс (''retail park'') 

П парцеле  19980 m2 

Индекс изграђености  0.48 

Индекс заузетости  47.84%  

Слободне и зелене површине  укупно - 59.62% (11 912.0 m2)  
у дирек. контакту са тлом - 10.27% (2052.0 m2)  

БРГП укупна / под објектима 8068.00 м2 

Спратност и висина објеката Објекти А. / Б. / Ц.  - П / Нвенца = 6.0м 
Објекат Д. - П / Нвенца = 5.0м 

Паркирање 214 пм - отворени паркинг на парцели 
 
 
 Б.2. УРБАНИСТИКО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА  
 
Предметна локација излази на више саобраћајница:  
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- на југоистоку се граничи са улицом Ђуре Салаја - стамбена саобраћајница, ширине 
попречног профила укупно 8.0 m (планирано стање - 2 x 3.0 +  2 x 1.0 = 8.0 m), 

- на југозападу се граничи са Чупићевом улицом - сабирна саобраћајница, ширине 
попречног профила укупно 12.0 m (планирано стање - 2 x 3.5 + 2.0 + 3.0 = 12.0 m), 

- на северозападу се граничи са планираном саобраћајницом Булевар Др Зорана 
Ђинђића (Моравском) - градска магистрала, ширине попречног профила укупно 11.0 
m (планирано стање - 2 x 3.5 + 2 х 2.0 = 12.0 m), 

-  и на западу у малом делу са Устаничком улицом - колско-пешачка улица, ширине 
попречног профила укупно 7.0 m (планирано стање - 2 x 2.5 + 2 x 1.0 = 7.0 m). 

 
Главни приступи објектима трговинског компплекса планирани су:  
 

- колски улаз/излаз за посетиоце, снабдевање и противпожарна возила - један из 
Чупићеве улице ширине 7.0 m и један из улице Ђуре Салаја ширине 7.0 m; 

- главни пешачки приступи - два из Чупићеве улице, стазама ширине по 3.0 m и један 
из улице Ђуре Салаја, стазом ширине 4.0 m. 
 

За потребе урбанистичке разраде предметне локације урађена је Саобраћајна студија - 
анализа утицаја комерцијалних-трговинских објеката на к.п. 9182/15 и 9182/16 К.О. 
Зајечар у Зајечару на постојећи саобраћај и безбедност саобраћаја, која је саставни део 
овог урбанистичког пројекта, у поглављу Документација. 
 
Површине за потребе колског, пешачког и стационираног саобраћаја, планиране су са 
застором од водонепропусних материјала, отпорних на нафту и нафтне деривате. 
 
Нивелационо решење дефинисано је у односу на постојећу нивелацију околних 
саобраћајница, односно коте терена, с тим да је омогућено контолисано гравитационо 
отицање атмосферских (површинских) вода у систему затворене кишне канализације, уз 
обавезни третман запрљаних вода до прописаног квалитета. 
 
Паркирање 
 
Потребни капацитети за стационирање возила рачунати су према нормативу - 1 ПМ на 50 m2 
продајног простора трговинских садржаја (зa укупно 8068.00 m2 трговинског комплекса, 
потребан број паркинг места је 161). 
 
За планиране садржаје на предметној грађевинској парцели обезбеђено је укупно 214 
паркинг места на отвореним паркинг површинама. Димензије паркинг места су 5.00х2.50 m. 
 
Од укупног броја паркинг места, за паркирање особа са посебним потребама планирано је 
12 паркинг места, што износи око 5% (6 удвојених паркинг места димензија 5.90x5.00 m).  
 
Решење саобраћајних површина приказано је на графичком прилогу бр.3 - План регулације 
и нивелације са решењем саобраћајних површина Р=1:500. 
 
 Б.3. УРБАНИСТИКО РЕШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 
У оквиру предметне грађевинске парцеле, ван зона грађења, планиране су уређене 
озелењене површине и површине покривене чврстим застором. Урбанистичким пројектом 
планиран је минимални проценат слободних површина на парцели - 50% и минимални 
проценат зелених површина у директном контакту са тлом - 10%. 
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Идејним решењем остварено је укупно 11912.0 m2 слободних површина на парцели 
(59.62%), од чега је 2052.0 m2 незастртих зелених површина, у директном контакту са тлом 
(10.27%). 
 
Све планиране зелене површине у граници парцеле у даљој фази разраде пројекта, 
обликовати као декоративне, са репрезентативним и школованим садницама високе 
дрвенасте (листопадне и четинарске) вегетације, лисно декоративним и цветним формама 
листопадног и зимзеленог жбуња, сезонског цвећа и травнатих површина. Просторе 
опремити адеткватним мобилијаром. При избору врста биљака за озелењавање, искључити 
оне врсте које изазивају алергије, имају отровне вегетативне делове и нису примерене 
микроклиматским условима средине. Садњу високе вегетације извести на прописаном 
удаљењу од траса инсталација техничке инфраструктуре. 
 
Све колске и пешачке површине планиране су од адекватног застора и водонепропусних 
материјала, отпорних на нафту и нафтне деривате. 
 
Урбанистичко решење зелених и слободних површина приказано је у графичком прилогу 
бр.4 – План уређења слободних површина - партерно решење Р 1:500. 
 
 Б.4. УРБАНИСТИКО РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Б.4.1. Инсталације водовода 
Услови: ЈКП Водовод Зајечар, број 2786 од 24.10.2017. године и 1717 од 01.06.2018. године 
 
На предметној локаци, у контактним саобраћајницама изведена је дистрибутивна 
водоводна мрежа: AC∅150 mm у Чупићевој улици и PE∅63 mm у Устаничкој улици.  
 
За потребе водоснабдевања планираног трговинског комплекса (''retail park'') планиран је 
прикључак профила ПЕ∅160 mm, на постојећу улични цеводовод AC∅150 mm у Чупићевој 
улици. Водомерно склониште предвидети у зеленој површини ка Чупићевој улици, удаљено 
1.50 m од регулационе линије, димензија 1.50х1.50х1.20 m.  
 
Предвидети водомер за хидрантску мрежу профила ∅100 mm са вентилима и водомере: 

- за објекат А од 5/4'' за санитарну воду са вентилима 
- за објекат Б од 1'' за санитарну воду са вентилима 
- за објекат Ц од 1'' за санитарну воду са вентилима 
- за објекат Д од 3/4'' за санитарну воду са вентилима 

Притисак у водомерном склоништу биће око 6 bara, водоводни материјал предвидети за 10 
bara. Ако се у објектима предвиђа више локала разних намена, предвидети и уградити 
одобравајуће контролне веодомере за сваки локал. 
 
Планирано прикључење радити сходно законским прописима, пројектним и урбанистичким 
условима, као и правилима струке, а све у складу са наведеним условима. Начин 
прикључења и положај постојеће водоводне мреже, приказани су на графичком прилогу 
бр.5 - Синхрон план инфраструктуре Р 1:500, а тачна траса прикључка биће дефинисана у 
даљим фазама пројектовања. 
 

Б.4.2. Инсталације канализације 
Услови: ЈКП Водовод Зајечар, број 2786 од 24.10.2017. године и 1717 од 01.06.2018. године 
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Одвођење отпадних вода, на предметној локацији, врши се сепарационим системом. 
каналисања.  
 
Фекална канализација AC∅300 mm је изведена у улицама ђуре Салаја и Чупићевој улици, 
док капацитет постојеће мреже у Устаничкој улици није познат.  
 
Одвођење отпадних вода са предметне парцеле планирано је прикључком на постојећу 
мрежу AC∅300 mm у улици Ђуре Салаја. Предвидети ревизиону канализациону шахту у 
зеленој површини ка улици, удаљену 1.50 m од регулационе линије, димензија 0.80х0.80 m 
чисте шупљине и дубине 20 cm изнад горње ивице уличне канализационе цеви. 
 
Одвођење атмосферских вода са предметне парцеле планирано је преко планиране цеви 
мин. ∅300 mm директно у јаругу, са обавезним предтретманом атмосферских вода. 
Предвидети ревизиони шахт  0.80х0.80 m и дубине 30 cm изнад коте дна јаруге. У граници 
парцеле, обезбедити контролисани прихват зауљене атмосферске воде са свих 
саобраћајних површина (које морају бити изграђене од непропусних материјала) и њихов 
предтретман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у реципијент. 
 
У оквиру предметне працеле, уз сагласност власника, потребно је обезбедити и независно 
одвођење кишних вода са грађевинске працеле ГП.1 (к.п. 9182/16 К.О. Зајечар), према 
условима дефинисаним у Урбанистичком пројекту за уређење и изградњу објекта 
супермаркета и трафостанице на к.п. бр. 9182/16 К.О. Зајечар, на углу улице Чупићеве и 
Устаничке, у Зајечару (IV/03 бр. 350-3/2018 потврђен 09.02.2018. год.). 
 
Планирано прикључење радити сходно законским прописима, пројектним и урбанистичким 
условима, као и правилима струке, а све у складу са наведеним условима. Начин 
прикључења и положај постојеће канализационе мреже, приказани су на графичком 
прилогу бр.5 - Синхрон план инфраструктуре Р 1:500, а тачна траса прикључака биће 
дефинисана у даљим фазама пројектовања. 
 

Б.4.3. Електроенергетске инсталације 
Услови: ЕПС Дистрибуција, огранак Електродистрибуција Зајечар, број 8.У.1.1.0.-Д-10.08-
276231/5-2017 од 20.11.2017. године и 8.У.1.1.0.-Д-10.08-155557/3-2018 од 26.06.2018. 
 
Напајање бившег индустријског комплекса ''Арсеније Спасић'' вршено је преко ТС 10/0.4 kV 
''Арсеније Спасић'' инсталисане снаге 2х630  kVА која је повезана у кабловску мрежу 10 kV 
између ТС 10/0.4 kV ''Дом културе'' и ТС 10/0.4 kV ''Чупићева''. ТС ''Арсеније Спасић'' је 
слободностојећа, зидана трафостаница у власништву Опетарора дистрибутивног система. 
Тренутно је само разводно постројење 10 kV у функцији. Планирано је измештање ТС 10/0.4 
kV ''Арсеније Спасић'', према условима дефинисаним у Урбанистичком пројекту за 
уређење и изградњу објекта супермаркета и трафостанице на к.п. бр. 9182/16 К.О. 
Зајечар, на углу улице Чупићеве и Устаничке, у Зајечару (IV/03 бр. 350-3/2018 потврђен 
09.02.2018. год.). 
 
Обзиром да је предметним Урбанистичким пројектом предвиђена изградња објеката за 
трговину на мало и угоститељство, мерење испоручене електричне енергије биће на 
напонском нивоу 0,4 kV. 
 
На простору обухваћеном предметним пројектом, на ГП.2,  према постојећој документацији 
коју поседујемо нема електродистрибутивних објеката у власништву ОДС-а. 
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За прикључење планираних објеката на дистрибутивни систем електричне енергије треба 
изградити: 
1. ТС 10/0,4 kV почетне снаге 2x630 kVA, димензионисане за крајњу снагу 2x1000 kVA. ТС 

10/0,4 kV може бити слободностојећа монтажно - бетонска МБТС, изграђена као посебан 
објекат на посебној грађевинској парцели са приступним путем. У овом случају МБТС 
мора да буде у власништву и надлежности Оператора дистрибутивног система. Постоји 
могућност изградње ТС у оквиру планираног објекта као његовог саставног дела, при 
чему сва опрема у ТС мора бити у власништву и надлежности ОДС-а са успостављањем и 
уписом права на ОДС за постављање опреме и службеност пролаза за потребе 
одржавања. 

Разводно постројење 10 kV треба да има две водне ћелије и две трафоћелије. НН 
разводно постројење треба да има спојно поље, 12 извода по свакој од секција 
сабирница, 2 поља за компензацију реактивне енергије. Сву опрему у ТС димензионисати 
за крајњу снагу 2x1000 kVA, осим НН струјних трансформатора, НН прекидача и опреме у 
пољима за компензацију реактивне енергије, које је потребно димензионисати за снагу 
2x630 kVA. 

2. Прикључење ТС 10/0,4 kV у кабловску петљу 10 kV извести по принципу „улаз – излаз“ 
кабловима XHE 49A 3x1x150 mm2 (постојећи каблови су PHP 48A 3x150), тако да се 
остваре следеће везе: ТС 10/0,4 kV „Дом културе“ – нова ТС 10/0,4 kV на ГП.1 – нова  ТС 
10/0,4 kV на ГП.2 - ТС 10/0,4 kV „Чупићева“.  

3. На погодним местима на делу спољашњих фасада објеката – са задње стране, 
обезбедити простор за уградњу кабловских прикључних кутија (КПК) са по две групе 
осигурача и ормана мерних места (ОММ). Према достављеном ситуационом плану са 
распоредом разводних ормана и планираним инсталисаним снагама за поједине локале 
и просторије у оквиру објеката испланирати постављање КПК и ОММ на следећи начин: 

• КПК1 са ОММ1 са минимално 3 мерна места лоцирати на објекту А што ближе 
разводним орманима РО-Л1, РО-Л2 и РО-Л3 за групу локала, укупне инсталисане 
снаге 99 kW; 

• КПК2 са ОММ2 са минимално 6 мерна места лоцирати на објекту А што ближе 
разводним орманима РО-Л4, РО-Л5, РО-Л6, РО-Л7, РО-Л8 и РО-Л9 за групу локала, 
укупне инсталисане снаге 191 kW; 

• КПК3 са ОММ3 са минимално 7 мерна места лоцирати на објекту А што ближе 
разводним орманима РО-Л10, РО-Л11, РО-Л12, РО-Л13, РО-Л14, РО-Л15 и РО-ЗП1 
за групу локала и заједничке и техничке просторије,  укупне инсталисане снаге 
265 kW; 

• КПК4 са ОММ4 са 2 мерна места лоцирати на објекту Б што ближе разводним 
орманима РО-Л16 и РО-Л17 за групу локала, укупне инсталисане снаге 62 kW; 

• КПК5 са ОММ5 са 2 мерна места лоцирати на објекту Ц што ближе разводним 
орманима РО-Л18 и РО-Л19 за групу локала, укупне инсталисане снаге 62 kW; 

• КПК6 са ОММ6 са једним мерним местом лоцирати на објекту Д што ближе 
разводном орману РО-Л20 за локал, укупне инсталисане снаге 21 kW; 

Пожељно је да ОММ буду планирани са простором за већи број мерних места у случају 
касније потребе за раздвајањем инсталације и повећањем броја мерних места.  

4. Изградити подземне нисконапонске водове од планиране ТС до сваког КПК на 
планираним пословним објектима полагањем каблова потребне дужине, типа PP00 AS, 
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0,4 kV. Концепт напајања треба да буде по принципу „улаз – излаз“, постављањем дуплих  
кабловских водова, како би се обезбедило формирање НН кабловских петљи: 

• ТС-КПК1-КПК2-ТС ову кабловску петљу извести кабловима PP00 AS 4x185 mm2; 
• ТС-КПК3-ТС ову кабловску петљу извести кабловима PP00 AS 4x240 mm2; 
• ТС-КПК4-КПК5-КПК-6-ТС ову кабловску петљу извести кабловима PP00 AS 4x150 

mm2. 
За наведене НН кабловске водове, као и евентуалне будуће планиране на ГП.2, 
предвидети полагање кроз кабловску канализацију, како би се касније избегло извођење 
грађевинских радова на отклањању кварова. 

5. На делу спољашње фасаде објекта, изнад сваког КПК, предвидети слободан простор 
(отвор у зиду) за уградњу ормана мерног места (ОММ) са смештеним бројилима за 
локале / општу и заједничку потрошњу. 

6. Од сабирнице за главно изједначавање потенцијала објекта до отвора за уградњу ОММ 
(део ормана са смештеним бројилима) предвидети кабал типа и пресека PP00-Y 
1x50mm2. 

7. Приликом извођења грађевинских радова на изградњи планираних објеката у случају 
проналажења подземних инсталација у власништву ОДС-а, радове стопирати и 
обавестити Службу за припрему и надзор одржавања огранка ЕД Зајечар. 

 
До завршетка изградње нових ТС 10/0,4 kV на ГП.1 и ГП.2, постојећа ТС 10/0,4 kV „Арсеније 
Спасић“ мора да остане у функцији због 10 kV кабловскe петље.  
 
Планирану ТС и прикључење радити сходно законским прописима, пројектним и 
урбанистичким условима, као и правилима струке, а све у складу са наведеним условима. 
Начин прикључења и положај постојеће и планиране електроенергетске мреже и објеката, 
приказани су на графичком прилогу бр.5 - Синхрон план инфраструктуре Р 1:500, а тачна 
траса прикључка од ТС до КПК у објекту биће дефинисана у даљим фазама пројектовања. 
 

Б.4.4. Телекомуникационе инсталације 
Услови: Телеком Србија а.д., Регија Ниш, Извршна јединица Зајечар, број 7140-402052/2-
2017 од 09.11.2017. године и А334-223478/6/2018 од 26.06.2018. 
 
На предметној локацији изграђена је ТТ мрежа дуж тротоара у Чупићевој улици: ТТ 
канализација (86 / PE 1x1∅40) и оптички кабл (133 / TOSM  (2x12)). 

 
Од постјеће мреже у Чупићевој, планирана је изградња оптичке мреже у конфигурацији 
ГПОН са оптичким каблом до предметног трговинског комплекса (''ретаил парк'').  
 
За потребе реализације поменуте оптичке ТК мреже потребно је изградити оптичке тк 
инсталације, на следећи начин: 

 

- У објекту трговинског комплекса (објекат А) предвидети простор у објекту за 
монтажу оптичког дистрибутивног ормана (ОДО). Димензије ОДО ормана су 
600x600x300(мм) (вис x шир x дуб). У ОДО орману се обавља терминација долазног 
дистрибутивног оптичког кабла  и инсталационих оптичких каблова са SC/APC. У ОДО 
орману монтирати пасивни оптички сплитер. 
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- Објекат трговинског комплекса потребно је да буде повезан са свим преосталим 
објектима подземним цевима Ø 40 мм кроз коју би били провучени оптички каблови 
за преостале објекте (Б, Ц и Д) који су предвиђени као засебне целине. 

- За потребе полагања оптичких инсталационих каблова по вертикали објеката 
монтирани успонски регал и ребрасто црево по регалу, најмање Фи 36 мм, кроз које 
треба провући дистрибутивне каблове од ОДО ормана до сваке спратне оптичке 
кутије (ОСК) 

- Од ОДО ормана , до свих припадајућих ОСК полаже се по један оптички кабл, TOSM 
H 12xIIx0,35x3,5 CMAN G.657A, капацитета 12 оптичких влакана. 

- Оптичке кутије монтирају се на зид у просторији сваког локала на месту 
концентрације ребрасте цеви. Димензије спратне кутије су 300x200x100 (мм)(вис x 
шир x дуб). У ОСК обавља се прелаз са каблова вертикалног развода на 
хоризонталне инсталационе каблове. 

-  Израда инсталација је планирана флексибилним оптичким кабловима са 
мономодним влакнима по ITU-T G.657A стандарду са LSHF омотачем. Од ОСК до 
сваког стана полаже се по један оптички кабл TOSM H 1xIIx0,35x3,5 CMAN G.657A. 
Ови каблови се полажу кроз цеви фи 26 мм. 

- У просторијама трговинског комплекса, као и осталим објектима у близини улаза, 
планирати монтажу корисничких мултимедијалних кутија у којима ће се обавити 
терминација долазних инсталационих оптичких каблова и терминације 
инсталационих бакарних каблова у просторијама, а у њима ће бити постављена и 
корисничка опрема - ONT (Optical network terminal) уређај. У мултимедијалној кутији 
потребно је довести и кабл за електрично напајање ONT уређаја. Препоручује се 
инвеститору да инсталације унутар станова реализује UTP кабловима категорије 
минимум 5е које треба довести до мултимедијалне кутије 

 
За прикључење новопланираног комплекса потребно је изградити следеће: 
 

- Од планираног места концентрације инсталација (објекат А) у ОДО орману до 
постојећег тт окна 60 (PKO 60 на ситуацији) потребно је положити 2 ПЕ цеви Ø 50мм. 
Наведене цеви се полажу у ров дубине 0,8 м и треба да буде проходне у целој 
дужини, без тачке прекида. Кроз једну цев ће бити провучен нови оптички кабл док 
ће друга цев бити резервна. На прелазима поставити ПВЦ цеви цеви Ø 110мм кроз 
које ће бити провучене 2 ПЕ цеви Ø 50мм. 

- Увлачење приводног оптичког  кабла кроз нову ПЕ цев Ø 50мм до предметног 
објекта обавеза је Телекома Србија. Оптички кабл ће бити увучен кроз нову цев које 
ће изградити инвеститор објекта. Нови приводни оптички кабл ће бити прикључен 
на оптички кабл у окну 59.  

- 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. 

 
Планирано прикључење радити сходно законским прописима, пројектним и урбанистичким 
условима, као и правилима струке, а све у складу са наведеним условима. Начин 
прикључења и положај постојеће телекомуникационе мреже и објеката, приказани су на 
графичком прилогу бр.5 - Синхрон план инфраструктуре Р 1:500, а тачна траса прикључка 
од постојећег окна до изводног ормана у објекту биће дефинисана у даљим фазама 
пројектовања. 
 
 



 
 
 

18 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. 
ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ  

Б.4.5. Инсталације топловода 
Услови: ЈКСП Зајечар, број е01/773 од 31.10.2017.године 
 
У наведеним условима надлежног предузећа стоји, да на предметном простору, нема 
изведених постројења и инсталације система даљинског грејања, нити је планирана 
изградња објеката топлификације на овој локацији.  
 
Напајање уређаја за грејање, хлађење и вентилацију планираних објеката вршиће се из 
електроенергетске мреже, као јединог расположивог извора енергије на предметној 
локацији (што је ушло у обрачун укупних потреба планираног објекта). 

 
Б.4.6. Евакуација отпада 

 
У граници предметне парцеле, планирано је постављање контејнера у посебно изграђеној 
ниши димензија 4.2х2.0m, са водонепропусном подлогом, постављеној непосредно уз улицу 
Ђуре Салаја, у оквиру уређених слободних површина. Тачан број и положај контејнера ће 
бити дефинисан у фази израде техничке документације. 
 
 
В.  УРБАНИСТИЧКЕ, ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 
 В.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Услови: Градска управа града зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове, IV/03 број 501-сл/17 од 23.10.2017. године 
 
С обзиром да у наведеном допису стоји да су мере и услови заштите животне средине већ 
дефинисани у важећим урбанистичким плановима, овим урбанистичким пројектом дају се 
услови карактеристични за планирани тип објеката, а које је потребно применити у даљим 
фазама пројектовања: 
 

- извршити детаљна инжењерскогеолошка и хидрогеолошка испитивања тла на 
предметној локацији у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 
истраживањима („Сл.гласник РС“ бр. 101/15), а у циљу утврђивања адекватних 
услова уређења простора; 

- у циљу смањења утицаја планираних објеката на животну средину: прикључити 
објекте на потребну инфраструктурну мрежу, централизовати начин загревања 
објекета, саобраћајне површине комплекса извести од водонепропусних материјала, 
контролисати прихват атмосферских вода, пречишћавати отпадне воде; 

- обезбедити одговарајуће услове за смештај и функционисање дизел агрегата 
(резервоар за лож уље сместити у непропусној танквани, уградити систем за 
детекцију цурења енергената и др.); 

- трафостаницу пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и 
стандардима прописаним за ту врсту бјеката (обезбедити да нивои излагања 
становништва нејонизујућим зрачењима не прелазе граничне вредности, 
непропусну танквану за прихватопсаних материја из трансформатора и др.); 

- приликом планирања објекета обезбедити ефикасно коришћење енергије, 
узимајући у обзир микроклиматске услове локације, намену, положај и оријентацију 
објекта, као и могућност коришћења обновљивих извора енергије; 

- планирати примену одговарајућих грађевинских и техничких мера  за заштиту од 
буке, у радној средини и околини објекта; 
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- планирати начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно 
материјалима у складу са Законом којим је уређено управљање отпадом и другим 
важећим прописима из ове области, обезбедити посебне просторе и довољан број 
контејнера за прикупљање и привремено складиштење отпада у оквиру предметне 
локације; 

- у току извођења радова на уклањању постојећих објеката предвидети потребне 
мере заштите: дефинисати посебне површине за привремено одлагање 
грађевинског и осталог отпада, снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима 
обављати на посебно опремељеним просторима и обезбедити да не дође до 
изливања горива и др. 

 
 В.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
Услови: Завод за заштиту споменика културе Ниш, број 1301/2 од 27.10.2017. године 
 
У наведеним условима стоји, да на предметном простору, нема утврђених непокретних 
кутурних добара, као ни добара која уживају претходну заштиту. 
 
 В.3. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
Услови: Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Зајечару 09/12/2 број 217-1-256/17 од 20.10.2017. године 
 
При изради Урбанистичког пројекта испоштоване су одредбе: Закона о заштити од пожара 
(''Сл.гласник РС'' бр.111/09 и 20/2015 ), Закона о експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима (''Сл.гласник СРС'' бр.44/77, 45/84 и 18/89), Правилника о техничким 
нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (''Сл. лист СФРЈ'' 
бр.30/91), Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (''Сл. лист СРЈ'' 
бр.8/95), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (''Сл. гласник 
РС'' бр. 54/2015), Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима 
(''Сл.гласник СРС'' бр. 44/77 и ''Сл. гласник РС'' бр. 48/94),  Правилника о техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског напона (''Сл. лист СФРЈ'' бр.53/88, 54/88, 
28/95), Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (''Сл. лист СРЈ'' бр.11/96), Правилника о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл. лист СФРЈ'' бр.87/93), Правилника 
о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница 
(''Сл. лист СФРЈ'' бр.13/78), Правилника о изменама и допунама техничких норматива за 
заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница  (''Сл. лист СФРЈ'' бр.37/95), 
Правилника о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 
87/93), као и других техничких прописа које прописује важећи Закон из области планирања 
и изградње. 
 
На основу наведеног потребно је обезбедити: 

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

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

- приступне путеве и пролазе за ватроогасна возила до објекта; 
- безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и 

експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајње; 
- могућности евакуације и спасавања људи. 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. 
ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ  

Урбанистичким пројектом испоштоване су све задате обавезе. Планирано је снабдевање 
унутрашње и спољашње хидранске мреже за гашење пожара водом из градског водовода, 
притиска 6 bara. У оквиру парцеле предвиђена је хидрантска мрежа са надземним 
хидрантима, број и положај хидраната ће се дефинисати пројектном документацијом у 
оквиру пројекта за грађевинску дозволу. Пројектном документацијом обавезно дефинисати 
путеве евакуације, а у објекту их видно обележити. У оквиру парцеле омогућено је 
једносмерно кретање противпожарног возила. 
 
 В.4. УСЛОВИ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ОБЈЕКАТА 
  
У даљој разради, планиранe објектe трговинског комплекса (''retail park''), пројектовати на 
начин да се обезбеди њихова енергетска ефикасност, што подразумева смањење потрошње 
свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких 
мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе објеката, а у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14) и Правилником о енергетској ефикасности 
зграда (''Сл.гласник РС'' бр.61/11). 
 
 В.5.  УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 
Кроз израду техничке документације за изградњу и уређење трговинског комплекса (''retail 
park''), реализовати све мере предвиђене Правилником о техничким стандардима 
планирања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама 
са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/15). 
 
 
Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Г.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
 
На основу Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14), овај Урбанистички пројекат заједно са 
Идејним решењем, представља основ за прибављање Локацијских услова за изградњу 
трговинског комплекса (''retail park'') на катастарској парцели бр. 9182/15 К.О. Зајечар, у 
складу са прибављеним условима јавних комуналних предузећа. 
 
 

 
 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
 
 
 
 

____________________________ 
Милица Нешић, д.и.а. 













    Прилог 1. 
 
 
0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
 
 
Инвеститор: "EUROSALON REAL ESTATE" доо  
  Андрићев венац бр.2. Београд 
 
Објекат: ТРГОВИНСКИ КОМПЛЕКС (''RETAIL PARK'') НА КАТ. 

ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА 
ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ 

 
Врста техничке документације:  ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (ИДР) 
 
 
За грађење / извођење радова: НОВА ГРАДЊА 
 
Пројектант: ХОЛОН д.о.о. Каленићева 6. Београд 
Одговорно лице пројектанта:  Дарко Тодоровић, дипл.инж.маш. 
 
Печат: Потпис:  
 
 
 
 
 
 
 
Главни пројектант: Милица Ђоковић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце: ИКС 300 М903 13 
 
Лични печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 0-GS-IDR-0106/2018 
Место и датум:  Београд, јун 2018.  



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 

0.1. Насловна страна главне свеске                          (попуњен образац  0.1. из Прилога бр.1) 

0.2. Садржај главне свеске                                  (попуњен овај образац 0.2. из Прилога бр.1) 

0.3. Садржај техничке документације                      (попуњен образац  0.3. из Прилога бр.1) 

0.4. Подаци о пројектантима                                     (попуњен образац 0.4. из Прилога бр.1) 

0.5. Општи подаци о објекту                                     (попуњен образац  0.5. из Прилога бр.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: 0-GS-IDR-0106/2018 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр: 1-A-IDR-0106/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 
0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
 
Пројектант: ХОЛОН д.о.о. Каленићева 6. Београд 
Главни пројектант : Милица Ђоковић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце: ИКС 300 М903 13 
Лични печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  
 
Пројектант: ХОЛОН д.о.о. Каленићева 6. Београд 
Oдговорни пројектант : Милица Ђоковић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце: ИКС 300 М903 13 
Лични печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
  



0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
тип објекта: Слободностојећи објекти 
 
категорија објекта: 

 
В 

20.60 учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 

100 % 
 

123002 – Зграда за трговину на велико и 
мало преко 400м2 или П+1 

назив просторног 
односно 
урбанистичког плана: 

Генерални урбанистички план града Зајечара (''Сл. лист 
града Зајечара'', бр. 15/12) 
План детаљне регулације III МЗ - блок између улица: 
Караџићеве, Милоша Великог, Народне републике, Николе 
пашића, к.п.бр.9242, 10497/1,2,3,5 К.О. Зајечар (граница 
''Србијашуме''), 22. децембра и Моравске у Зајечару (“Сл. 
лист општина“ бр. 3/07) 

место: Зајечар 
број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела 
и катастарска општина: 

КП 9182/15 КО Зајечар 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела 
и катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 

КП 9182/15 КО Зајечар 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела 
и катастарска општина 
на којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу: 

КП 9221/1 КО Зајечар 
КП 9159 КО Зајечар 
КП 9182/17 КО Зајечар 

  



ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
 
прикључак на водоводну мрежу Qs=4 l/s 
прикључак на канализациону мрежу Q os=8 l/s 
прикључак на хидрантску мрежу Q pp=15.00 l/s (минимално потребан притисак 

на прикључку Pmin=5 bara) 
прикључак на атмосферску 
канализацију 

Qukk = 200 l/s 

прикључак на електроенергетску 
мрежу 

Новопројектована трансформаторска 
станица 10/0,4 или 20/0,4 kV унутар објекта, 
снаге трансформатора 2х630 kVА 
Једновремена снага 880 kW (укупно 
инсталисана снага 1100 kW) 

прикључак на  телекомуникациону 
мрежу 

Oптички приводни кабл,  
BD ормар са активном опремом (оптички switch) 

  



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
димензије објекта: 
 

укупна површина парцеле/парцела: 19980 m2 
укупна БРГП надземно: ОБЈЕКАТ А : 6790.91 m2 

ОБЈЕКАТ Б : 523.84 m2 
ОБЈЕКАТ Ц : 679.06 m2 
ОБЈЕКАТ Д : 73.96 m2 

 
УКУПНО : 

8067.77 m2 
укупна БРУТО изграђена површина: ОБЈЕКАТ А : 6790.91 m2 

ОБЈЕКАТ Б : 523.84 m2 
ОБЈЕКАТ Ц : 679.06 m2 
ОБЈЕКАТ Д : 73.96 m2 

 
УКУПНО : 

8067.77 m2 
укупна НЕТО површина: ОБЈЕКАТ А : 6609.91 m2 

ОБЈЕКАТ Б : 502.27 m2 
ОБЈЕКАТ Ц : 656.30 m2 
ОБЈЕКАТ Д : 67.24 m2 

 
УКУПНО : 

7836.02 m2 
површина приземља: ОБЈЕКАТ А : 6790.91 m2 

ОБЈЕКАТ Б : 523.84 m2 
ОБЈЕКАТ Ц : 679.06 m2 
ОБЈЕКАТ Д : 73.96 m2 

 
УКУПНО : 

8067.77 m2 
површина земљишта под објектом/заузетост: ОБЈЕКАТ А : 7566.17 m2 

ОБЈЕКАТ Б : 838.25 m2 
ОБЈЕКАТ Ц : 1041.46 m2 
ОБЈЕКАТ Д : 112.36 m2 

 
УКУПНО : 

9558.25 m2 

спратност (надземних и подземних етажа): П+0 
 висина објекта (венац, слеме, повучени спрат 

и др.) према пројекту: 
венац : 

ОБЈЕКАТ А : 6.00 m 
ОБЈЕКАТ Б : 6.00 m 
ОБЈЕКАТ Ц : 6.00 m 
ОБЈЕКАТ Д : 5.00 m 

апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.) према пројекту: 
 
 
 
 
апсолутна кота приземља: 

венац : 
ОБЈЕКАТ А : 135.60mnv 
ОБЈЕКАТ Б : 135.60mnv 
ОБЈЕКАТ Ц : 135.60mnv 
ОБЈЕКАТ Д : 134.60mnv 

 
129.60 mnv 

спратна висина: cca 5.50 m 
број функционалних јединица/број станова: 4 функционалне 

јединице : 



Објекат А 
Објекат Б 
Објекат Ц 
Објекат Д 

број паркинг места: 214 паркинг места,  
од чега 12 ПМ (5%) за 

особе са посебним 
потребама 

материјализација 
објекта: 
 
 
 

материјализација фасаде: термоизолациони 
панел 

оријентација слемена: - 

нагиб крова: 1% 

материјализација крова: 
 

хидроизолациона 
мембрана 

проценат зелених 
површина: 

 
2052 m2/19980 m2   *100% 

 
10.27 % 

индекс заузетости:  
9558.25 m2/19980 m2   *100% 

 
47.84 % 

индекс 
изграђености: 

 
8067.77 m2/19980 m2 

 
0.40 

друге кар. објекта:  
предрачунска 
вредност објекта: 

 
480.000.000,00 РСД 

 
 



Investitor: 
 
"EUROSALON REAL ESTATE" doo 
ANDRIĆEV VENAC BR.2. BEOGRAD 

Objekat: 
 
TRGOVINSKI KOMPLEKS (''RETAIL PARK'') NA 
KAT. PARC. BR. 9182/15 K.O. ZAJEČAR, NA 
UGLU ULICA ČUPIĆEVE I ĐURE SALAJA, U 
ZAJEČARU 
 
 
 
IDEJNO REŠENJE (IDR) 

PROJEKTNA ORGANIZACIJA : 
 
 
 
 
 
www.holon.rs 
Kalenićeva 6 
Beograd 

 

1.1.  NASLOVNA STRANA 
 
 
1 – PROJEKAT ARHITEKTURE 
 
 
investitor: "EUROSALON REAL ESTATE" doo  
  Andrićev venac br.2. Beograd 
 
objekat: TRGOVINSKI KOMPLEKS (''RETAIL PARK'') NA KAT. PARC. 

BR. 9182/15 K.O. ZAJEČAR, NA UGLU ULICA ČUPIĆEVE I 
ĐURE SALAJA, U ZAJEČARU 

 
vrsta tehničke dokumentacije:  IDEJNO REŠENJE (IDR) 
 
 
za građenje / izvođenje radova: NOVA GRADNJA 
 
 
naziv i oznaka dela projekta:  1- PROJEKAT ARHITEKTURE 
 
 
projektant: HOLON d.o.o. Kalenićeva 6. Beograd 
odgovorno lice projektanta: Darko Todorović, dipl.inž.maš. 
pečat: potpis:  
 
 
 
 
 
 
 
odgovorniprojektant: Milica Đoković, dipl.inž.arh. 
broj licence: IKS300 M903 13 
lični pečat: potpis:  
 
  
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 1-A-IDR-0106/2018 
mesto i datum:    Beograd, jun 2018.  



 

TRGOVINSKI KOMPLEKS (''RETAIL PARK'') NA KAT. PARC. BR. 9182/15 K.O. ZAJEČAR, NA UGLU ULICA ČUPIĆEVE I 
ĐURE SALAJA, U ZAJEČARU.IDR. NOVA GRADNJA . 

2 

 

 
1.2.        SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 
 

1.1. NASLOVNA STRANA PROJEKTA ARHITEKTURE 
1.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 
1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA ARHITEKTURE 
1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 

  
1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  

1. TEHNIČKI OPIS 
  

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
1. PRIKAZ POVRŠINA OBJEKTA SA NAMENAMA I PREGLED OSTVARENIH PARAMETARA 

  
1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

001. SITUACIJA  R   1:500 
002. SITUACIJA SA PARTERNIM REŠENJEM R   1:500 
003. OSNOVA PRIZEMLJA R   1:250 
004. OSNOVA KROVA R   1:250 
005. PRESECI R   1:200 
006. IZGLEDI 1 i 2 R   1:200 
007. IZGLEDI 3 i 4 R   1:200 
  



 

TRGOVINSKI KOMPLEKS (''RETAIL PARK'') NA KAT. PARC. BR. 9182/15 K.O. ZAJEČAR, NA UGLU ULICA ČUPIĆEVE I 
ĐURE SALAJA, U ZAJEČARU.IDR. NOVA GRADNJA . 
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1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
 
Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka 
US, 132/14 i 145/14) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole 
tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, br. 23 od 2. marta 
2015, 77 od 9. septembra 2015, 58 od 22. juna 2016, 96 od 2. decembra 2016.) kao: 

 
 

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

 
za izradu Projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja (IDR) za izgradnju novog objekta 
TRGOVINSKI KOMPLEKS (''RETAIL PARK'') NA KAT. PARC. BR. 9182/15 K.O. ZAJEČAR, NA UGLU ULICA 
ČUPIĆEVE I ĐURE SALAJA, U ZAJEČARU, određuje se: 
 
 
 
 
Milica Đoković, dipl.inž.arh. ........................................................................IKS 300 M903 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
projektant: HOLON d.o.o. Kalenićeva 6. Beograd 
odgovorno lice projektanta: Darko Todorović, dipl.inž.maš. 
pečat:  potpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
broj tehničke dokumentacije: 1-A-IDR-0106/2018 
mesto i datum: Beograd, jun 2018. 
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1.4.IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 
 
 
Odgovorni projektant projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja (IDR) za izgradnju novog 
objekta TRGOVINSKI KOMPLEKS (''RETAIL PARK'') NA KAT. PARC. BR. 9182/15 K.O. ZAJEČAR, NA 
UGLU ULICA ČUPIĆEVE I ĐURE SALAJA, U ZAJEČARU: 
 
 
 

Milica Đoković, dipl.inž.arh. 
 
 

I  Z  J  A  V  L J  U  J  E 
 

1. da je projekat izrađen 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 utvrđene mere i preporuke za ispunjenje 
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se 
dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odgovorni projektant IDR : Milica Đoković, dipl.inž.arh. 
broj licence: IKS 300 M903 13 
lični pečat:  potpis:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
broj tehničke dokumentacije: 1-A-IDR-0106/2018 
mesto i datum: Beograd, jun 2018. 
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1.5.        TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  
  



 

TRGOVINSKI KOMPLEKS (''RETAIL PARK'') NA KAT. PARC. BR. 9182/15 K.O. ZAJEČAR, NA UGLU ULICA ČUPIĆEVE I 
ĐURE SALAJA, U ZAJEČARU.IDR. NOVA GRADNJA . 

6 

 

1.5.1 TEHNIČKI OPIS  
 
IDEJNO REŠENJE (IDR). TRGOVINSKI KOMPLEKS (''RETAIL PARK'') NA KAT. PARC. BR. 9182/15 K.O. 
ZAJEČAR, NA UGLU ULICA ČUPIĆEVE I ĐURE SALAJA, U ZAJEČARU. 
 
00 OSNOVNI PODACI O PROJEKTU 
Izgradnja trgovinskog kompleksa (''retail park'') '' Capitol park Zaječar'' planirana je na katastarskoj 
parceli br. 9182/15 K.O. Zaječar, na uglu ulica Čupićeve i Đure Salaja u Zaječaru. Predmetna parcela 
ima izlaz na ulicu Đure Salaja i Čupićevu ulicu. U okviru kompleksa planirana je izgradnja četiri 
slobodnostojeća objekta. 
 
01 LOKACIJA 
Predmetna lokacija se nalazi u centralnoj zoni Zaječara, na uglu ulica Čupićeve i Đure Salaja i 
obuhvata deo bivšeg kompleksa Fabrike mašina i procesne opreme ''Arsenije Spasić''. Parcela na 
kojoj je planirana izgradnja ima pristup na tri saobraćajnice : sa jugoistočne strane graniči na Ulicu 
Đure Salaja, sa juzapadne na Čupićevu ulicu I sa severozapadne strane, delimično sa Moravskom 
ulicom.  
Na lokaciji je planirana izgradnja poslovnog kompleksa u okviru kog bi se izgradila četiri 
sobodnostojeća  objekta, sa osnovnom namenom trgovine, uz administraciju i prateće sadržaje. 
Objekti su postavlјeni u tri funkcionalne celine, na tri građevinske parcele definiane Urbanističkim 
projektom.  
 
02 SAOBRAĆAJNO REŠENJE 
Glavni pristupi objektima trgovinskog komppleksa planirani su:  
- kolski ulaz/izlaz za posetioce, snabdevanje i protivpožarna vozila - jedan iz Čupićeve ulice 
širine 7.0 m i jedan iz ulice Đure Salaja širine 7.0 m; 
- glavni pešački pristupi - dva iz Čupićeve ulice, stazama širine po 3.0 m i jedan iz ulice Đure 
Salaja, stazom širine 4.0 m. 
Manipulativne površine za prilaz parking mestima (interne saobraćajnice na parceli) predviđene su 
za korišćenje u okviru poslovnog kompleksa, formirajući zajednički otvoreni prostor u centru.  
Za planirane sadržaje na predmetnoj građevinskoj parceli obezbeđeno je ukupno 214 parking mesta 
na otvorenim parking površinama, od čega su 12PM za osobe sa posebnim potrebama.  
Uz kolske prilaze predviđeni su i pešački prilazi. Pešački pristup obezbedjen je i za nesmetano 
kretanje lica sa posebnim potrebama. 
 
03 FUNKCIONALNO REŠENJE 
U okviru kompleksa planirana je izgradnja četiri slobodnostojeća objekta : Objekat A, Objekat B, 
Objekat C i Objekat D.  
Objekti su poslovni, namenjeni za trgovinu na malo.  
OBJEKAT A je ugaonog oblika, sastavljen iz dva kubusa, koja prate liniju parcele sa severostočne i 
severozapane strane. Postavlјen je na severnoj strani parcele, u okviru zone građenja. Objekat je 
spratnosti P+0, ukupne BRGP 6790.91 m2. U prizemlju objekta projektovan je prostor za izdavanje sa 
ukupno 15 lokala, tehničke prostorije za potrebe celog kompleksa, prostori za upravu i održavanje 
centra i zajednički toaleti za posetioce. U prostoru objekta, sa severozapadne strane, planiran je 
prostor za transformatorsku stanicu.  
Svaki lokal ima nazavistan ulaz za korisnike iz centralnog dela kompleksa, odnosno ulaz za zaposlene 
i prijem robe na zadnjoj fasadi objekta. Duž cele frontalne fasade objekta projektovana je 
nadstrešnica, dužine 4.0 m. Kota prizemlja 00.00 Objekta A je 129.60, a kota venca je 6.00m (135.60 
mnv). 
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OBJEKAT B, spratnosti P+0, pravougaone osnove, projektovan je u jugostočnom delu parcele, u 
okviru zone građenja, postavljen na građevinsku liniju prema ulici Đure Slaja. Objekat je ukupna  
BRGP 523.84 m2. U prizemlju objekta projektovan je prostor za izdavanje sa 2 lokala.  
Svaki lokal ima nazavistan ulaz za korisnike iz centralnog dela kompleksa, odnosno ulaz za zaposlene 
i prijem robe prema ulici Đure Salaja. Oko celog objekta projektovana je nadstrešnica, dužine 3.0 m. 
Kota prizemlja 00.00 Objekta B je 129.60, a kota venca je 6.00m (135.60 mnv). 
 
OBJEKAT C, spratnosti P+0, pravougaone osnove, projektovan je u jugostočnom delu parcele, u 
produžetku Objekta B, u okviru zone građenja, postavljen na građevinsku liniju prema ulici Đure 
Slaja. Objekat je ukupna  BRGP 679.06 m2. U prizemlju objekta projektovan je prostor za izdavanje sa 
2 lokala.  
Svaki lokal ima nazavistan ulaz za korisnike iz centralnog dela kompleksa, odnosno ulaz za zaposlene 
i prijem robe prema ulici Đure Salaja. Oko celog objekta projektovana je nadstrešnica, dužine 3.0 m. 
Kota prizemlja 00.00 Objekta C je 129.60, a kota venca je 6.00m (135.60 mnv). 
 
OBJEKAT D, spratnosti P+0, kvadratne osnove, projektovan je u centralnom delu kompleksa. Objekat 
je ukupne  BRGP 73.96 m2. U prizemlju objekta projektovan je prostor za izdavanje sa mogućom 
ugostiteljkom namenom. Na trgu oko objekta planirano je postvljanje letnje bašte, koja bi pratila 
datu namenu.  
Oko celog objekta projektovana je nadstrešnica, dužine 1.0 m. Kota prizemlja 00.00 Objekta D je 
129.60, a kota venca je 5.00m (134.60 mnv). 
 
04 ONSTRUKCIJA: 
Konstruktivna rešenja u ovom projektu odabrana su da zadovolje sve uslove prostora i namene i da 
se ispoštuju sve specifičnosti objekta. 
Osnovni konstruktivni sistem objekta je skeletni. Konstrukcija se izrađuje od betonskih 
prefabrikovanih elemenata, u kombinaciji sa armirano-betonskim elementima livenim na licu mesta i 
čeličnim nosačima..  
Fundiranje objekata vrši se na zamenjenom i nasutom tlu na prefabrikovanim AB temeljima 
samcima, AB temeljima livenim na licu mesta i temeljnim gredama. Ploča na podu objekata je 
monolitna, armiranobetonska. 
Osnovni vertikalni noseći elementi su AB montažni stubovi. 
Krovna konstrukcija objekata je prefabrikovana i čini je sistem glavnih AB nosača a, sekundarnih AB 
nosača i visoprofilisanog lima. 
Konstrukcija Objekta D, projektovana je od čeličnih ramova sa sekundarnim krovnim nosačima. 
 
05 MATERIJALIZACIJA 
 
FASADA 
Osnovne elemente fasade čine fasadni paneli d=15cm sa ispunom od mineralne vune u tonu RAL 
7016, zid zavesa u klasičnom sistemu i obloga od aluminijumskih kaseta RAL 3000. 
Netransparentni fasadni elementi projektovani su od horizontalnih fasadnih panele u tonu RAL 7016 
visine 100 cm, debljine 150 mm - na čeličnoj podkonstrukciji. Fasadni paneli sastoje se od dve glatke 
obostrano pocinkovane i obojene obloge od čeličnog lima i konstruktivnog izolacionog jezgra od 
nezapaljive kamene vune. Slojevi su slepljeni u kompletan panel. 
 
ZASTAKLJENJE  
U okviru izloga lokala projektovane su zastakljene pregrade u sistemu klasične zid zavese. Pregrade 
se sastoje od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom, i od zastakljenih polja 
različitih dimenzija u rasteru 2m. Predviđeno je Float izolacijsko staklo 8-16-8. Dubina profila, 
određuje se na osnovu statičkih zahteva. U sklopu zastakljenih fasadnih ravni, pored fiksnih 
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zastakljenih polja nalaze se polja sa dvokrilnim kliznim automatskim vratima. Dvokrilna klizna 
automatska vrata imaju krila od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom zastakljena 
lameliranim staklom. Vrata su opremljena elektro motorom za otvaranje. U slučaju požara signal iz 
PP centrale ostavlja vrata otvorena zbog evakuacije, a u slučaju nestanka struje postoji mogućnost 
ručnog otvaranja vrata. 
 
ZIDOVI 
Zidovi u objektima su projektovani u sistemu suve gradnje, kao gipskartonski pregradni zidovi na CW 
i UW podkonstrukciji sa ispunom od mineralne vune. Isti zidovi u zavisnosti od namene prostorija 
(toaleti, čajne kuhinje, tokadero) mogu biti i sa vatrootpornim i/ili sa vlagootpornim pločama.  
 
VRATA 
Fasadna vrata su jednokrilna i dvokrilna od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom, 
sa ispunom od sendvič aluminijumskih panela. Vrata za evakuaciju su sa automatskim 
otključavanjem preko signala iz protivpožarne centrale i mehaničkim otvaranjem.  
 
KROV 
Krov objekata je ravan (pad od 1%), projektovan kao neprohodan. 
Preko krovne konstrukcije se postavlja krovni pokrivač: trapezasti čelični lim, parna brana, 
termoizolacija 2x10cm+6cm i hidroiolacija Sikaplan 15G d=1.5cm.  
Po celom obodu objekata podiže se venac od panela do visine od 06.00 m od kote 0.00, odnosno 
5.00 za Objekat D.  
Odvodnjavanje krova se vrši preko PVC slivnika sa zaštitnom rešetkom. Olučne vertikale se vode u 
unutrašnjost objekta.  
Nadstrešnice obejkata su formirane prepuštanjem krovnog pokrivača za 4.0 m za obejakt A, 3.0m za 
Objekte B i C, i 1m za Objekat D, u odnosu na gabarit objekta i obložažu se aluminijumskim kasetama 
u tonu RAL 3000 na podkonstrukciji. .  
 
PODOVI 
Kako je objekat funkcionalno podeljen na različite celine, od kojih su neke definisane projektom a 
neke će biti izrađene prema posebnim projektima Zakupaca, razlikuju se podne obloge. 
Pod u prostoru lokala  se uređuje po sistemu “shell&core” .Osnovni pod je armirano-betonska ploča 
na tlu debljine d=20.0cm, kao podloga za završnu oblogu (prema zahtevu krajnjeg korisnika). Kota 
armirano-brtonske podne ploče projektovana je na koti-0.02m. Zakupac je u obavezi da izradi gotov 
pod maksimalne debljine 2.0cm, kako bi finalno pod bio na koti ±0.00.  
Podovi tehničkih prostorija i zajedničkih prostorija i komunikacija formiraju se prema nameni 
prostorije. Svi podovi se postavljaju direktno na ploču na tlu i prema nameni prostorija podeljeni su 
na podove obložene PVC oblogom, protivkliznom granitnom ili standardnom keramikom u 
građevinskom lepku, antistatik podove. 
Za prostorije sa prisustvom vode, (toaleti, trokadero) preko podne armirano-betonske ploče 
postavlja se horizontalna hidroizolacija. 
Podove izabrati tako da obezbede efekat svetlog, čistog poda za intenzivnu komunikaciju, u 
estetskom smislu i u održavanju, kao i protiv-klizni efekat u korišćenju. 
 
PLAFONI 
U lokalima je predviđeno postavljanje spuštenih plafona. Zakupac će sam, prema potrebama, birati 
tip, vrstu i visinu plafona. 
U svim zajedničkim prostorijama predviđeno je postavljanje raster spuštenog plafona.  
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06 SPOLJNO UREĐENJE 
U okviru spoljašnjeg i hortikulturnog uređenja, predviđene su zelene površine , površine za kretanje 
pešaka i parkiranje, pokrivene behaton pločama i asfaltirane pristupne saobraćajnice.  
 
INSTALACIJE 
U objektu je predviđeno efikasno dnevno i veštačko osvetljenje. Objekat je opremljen svim vrstama 
instalacija.  

 
ODGOVORNI PROJEKTANT 

Milica Đoković dia. 
IKS300 M903 13 
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1.6.        NUMERIČKA DOKUMENTACIJA  
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1.6.1 PRIKAZ POVRŠINA I URBANISTIČKIH PARAMETARA  
 
IDEJNO REŠENJE (IDR). TRGOVINSKI KOMPLEKS (''RETAIL PARK'') NA KAT. PARC. BR. 9182/15 K.O. 
ZAJEČAR, NA UGLU ULICA ČUPIĆEVE I ĐURE SALAJA, U ZAJEČARU. 
 
PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA I URBANISTIČKIH PARAMETARA 

BRGP OBJEKAT A 
 

6790.91 m2 

BRGP OBJEKAT B 
 

523.84 m2 

BRGP OBJEKAT C 
 

679.06 m2 

BRGP OBJEKAT D 
 

73.96 m2 

UKUPNA BRGP POVRŠINA 
SRPS U.C2.100:2002 

8067.77 m2 

POVRŠINA POD OBJEKTOM : OBJEKAT A 
 

7566.17 m2 

POVRŠINA POD OBJEKTOM : BRGP OBJEKAT B 
 

838.25 m2 

POVRŠINA POD OBJEKTOM : BRGP OBJEKAT C 
 

1041.46 m2 

POVRŠINA POD OBJEKTOM : BRGP OBJEKAT D 
 

112.36 m2 

POVRŠINA POD OBJEKTOM  
SRPS U.C2.100:2002 

9558.25 m2  

NETO POVRŠINA OBJEKAT A 
 

6609.91 m2 

NETO POVRŠINA OBJEKAT B 
 

502.27 m2 

NETO POVRŠINA OBJEKAT C 
 

656.30 m2 

NETO POVRŠINA OBJEKAT D 
 

67.24 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA 
SRPS U.C2.100:2002 

7836.02 m2 

POVRŠINA KATASTARSKE PARCELE 19980 m2 

INDEX IZGRAĐENOSTI  
8067.77 m2/19980 m2 

0.40 

INDEX ZAUZETOSTI  
9558.25 m2/19980 m2*100% 

47.84 % 

ZELENILO 
2052 m2/19980 m2 *100% 

10.27 % 

 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
Milica Đoković dia. 

IKS300 M903 13 
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005. PRESECI R   1:200 
006. IZGLEDI 1 i 2 R   1:200 
007. IZGLEDI 3 i 4 R   1:200 
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INDEKS ZAUZETOSTI
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A

B
C
D
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