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OPŠTA DOKUMENTACIJA

САДРЖАЈ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
1. Садржај
2. Решења о регистрацији
3. Решење о одређивању одговорног урбанисте
4. Изјава одговорног урбанисте
5. Лиценца одговорног урбанисте
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
1. Правни и плански основ
2. Обухват урбанистичког пројекта
3. Услови изградње (намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин решења
паркирања и други специфични услови)
4. Нумерички показатељи
5. Начин уређења слободних и зелених површина
6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу
7. Инжењерско геолошки услови
8. Мере заштите животне средине
9. Мере заштите непокретних културних и природних добара
ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
1. Катастарско топографски план
1:250
2. Обухват урбанистичког пројекта и намена земљишта
1:250
3. Регулационо нивелационо решење локације са приказом саобраћајног решења
1:250
4. Регулационо нивелационо решење локације са изгледон крова
1:250
5. Синхрон план – приказ комуналне опремљености и новопланиране инфраструктуре1:250

САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИДР-А
1. Решења о регистрацији
2. Решење о одређивању одговорног пројектанта
3. Изјава одговорног пројектанта
4. Лиценца одговорног пројектанта
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИДР-А
1. Технички опис
2. Преглед структуре површина
ГРАФИЧКИ ДЕО ИДР-А
1. Идејно архитектонско решење

1:200

ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
1.„Електропривреда Србије“, бр.123347/2-21 од 13.05.2021 године.
2.Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа", бр.969/1/2021 од
19.04.2021.год.
3.ЈП "Белимарковац", бр.02-7249 од 28.04.2021 год.
4. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања, бр. 350-549/21-1 од 15.04.2021 год.
5.“Телеком Србија”ад, бр. 203334/2-2021 од 25.05.2021.год.
6. Предузеће за инжењеринг и промет Интерклима д.о.о., бр. 2-874 од 15.04.2021.
ПЛАНСКА И ПРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 Информација о локацији бр. 350-477/20 од 05.01.2021год.
 Ажурни подаци са јавног увида РГЗ
 Закључак Комисије за планове бр.350-101/21 од 01.04.2021год.
 Решење о Озакоњењу бр. 351-63/20 од 19.05.2020 год.

На основу Закона о планирању и изградњи објеката („Сл.гласник бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14 и
145/14, Закон о изменама и допунама Закона о Планирању и изградњи 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др. закон и 9/2020) и Правилника о садржини, начину и поступку вршења контроле
техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС",бр.73/2019) и
Правилникао садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Сл.гласник РС" бр. 32 од 03 маја 2019 год.).

РЕШЕЊЕ
којим се одређује Одговорни урбаниста за израду Урбанистичког пројекта за реконструкцију и
доградњу,
на К.П. бр. 408/9, К.О. Врњачка Бања, за Инвеститора Николић Радмило, ул. Генерала Боже
Јанковића бр.1/43, Ниш.
Одговорни урбаниста:
Марина ДУЊИЋ, дипл.инг.арх.урб. бр.лиц.200 0622 04

Урбанистички пројекат се израђује на подлогама достављених од стране Г.Р."ТЕО ПЛАН"
Врњачка Бања.
Идејно Архитектонско решење које је саставни део Урбанистичког пројекта израдиo je
одговорни пројектант Марина Дуњић, д.и.а. лиц.бр. 300 7442 04

Врњачка Бања
Април 2021.

директор

" INTERRA LAND PLAN" д.о.о., Врњачка Бања
Марина Дуњић

На основу Закона о планирању и изградњи објеката („Сл.гласник бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14 и
145/14, Закон о изменама и допунама Закона о Планирању и изградњи 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др. закон и 9/2020)

ИЗЈАВА
којим се потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Законом о планирању и
изградњи објеката („Сл.гласник бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14 и 145/14, Закон о изменама и допунама
Закона о Планирању и изградњи 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. Закон и 9/2020),
ПРАВИЛНИКОМ О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА („Сл.гласник РС“бр. 32/2019) као и са ПЛАНОМ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.27/2016, 3/2019 и 20/2019испр.) – у даљем тексту ПГР.
Одговорни урбаниста:
Марина ДУЊИЋ, дипл.инг.арх.урб. бр.лиц.200 0622 04
Идејно решење се израђује на подлогама достављених од стране Г.Р." ГЕО ПЛАН" Врњачка
Бања.
Идејно Архитектонско решење које је саставни део Урбанистичког пројекта израдиo je главни
пројектант Марина Дуњић, д.и.а. лиц.бр. 300 7442 04

Врњачка Бања
МАРТ 2021.

одговорни урбаниста

Марина Дуњић, дипл.инж.арх. урб.

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ
улица Душана Петровића Шанета бр.11
К.П. БР. 408/9, К.О. Врњачка Бања
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Инвеститор Николић Радмило из Ниша наручио је како је то предвиђено Законом,
Правилницима и Планским документом, израду Урбанистичког пројекта за изградњу, а за
потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за катастарску парцелу бр. 408/9
К.О. Врњачка Бања.
За потребе израде предметног Урбанистичког пројекта прибављена је и Информација о
локацији бр. 350-83/21 од 19.03.2021год. која је издата од стране Одељења за урбанизам,
еколошке и имовинско правне послове Врњачка Бања, која садржи смернице за
спровођење планског основа.
За потребе разраде локације и имплементирање Општих и Посебних правила изградње и
потребе примене компатибилне намене израђена је Урбанистичка анализа о којој се
изњашњавала надлежна Комисија за Планове Општине Врњачка Бања, о чему је донет
Закључак бр. 350-101/21 од 01.04.2021год.
Правни и плански основ за израду овог Урбанистичког пројекта су горе наведени издати
документи као и сви остали основи из Закона о планирању и изградњи, чл.76 и 77.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања.
•

•
•
•

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон и
9/2020)
ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ
И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА („Сл.гласник РС“бр. 32/2019)
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКА БАЊА („Сл.лист Врњачка Бања“ бр. 29/2019
– пречишћена верзија са ПДР Центар аутобуска станица и ПДР Ст-3 Липова) – у
даљем тексту ПГР.
Упутство о примени појединих одредби Закона о Планирању и изградњи
("Службени гласник РС",бр.72/09, 81/09- УС, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 83/18, 31/19, 37/19- други Закон и 9/20)- урбанистички
пројекат- бр. 011-00-605/2020-1 од 27.11.2020 год.

2. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Обухват предметног урбанистичког пројекта дефинисан је по важећим координатним
тачкама постојеће катастарске парцеле К.П.бр. 408/9 КО Врњачка Бања и по фактичком
стању које формирају ову грађевинску парцелу.
Урбанистичким пројектом није предвиђена даља препарцелација с обзиром на то да се у
претходном поступку променила величина парцеле кроз израду Пројекта геодетског
обележавања , а који је усклађен са претходно издатом Информацији о локацији и ПГР-ом,
у смислу формирања грађевинске парцеле на основу Плански задате регулације.
Карактеристика ове локације из обухвата Урбанистичког пројекта је да је у кратком
1

временском периоду кроз израду планова Генералне регулације и измене Плана Генералне
регулације она умањена за непуних 30% од своје првобитне површине.
Катастарска парцела бр. 408/9 КО Врњачка Бања која је својом североисточном границом
наслоњена на Јавно земљиште и регулациону линију ка улици Душана Петровића Шанета,
кућни број 11, има ширину фронта од дужином приступне улице ~ 17,5м, а својом
југоисточном, северозападном и североисточном страном наслоњена је на приватне
парцеле у суседству.
Површина катастарске парцеле бр. 408/9,
КО Врњачка Бања уписана је у Лист
непокретности бр. 1151 КО Врњачка Бања у укупној површини од 4ар 16м2 као градско
грађевинско земљиште са правом својине 1/1 у корист власника Николић Радмило из
Ниша. Од посебних карактеристика локације границе и обухвата овог УП-а, издваја се
минимални пад терена на локацији у правцу са југозапада ка североистоку од ~ 0,5м,
скраћење у геометрији парцеле које формира "џеп" на локацији, постојање апартманског
насеља Соларис у непосредном залеђу локације а у истом блоку.
Ширина фронта парцеле је ~17,5м, а дубина парцеле у односу на приступну саобраћајницу
је ~35,5м., а на скраћеном делу 24,5м. . По димензијама најмањи делови парцеле су
намењени за формирање два паркинг места.
Парцела је оријентисана у правцу североисток-југозапад.
КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
1.
2.
3.
4.
5.

Y=7492220.17
Y=7492227.97
Y=7492236.12
Y=7492237.10
Y=7492233.62

X=4831681.99
X=4831680.95
X=4831678.77
X=4831678.52
X=4831673.16

6.
7.
8.
9.

Y=7492214.90
Y=7492210.62
Y=7492215.62
Y=7492208.84

X=4831649.83
X=4831652.96
X=4831658.94
X=4831665.47

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ (НАМЕНА ПРОСТОРА, РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА, ПРИСТУП
ЛОКАЦИЈИ, НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ)
3.1 НАМЕНА ПРОСТОРА
Локација које је предмет УП-а као и све локације у окружењу налазе се у поступку
трансформације зоне претежно породичног становања у зону вишепородичног становања.
У најближем окружењу налази се
више изграђених објеката за породично и
вишепородично становање, а како је то наведено у залеђу на растојању од 35м, налази се
изграђено АН "Соларис".
Намена простора на локацији у оквиру урбанистичког пројекта произилази из Плана
генералне регулације Врњачка Бања, Зона С2-Породично становање, односно из
компатибилне намене вишепородично становање са директно примењеним параметрима
за изградњу, чија намена се доказује овим Урбанистичким пројектом. Дакле, у оквиру
намене из Плана, предвиђена је, односно није забрањена компатибилноствишепородичног становања, односно није ограничена Планом генералне регулације. На
основу наведеног може се прецизно дефинисати намена на локацији из Зоне
компатибилности- вишепородично становање уз примену осталих Урбанистичких
параметара из Плана, Зона С2. Компатибилност, односно Зона вшепородичног становања је
у складу са капацитетима инфраструктуре, одређеним планским документом и
прибављеним техничким условима. Урбанистичким пројектом се на овај начин примењују
одредбе Члана 61 Закона о планирању и изградњи везано за урбанистичко-техничку
разраду ове локације.
2

Сви остали параметри на локацији у смислу хоризонталне и вертикалне регулације,
произилазе из Планских услова, информације о локацији бр.350-83/21 од 19.03.2021год., и
Закључка 350-101/21 од 01.04.2021год.
Урбанистичко-техничком разрадом се такође примењује и Члан 60, став 5 Закона о
планирању и изградњи чиме се користи највећи дозвољени индекс заузетости, односно
највећа дозвољена висина, односно уједначавање венаца и слемена са објектима у
непосредном окружењу који су изграђени или су у поступку изградње.
Парцела из обухвата УП-а је по намени у катастарском операту градско грађевинско
земљиште.
Како је то већ наведено у образложењу унутар Урбанистичке анализе и у овом тексту,
новоформирана грађевинска парцела која је предмет овог УП-а је кроз поступак усвајања
ПГР-а и измене ПГР-а, у претходном периоду изгубила ~ 30% своје површине, па је
површина новоформиране грађ. парцеле П=416м2.
Овим УП-ом се констатује да одступање од ~ 15% у односу на захтевану минималну
површину у зони С2 не утиче значајно на примену осталих урбанистичких параметара с
обзиром да се предвиђа реконструкција и доградња објекта.
На локацији постоји изграђени објекат спратности Пр. за који је издато Решење о
Озакоњењу бр. 351-63/20 од 19.05.2020 год.
Инвеститор је јасно дефинисао пројектни задатак, садржину објекта и намене простора из
типа намена предвиђених планских документом. Такође због препоруке за избор
квалитетних архитектонских решења, тражено је да се архитектуром на модеран начин
објекат интегрише у постојећи амбијент а допринесе његовој афирмацији уз максимално
коришћење потенцијала локације.
На локацији се налазе постојећи стамбени објекат, спратности Пр, који се предвиђа за
реконструкцију конструктивног система и доградњу.
Закључено је да на парцели по основу важећих закона и прописа и увида у планске
документе не постоји обавеза плаћања промене намене пољопривредног земљишта у
грађевинско
земљиште.

Ортофото локације и окружења пре формирања грађевинске парцеле
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3.2 РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА
Планским основама у смислу регулације и нивелације је задато да се у оквиру
компатибилних намена на овој локацији могу радити слободностојећи, двојни и објекти у
низу, односно да је на парцели могуће градити више објеката.
Идејним решењем и овим УП-ом предвиђа се реконструкција и доградња слободностојећег
објекта у оквиру задатих параметара заузетости, висине венца и слемена.
Претходном урбанистичко техничком разрадом за примену Члана 60 и 61, усвојено је
Архитектонско решење код кога је висина пуног фасадног платна 8,85м до етаже повученог
спрата а на етажи повученог спрата је пројектована транспарентна стаклена ограда до
висине 9,90м. Дограђени простори у хоризонталном смислу удаљени су од границе
парцела ~2,7м. Висина слемена како је то задато ПГР је истовремено висина атике, крова
повученог спрата H=12м.
Пројектованом доградњом испоштован је максималан коифицијент заузетости на локацији.
Остали задати параметри хоризонталне и вертикалне регулације примењени су директно
из параметара плана.
Приложено идејно решење је приступило наведеним одредницама у планском основу и
кроз урбанистичко-техничку разраду локације у смислу хоризонталне и вертикалне
регулације на следећи начин:
Планирана хоризонтална регулација и нивелација:
• Испоштована је Грађевинска линија која је задата Планом. Објекти су постављени унутар
зоне изградње
• Пројектом је испоштовано удаљење од границе парцеле односно суседне грађевинске
парцеле од 2,5м на местима доградње .
• Пројектом су такође испоштована и удаљења од суседних објеката на другим парцелама
која су већа од половине висине вишег објекта
• Имплементирана је тражена типологија објеката
• Планирани параметри су заједно са осталим специфичним параметрима регулације
дефинисали заузетост од 29,84% што је у оквиру планске заузетости односно пројектована је
максимална заузетост на парцели
• Облик и пропорције планираних објеката, као и предвиђени отвори на фасади, у односу на
постојећу изградњу у непосредном суседству посматрано обострано, испоштовали су
планске одреднице пројектовањем главних волумена фасаде
• На основу параметара из Плана, захтева инвеститора, и могућности уписа у РГЗ СКН
планирана изградња предвиђена је као реконструкција постојећег објекта и доградња
Планирана вертикална регулација:
• Планирана висина венца новопројектованог објекта усклађена је са захтеваном висином
венца од 9,0м. пуне фасадне зидане равни, а транспарентна ограда повученог спрата је
усклађена са објектима непосредном окружењу апартманско насеље Соларис
• Планирана спратност објекта је Пр+2+Пс, а усклађена је са спратношћу објекта у окружењу и
оријентационо м спратношћу у зони
• Планирана етажа повученог спрата усклађена је са минималном висинском одредницом, па
је пројектована висина слемена 12м, а фасадне равни повучене у односу на грађевинску
линију 1,2м.
• Планирана апсолутна кота 0,00 односно референтна кота нивелета дефинисана је у складу са
описом из ПГР-а па је апсолутна кота 0 задата на коти приступне саобраћајнице у односу на
вертикалну осовину објекта и њена одредница је 208,50
Поштовањем референтних кота јавне површине, удаљењима од задње и бочне границе парцеле, добијена је
зона изградње која је у највећој мери дефинисала све елементе хоризонталне и вертикалне регулације и
нивелације објекта.
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3.3 ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ И НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА
Приступ локацији у ширем смислу условљен је режимом саобраћаја у улици Душана Петровића
Шанета са двосмерним кретањем и одређеном саобраћајном сигнализацијом у ширем потезу.
Парцела и приступ локацији су наслоњени на јавну површину.
Из улице Душана Петровића Шанета југоисточном границом парцеле испројектован је интерни
приступни пут ширине од 2,7м, који представља интерну саобраћајницу колско-пешачког типа
за приступ паркинг местима у дубини локације и приступ пешака.
За саму локацију, Техничким условима Општинске стамбене агенције Врњачка Бања одобрено
је формирање колског приступа са катастарске парцеле бр. 190/1 КО Врњачка Бања, преко
К.П.бр. 408/10 КО Врњачка Бања а на даље ка КП бр. 408/9 КО Врњачка Бања.
Пројектима се предвиђа поштовање наведених техничких услова у свим одредницама.
Паркирање на локацији је у оквиру задатих планских параметара 1ПМ/100м2 бруто површине
пројектованог објекта. По основу бруто површине пројектованог објекта, планирано је 5ПМ.
Приступ локацији у пешачком смислу пројектован је као заједнички са економски интерном
саобраћајницом, , а у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објекта којима се осигурава несметано кретање особама са
инвалидитетом, деци и старим особама. С обзиром да је локација релативно равна и да нема
подземних етажа, може се простор у приземљу објекта окарактерисати као несметан за
кретање. Једно од предвиђених паркинг места предвиђено је као инвалидско у складу са
обрачуном од мин 5% од укупног броја места за паркирање а минимум 1 паркинг место за
особе са инвалидитетом.
На локацији, а на делу на ком се налази колски приступ испројектован је посебан простор за
смештај контејнера за одлагање у складу са техничким условима ЈКП"Бањско зеленило и
чистоћа" 1к/15с-1 контејнер.
3.4 ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ
Специфични услови за локацију, као што су услови Завода за заштиту споменика културе ни сл.
нису задати за ову локацију. За локацију је кроз планирање урбанистичком пројектом и
идејним решењем решено у складу са захтевима ПГР-а и:
• распоред објеката и свих елемената партерног уређења,
• решења за неометано кретање хендикепираних лица на парцели,
• решења прикључака на све врсте инфраструктуре
• нивелационо решење површина и одвод атмосферских вода,
• распоред зеленила, начин уређења и одржавања
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4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Анализа урбанистичких параметара
•

Планирано ПГР-ом

Парцела

Остварено у УП и ИДР

Предметна КП 480/9 KO Врњачка Бања

Планирана намена

Породично становањ и компатибилне намене
које нису забрањене

Површина парцеле
/ ширина парцеле

мин 500,0м / мин ширина 12м

мерено из координатних тачака
2
416м / 17,30м

Позиција и
распоред објекататипологија

Слободностојећи, двојни и објекти у низу

Слободностојећи објекат

Врста радова - број
објеката на парцели

Нова градња, доградња, реконструкција и
друго

Реконструкција и доградња постојећег
стамбеног објекта - један

мах 30%=124,80м2

29,84% - мах 124,12м2

Венац 9,0м ; Слеме 12,0м

Висина венца пуне фасадне равни 8,85м,
Висина транспарентне ограде-9,90м;
Слеме 12,0м

оријентациона спратност Пр+2

Пр+2+Пс

Унутар зоне изградње дефинисане
растојањем од границе парцеле и ГЛ

Унутар зоне изградње

Индекс заузетости
Висина објекта
Висина венца /
висина слемена
Спратност објекта
Положај објектаГрађевинске линије

Растојање од бочне
границе парцеле

2

Слободностојећи објекти на делу бочног
дворишта северне оријентације – 1,5м
Слободностојећи објекти на делу бочног
дворишта јужне оријентације – 2,5м

Вишепородично становање

На делу бочног дворишта северне
оријентације:
- грађевинска линија постојећег објекта који
се реконструише–
1,25м-1,45м,
-грађевинска линија новопројектованог
вишепородичног стамбеног објекта2,68м-2,75м
Слободностојећи објекти на делу бочног
дворишта јужне оријентације – 3,50м-4,2м

Ограничење у
волумену

/

Волумен надземно мах 493,18м2

Кота приземља

По ПГР-у 2.2 Општа правила за иградњу, члан
2.2.3 Висина објекта

+/- 00,00 (208,50мнв) кота приступне
саобраћајнице
+0,17(208,67) кота пода приземља

мин 30% - Зеленило на тлу на слободној
неизграђеној површини

Неизграђени део парцеле 290,56м2,
УКУПНО=69,85%
Зеленило на тлу 129,56м2 – 31,15%
Слободни уређени платои дворишта и
паркинзи 161,0м2 – 38,70%

Слободне и зелене
површине

Паркирање
Архитектонско
обликовање

1ПМ / 1стан или 1ПМ/100м2 БГП

Предвиђено 5ПМ - 1ПМ/100м2 БГП

Препоручује се израда Урбанистичког
пројекта

Израда Урбанистичког пројекта по основу
Закључка Комисије за планове Општине
Врњачка Бања, бр. 350-101/21, од
01.04.2021.
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4. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
У погледу слободних и зелених површина задати и остварени параметри су:

Слободне и зелене
површине
Зеленило у
директном контакту
са тлом

Планирано ПГР-ом

Остварено у УП и ИДР

/

69,85% уређене слободне површине-платои,
стазе, паркинзи- и зелене површине

мин 30% укупно

од целе парцеле 31,15% зелених површина на
тлу-P=129,56м2

Пројектом се предвиђа специфично уређење локације због њених пропорција а и по захтеву
инвеститора, озелењавање свих слободних површина око објекта и ограђивање локације због
специфичности и удаљења од јавног простора. Ограђивање парцеле се планира тако да простор за
одлагање отпада и 3 паркинг места остану ван ограде за локацију.
На слободним деловима парцеле нарочито на делу јужне орјентације могу се на зеленим
површинама формирати простори опремљени одговарајућим урбаним мобилијаром за опремање
дворишта.
Предвиђа се садња средњег и ниског растиња. Озелењавање ће се ускладити са подземном и
надземном инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање зеленила.
Избор дендролошког материјала оријентисаће се на аутохтоне врсте отпорне на теже услове
вегетирања (отпорне на прашину, гасове… ). Све зелене површине потребно је редовно одржавати,
укључујући кошење траве и орезивање шибља. Нивелационим решењем дворишта предвиђено је
квалитетно одводњавање површинске воде у атмосферску канализацију. За потребе израде овог УП
су прибаљени услови ЈКП Бањско зеленило који су предвиђеним пројектом испоштовани.

6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
Новопројектовани објекат који је предмет овог Урбанистичког пројекта има могућности за
прикључење на све врсте инфраструктуре. Начини прикључења, коридори инфраструктуре, као и
сама места прикључења ближе су дефинисани прибављеним техничким условима за потребе овог
Урбанистичког пројекта.

1. „Електропривреда Србије“, бр.123347/2-21 од 13.05.2021 године.
Прикључење на електродистрибутивну мрежу је могуће уз изградњу инфраструктуре која се састоји од шахта
и кабловског вода по основу издатих техничких услова , а мерење појединачно за сваки стан и општу
потрошњу, све према Техничким условима.

2. Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа", бр.969/1/2021 од
19.04.2021.год.
Пројектом је предвиђен посебан простор за евакуацију и одлагање отпада. А озелењавање одговарајућим
дендролошким материјалом.

3. ЈП "Белимарковац", бр.02-7249 од 28.04.2021 год.
По основу издатих Техничких услова постоје услови за прикључење објекта на градску водоводну мрежу, а у
складу са графичким прилогом из услова тако да се реконструисани део мреже Ø80 унутар парцеле
прикључује на главну уличну водоводну линију Ø90. Сви водомери предвиђени су за смештај у посебно
водомерно склониште на парцели са несметаним приступом.
По основу издатих Техничких услова постоје услови за прикључење објекта на градску канализациону мрежу,
на прикључак Ø200 у улициДушана Петровића Шанета на удаљењу од 15м од локације у постојећу
канализациону шахту КШ1.

4. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања, бр. 350-549/21-1 од 15.04.2021 год.
Техничким условима је одобрено пројектовање несметаних приступа, како пешачких, тако и колских што је
ближе описано у поглављу " 3.3 - ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ И НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА".

5. “Телеком Србија”ад, бр. 203334/2-2021 од 25.05.2021.год.
Издатим техничким условима одобрава се прикључење објекта на ТК мрежу кабловима положеним у ТК канализацију у
складу са ситуационим решењем распореда уличних ТК објеката из надлежности Телеком Србија АД.
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6. Предузеће за инжењеринг и промет Интерклима д.о.о., бр. 2-874 од 15.04.2021.
Постоји могућност прикључка на изграђену дистрибутивну гасну мрежу непосредно на јавној површини на
коју је локација наслоњена, као и две варијанте начина коришћења гасне дистрибутивне мреже за станове у
објектима на локацији.

7. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
За потребе изградње објекта су рађена геолошка истраживања од стране предузећа за геотехнику и
инжењеринг "ГеоПројектинг" д.о.о. из Ниша, бр.03-06/21-јун 2021, а у складу са важећим прописима.
Пројектом предвиђена конструкција биће израђена у свему у складу са геолошким условима тла
које је дефинисано као повољна и стабилна средина за грађење. По основу израђеног елабората
терен је у природним условима стабилан, погодан за градању објекта. Због нешто веће дебљине
насипа, повољан је за фундирање објеката са једном, односно две подземне етаже. Физичкомеханичке карактеристике литолошких средина омогућавају примену тзв "плитког фундирања".
Због присуства подземне воде препорука је да се при избору врсте темеља усвоји концепт који ће
омогућити лакшу и ефикаснију израду хидроизолационе заштите укопаних делова објекта.

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Носивост и стабилност:
Пројектом се предвиђају све мере које обезбеђују носивост и стабилност објекта за сам објекат и
објекте у окружењу кроз примену одговарајућих конструктивних елемената за изградњу (скелетни
систем, шипови за темељне јаме и обезбеђење суседних објеката).
Заштита од пожара:
Пројектом се предвиђају мере за заштиту објекта у смислу осигурања и спречавање од пожара,
дима, ширења опасности унутар објекта и на суседне објекте. У смислу пројектовања отпорности
конструктивних елемената и материјала у потребном времену, коридора и инсталација и опреме за
заштиту од пожара.
Животна средина:
Пројектом се предвиђа примена материјала и решења за доградњу објекта који ће заштити објекат
од присуства влаге, омогућити правилно испуштање отпадних вода, одлагање отпада, и примену
материјала за изградњу који обезбеђују максималну безбедност градитеља, корисника и суседа у
смислу утицаја на животну средину.
Безбедност и приступачност приликом употребе:
Приликом пројектовања за испуњење ових захтева водило се рачуна да се у потпуности обезбеди
лака приступачност за кориснике објекта, у смислу приступачности без икаквих
ограничења за децу, инвалиде и старија лица (благе рампе и димензије комуникација), а са
применом максималне заштите у смислу светлосне сигнализације и фотонапонске заштите када је у
питању коришћење пасажа, дворишта, вертикалних комуникација и стамбеног простора.
Заштита од буке:
Пројектом су предвиђене мере за испуњење заштите од буке, решења у смислу груписаних
појединих функција по наменама и применом одговарајућих материјала тако да корисници објекта
имају заштиту која има омогућава коришћење свих простора у одговарајућим
условима.
Економично коришћење енергије и очување топлоте
Мере предвиђене кроз овај пројекат обезбеђују максималну термичку заштиту објекта,
пројектовано у енергетској класи В, примену економичног осветљења, коришћење топлотних пумпи
као енергента и сл., тј објекат ће испуњавати што је могуће веће мере енергетске ефикасности
Одрживо коришћење:
Пројектована функција објекта има могућност да се користи на одржив начин, нарочито због
примењених материјала и решења, у смислу трајности, а део материјала који је предвиђен
пројектом, као што су камен, стакло и сл, обезбеђује могућност рециклаже након евентуалног
уклањања и замене материјала у протоку времена.
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9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Објекат не потпада под мере заштите непокретних културних и природних добара по
посебним условима.
На предметној локацији нема изграђених објеката од значаја за културно нити историјско
наслеђе.
Привредно друштво "Interra Land Plan"doo предлаже Урбанистички пројекат за
усклађивање параметара преиспитаних важећих планова са параметрима и условима
дефинисаним наведеним планом.
Одговорни урбаниста за израду Урбанистичког пројекта:
Марина Дуњић, д.и.а.урб.
бр. лиценце. 200 0622 04
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OPŠTA DOKUMENTACIJA
IDEJNOG ARHITEKTONSKOG
REŠENjA

На основу Закона о планирању и изградњи објеката („Сл.гласник бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14 и
145/14, Закон о изменама и допунама Закона о Планирању и изградњи 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др. закон и 9/2020), одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.Гласник.РС" 32/2019), и ПРАВИЛНИК О
САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА
КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКАТА ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

РЕШЕЊЕ
којим се одређује Одговорни пројектант за израду архитеектонско-грађевинског пројекта за
реконструкцију и доградњу стамбеног објекта
на К.П. бр. 408/9 К.О. Врњачка Бања, за Инвеститора Николић Радмило, ул. Генерала Боже
Јанковића бр.1/43, Ниш
Одговорни пројектант:
Дуњић Марина, дипл.инг.арх.урб бр.лиц.300 7442 04

Пројекат се израђује на подлогама достављених од стране Г.П."ГЕО-ПЛАН", Врњачка Бања.

Врњачка Бања
Април 2021.

директор

"ИНТЕРРА ЛАНД ПЛАН"доо ., ул. Врњачка бр.2, Врњачка Бања
Дуњић Марина

На основу Закона о планирању и изградњи објеката („Сл.гласник бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14 и
145/14, Закон о изменама и допунама Закона о Планирању и изградњи 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др. закон и 9/2020), одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.Гласник.РС" 32/2019), и ПРАВИЛНИК О
САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА
КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКАТА ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

ИЗЈАВА
којим се потврђује да је Архитектонско-грађевински пројекат израђен у складу са Законом о
планирању и изградњи објеката („Сл.гласник бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14 и 145/14, Закон о
изменама и допунама Закона о Планирању и изградњи 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. Закон
и 9/2020), ПРАВИЛНИКОМ О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА
ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА („Сл.гласник РС“бр. 32/2019) као и са ПЛАНОМ
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
за потребе израде пројекта за реконструкцију и доградњу на К.П. бр. 408/9 К.О. Врњачка
Бања, за Инвеститора Николић Радмило, ул. Генерала Боже Јанковића бр.1/43, Ниш.

Одговорни пројектант:
Дуњић Марина, дипл.инг.арх.урб бр.лиц.300 7442 04
Архитектонско-грађевински пројекат се израђује на подлогама достављених од стране
Г.П."ГЕО-ПЛАН", Врњачка Бања.

Вењачка Бања
Април 2021.

директор

"ИНТЕРРА ЛАНД ПЛАН"доо, Врњачка бр.2, Врњачка Бања
Дуњић Марина

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
IDEJNOG ARHITEKTONSKOG
REŠENjA

ТЕХНИЧКИ ОПИС
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ НА
К.П. БР. 408/9, K.O. ВРЊАЧКА БАЊА
ЛОКАЦИЈА
Локација која је предвиђена за изградњу овим пројектом налази се у зони ширег центра Врњачке Бање.
Намена простора произилази директно из Плана генералне регулације Врњачка Бања („Сл. лист Општине
Врњачка Бања“, бр. 29/2019-пречишћена верзија са ПДР Центар аутобуска станица и ПДР ст-3 Липова) и
Закључка Комисије за планове Општине Врњачка Бања бр. 350-101/21,од 01.04.2021.-локација се налази
у зони Становања бањског типа "С2". На ову парцелу се односе и остале одредбе ПГР-а о
компатибилностима.
Локација као и све локације у окружењу налазе се у поступку трансформације зоне претежно породичног
становања у зону вишепородичног становања.
Намена простора на локацији произилази из Плана генералне регулације Врњачка Бања, Зона С2Породично становање, односно из компатибилне намене вишепородично становање са директно
примењеним параметрима за изградњу. Дакле, у оквиру намене из Плана, предвиђена је, односно није
забрањена компатибилност- вишепородичног становања, односно није ограничена Планом генералне
регулације. На основу наведеног може се прецизно дефинисати намена на локацији из Зоне
компатибилности- вишепородично становање уз примену осталих Урбанистичких параметара из Плана,
Зона С2. Компатибилност, односно Зона вшепородичног становања је у складу са капацитетима
инфраструктуре, одређеним планским документом и прибављеним техничким условима.
За Локацију је издата Информација о локацији бр. 350-477/20 од 05.01.2021. год. Локација је тада
садржала број катастарске парцеле 408/2, К.О. Врњачка Бања у површини од 468м2. Предметном
Информацијом о локацији је дефинисано да је потребно извршити формирање грађевинске парцеле,
одвајањем земљишта за Јавну намену од наведене Катастарске парцеле, а све у складу са регулационим
линијама дефинисане ПГР-ом, односно координатама из важећег Планског акта.
Кроз претходне поступке поступајући по ПГР-у и датим координатним тачкама из Информације о
локацији, формиране су две катастарске парцеле, од којих ће једна бити предмет припајања јавном,
односно парцеле са наменом за уређење јавног земљишта.
Овај поступак је претходно окончан код свих носиоца Јавних овлашћења, те су након тога следбеници
горе наведене катастарске парцеле новоформиране К.П. бр. 408/9 и 408/10, КО Врњачка Бања.
За локацију је издат Закључак Комисије Општине Врњачка Бања бр. 350-101/21, од 01.04.2021. год. по
разматрању Урбанистичке анализе за потребу израде Урбанистичког пројекта за реконструкцију и
доградњу стамбеног објекта за вишепородично становање, која је урађена од стране "INTERRA LAND
PLAN" д.о.о. Студио Интера (одговорни урбаниста Марина Дуњић д.и.а.урб., бр. лиц. 200 0622 09).
Закључком се дозвољава израда Урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу стамбеног
објекта за вишепородично становање, спратности Пр+2+Пс/Пк, на првобитној к.п. б.р. 408/2, К.О.
Врњачка Бања.
Локација се налази у улици Душана Петровића Шанета. Катастарска парцели 408/9, К.О. Врњачка Бања,
је у власништву Николић Радмила из Ниша. Предвиђена је изградња 5 паркинг места, од којих је
пројектовано једно паркинг место за особе са инвалидитетом и унутрашња приступна колско-пешачка
комуникација за објекат за вишепородично становање на К.П. бр. 408/9, КО Врњачка Бања.
Ширина фронта парцеле до приступне уличне парцеле из улице Душана Петровића Шанета је 17,30м, а
дубина парцеле је делимично ~24,50м, а делимично ~35,60м, а пад терена на јавној површини дужином
ове парцеле износи ~0,3м.
Површина новоформиране катастарске парцеле 408/9, КО Врњачка Бања је 416м2.
На К.П. бр. 408/9, КО Врњачка Бања, предвиђена је реконструкција и доградња постојећег стамбеног
објекта уписаног у Катастру као породични стамбени објекат, површине у основи 76м2.

КОНЦЕПТ, НАМЕНА И ФУКНЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА
На локацији се предвиђа реконструкција и доградња постојећег објекта породичне стамбене зграде
спратности Пр, као и његова промена намене у слободностојећи стамбени објекат за вишепородично
становање спратности Пр+2+Пс, усклађено са Зоном изградње из Плана и Закључком Комисије за
планове Општине Врњачка Бања бр. 350-101/21,од 01.04.2021. Објекат је испројектован у складу са
денивелацијом на парцели на јавној површини дужином ове парцеле од 0,3м и у складу са свим
одредбама Правилника и Плана за одређивање броја етажа, у сладу са орјентациониом висинама у Зони,

односно на локацији је испројектован објекат са 4 надземне етаже. На локацији и на приступној улици у
блоку као и на пресеку симетрале објекта и нивелације на локацији одређена је референтна нивелета за
одређивање висине пода приземља објекта. Објекат је од регулационе линије из приступне улице удаљен
мање од 5м, чиме су се стекле могућности за одређивање коте 0, односно кота приступне саобраћајнице на
коју је оријентисана фасада-коте +208,50 –у пресеку са вертикалном осом објекта у односу на коју су
дефинисане спратности и висине објекта.
Надземи делови објекта испројектовани су са следећом структуром:
По структури објекат осим испројектованих 10 стамбених јединица, садржи и простор за заједничку
комуникацију.
Приземље: улазни део и ветробрански простор за ГМРО и поштанске сандучиће и две стамбене јединице
по структури једнособне.
Спрат 1: три стамбене јединице од којих су две по структури једнособне, а једна је атипски стан-студио.
Спрат 2: три стамбене јединице од којих су две по структури једнособне, а једна је атипски стан-студио.
Повучени спрат: две стамбене јединице по структури једнособне.
Пројектом су приказани профили неуређеног као и профили планираног уређеног терена, чиме су
фактички испоштоване одреднице висинских кота које произилазе из референтних кота улице по ободу
локације.
Пројектом се планира комплетна реконструкција постојећег објекта, означеног као објекат бр.1 у РГЗ и
његова промена намене из породичног у вишепородични стамбени објекат. Објекат има површину основе
на тлу 76м2, спратност Пр, а његова укупна површина БРГП је П=76м2. Задржавају се диспозиције
фасадних зидова на североисточном и делимично северозападном делу објекта при чему се предвиђа
замена конструктивних елемената темеља. Пројектом се предвиђа уклањање комплетне подкровне етаже
и доградња у свему према приложеном Идејном решењу.
Удаљење грађевинске линије од регулационе на парцели која је намењена за реконструкцију и доградњу
износи ~ 4,00-8,60м.
У складу са Закључком комисије за планове Општине Врњачка Бања, бр. 350-101/21, од 01.04.2021. год:
-растојање између постојећег зида породичног стамбеног објекта који се задржава и границе парцеле,
износи 1,25-1,45м, а новопројектовани део објекта је удањен од граница парцеле по параметрима за
вишепородично становање мин - 2,50м, што представља минимално растојање дефинисано Планом за
вишепородично становање.
- Позиција постојећег објекта за реконструкцију односи се на целу висину новопројектованог објекта у
односу на постојећи у делу који се задржава.
Растојање између новопројектованог објекта за вишепородично становање и постојећих суседних објеката
је ~ 7,47-10,24м.

ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ, НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА, УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ
И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Приступ локацији у ширем смислу условљен је режимом саобраћаја у улици Душана Петровића Шанета
са двосмерним кретањем и одређеном саобраћајном сигнализацијом у ширем потезу. Парцела и приступ
локацији су наслоњени на јавну површину.
Из улице Душана Петровића Шанета југоисточном границом парцеле испројектован је интерни приступни
пут ширине од 2,7м, који представља интерну саобраћајницу колско-пешачког типа за приступ паркинг
местима у дубини локације и приступ пешака.
За саму локацију, Техничким условима Општинске стамбене агенције Врњачка Бања одобрено је
формирање колског приступа са катастарске парцеле бр. 190/1 КО Врњачка Бања, преко К.П.бр.408/10 КО
Врњачка Бања а на даље ка КП бр. 408/9 КО Врњачка Бања.
Пројектима се предвиђа поштовање наведених техничких услова у свим одредницама.
Паркирање на локацији је у оквиру задатих планских параметара 1ПМ/100м2 бруто површине
пројектованог објекта. По основу бруто површине пројектованог објекта, планирано је 5ПМ.
Приступ локацији у пешачком смислу пројектован је као заједнички са економски интерном
саобраћајницом, а у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објекта којима се осигурава несметано кретање особама са инвалидитетом, деци и старим
особама. С обзиром да је локација релативно равна и да нема подземних етажа, може се простор у
приземљу објекта окарактерисати као несметан за кретање. Једно од предвиђених паркинг места
предвиђено је као инвалидско у складу са обрачуном од мин 5% од укупног броја места за паркирање а
минимум 1 паркинг место за особе са инвалидитетом.

На локацији, а на делу на ком се налази колски приступ испројектован је посебан простор за смештај
контејнера за одлагање у складу са техничким условима ЈКП"Бањско зеленило и чистоћа" 1к/15с-1
контејнер.
На локацији се захтевала посебна пажња за зоне озелењавања и уређења осталих слободних простора,
стаза, приступа паркинга, потпорних зидова, степеништа и ограда на локацији који су обухваћени овим
Идејним решењем.
Пројектом се предвиђа специфично уређење локације због њених пропорција а и по захтеву инвеститора,
озелењавање свих слободних површина око објекта и ограђивање локације због специфичности и удаљења
од јавног простора. Ограђивање парцеле се планира тако да простор за одлагање отпада и 3 паркинг места
остану ван ограде за локацију.
На слободним деловима парцеле нарочито на делу јужне орјентације могу се на зеленим површинама
формирати простори опремљени одговарајућим урбаним мобилијаром за опремање дворишта.
Предвиђа се садња средњег и ниског растиња. Озелењавање ће се ускладити са подземном и надземном
инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање зеленила.
Избор дендролошког материјала оријентисаће се на аутохтоне врсте отпорне на теже услове вегетирања
(отпорне на прашину, гасове… ). Све зелене површине потребно је редовно одржавати, укључујући
кошење траве и орезивање шибља. Нивелационим решењем дворишта предвиђено је квалитетно
одводњавање површинске воде у атмосферску канализацију.
Пројектом реконструкције и доградње, односно планираним уређењем терена унутар ове пројектне
документације предвиђа се кроз уређење терена 31,15% зелених површина директно на тлу, а остали
простори на локацији осим површине под објектом предвиђени су за уређење слободних простора, стаза,
приступа, паркинга, дрвореда и ограда око локације и њихов проценат износи 161,0м2 односно 38,70%
слободно уређених површина.
Пројектом реконструкције и доградње остварени су следећи параметри:

Парцела

Планирано ПГР-ом

Остварено у УП и ИДР

Предметна КП 480/9 KO Врњачка Бања

Планирана намена

Породично становањ и компатибилне намене
које нису забрањене

Вишепородично становање

Површина
парцеле / ширина
парцеле

мин 500,0м2 / мин ширина 12м

мерено из координатних тачака
416м2 / 17,30м

Позиција и
распоред објекататипологија

Слободностојећи, двојни и објекти у низу

Слободностојећи објекат

Врста радова - број
објеката на парцели

Нова градња, доградња, реконструкција и
друго

Реконструкција и доградња постојећег
стамбеног објекта - један

мах 30%=124,80м2

29,84% - мах 124,12м2

Венац 9,0м ; Слеме 12,0м

Висина венца пуне фасадне равни 8,85м,
Висина транспарентне ограде-9,90м;
Слеме 12,0м

оријентациона спратност Пр+2

Пр+2+Пс

Индекс заузетости
Висина објекта
Висина венца /
висина слемена
Спратност објекта
Положај објектаГрађевинске линије
Растојање од бочне
границе парцеле

Унутар зоне изградње дефинисане
растојањем од границе парцеле и ГЛ
Слободностојећи објекти на делу бочног
дворишта северне оријентације – 1,5м
Слободностојећи објекти на делу бочног
дворишта јужне оријентације – 2,5м

Унутар зоне изградње
На делу бочног дворишта северне
оријентације:
- грађевинска линија постојећег објекта
који се реконструише–
1,25м-1,45м,
-грађевинска линија новопројектованог
вишепородичног стамбеног објекта-

2,68м-2,75м
Слободностојећи објекти на делу бочног
дворишта јужне оријентације – 3,50м-4,2м
Ограничење у
волумену

/

Кота приземља

По ПГР-у 2.2 Општа правила за иградњу, члан
2.2.3 Висина објекта

Слободне и зелене
површине
Паркирање

Волумен надземно мах 493,18м2

мин 30% - Зеленило на тлу на слободној
неизграђеној површини
1ПМ / 1стан или 1ПМ/100м2 БГП

Архитектонско
обликовање

Препоручује се израда Урбанистичког
пројекта

+/- 00,00 (208,50мнв) кота приступне
саобраћајнице
+0,17(208,67) кота пода приземља
Неизграђени део парцеле 290,56м2,
УКУПНО=69,85%
Зеленило на тлу 129,56м2 – 31,15%
Слободни уређени платои дворишта и
паркинзи 161,0м2 – 38,70%
Предвиђено 5ПМ - 1ПМ/100м2 БГП
Израда Урбанистичког пројекта по основу
Закључка Комисије за планове Општине
Врњачка Бања, бр. 350-101/21, од
01.04.2021.

Остварене површине и њихова структура:
ZBIRNI PREGLED STRUKTURE POVRŠINA OBJEKTA
Etaža

Pr
Sp 1
Sp 2
Ps
UKUPNO

Netto
površina m2

Netto površina redukovano m2

Površina pod građevinskim
elementima SRPS 2006 m2

Bruto Površine
po SRPS m2

Bruto Površine
po PGR m2

99,67
105,31
105,31
104,88
415,17

98,01
103,60
103,60
103,33
408,54

27,43
25,36
25,36
25,63
103,78

125,44
128,96
128,96
128,96
512,32

120,82
124,12
124,12
124,12
493,18

NAPOMENA: PRIKAZANI OBRAČUNI POVRŠINA SU RAĐENI PO VAŽEĆOJ STANDARDIZACIJI SRPS.U.C2100 2006,

КОНСТРУКЦИЈА
Пројектом се предвиђа изградња АБ конструктивног склопа у масивном систему који се састоји од АБ
тракастих темеља, потребних стубова, греда, степеништа у заједничкој комуникацији објекта, са равним
кровом.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА
Као што је речено, материјализација и архитектонско решење је високог нивоа, односно предвиђен је
висок ниво извођења, као и максимална урађеност свих елемената простора.
Објекат је пројектован као модерна архитектонска форма. Пројектом за његову материјализацију
предвиђа се за израду фасаде употреба материјала као што су винербергер фасадне опеке, керамичке
плочице, камен и акрилна фасада са карактеристичним великим светлим отворима у раму.

ИНСТАЛАЦИЈЕ – КОМУНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ
Новопројектовани објекат има могућности за прикључење на све врсте инфраструктуре. Начини
прикључења, коридори инфраструктуре, као и сама места прикључења биће ближе дефинисани
прибављеним техничким условима за потребе изградње објекта.
Новопројектовани простори својим захтевима у смислу инсталација планирани су тако да поседују
прикључке на све врсте инфраструктуре. На локацији и објектима су пројектована контролна места за
мерење. Дакле, пројектима ће предвиђени капацитети бити усклађени су у свему према издатим
техничким условима од стране јавних предузећа.

ПОГОДНОСТ И ИСПУЊЕЊЕ МЕРА ЗА УПОТРЕБУ:
Носивост и стабилност:
Пројектом се предвиђају све мере које обезбеђују носивост и стабилност објекта за сам објекат и објекте
у окружењу кроз примену одговарајућих конструктивних елемената за изградњу (скелетни систем,
темељне јаме и обезбеђење суседних објеката).
Заштита од пожара:
Пројектом се предвиђају мере за заштиту објекта у смислу осигурања и спречавање од пожара, дима,
ширења опасности унутар објекта и на суседне објекте. У смислу пројектовања отпорности
конструктивних елемената и материјала у потребном времену, коридора и инсталација и опреме за
заштиту од пожара.
Животна средина:
Пројектом се предвиђа примена материјала и решења за доградњу објекта који ће заштити објекат од
присуства влаге, омогућити правилно испуштање отпадних вода, одлагање отпада, и примену материјала
за изградњу који обезбеђују максималну безбедност градитеља, корисника и суседа у смислу утицаја на
животну средину.
Безбедност и приступачност приликом употребе:
Приликом пројектовања за испуњење ових захтева водило се рачуна да се у потпуности обезбеди лака
приступачност за кориснике објекта, у смислу приступачности без икаквих ограничења за децу, инвалиде
и старија лица (благе рампе и димензије комуникација), а са применом максималне заштите у смислу
светлосне сигнализације и фотонапонске заштите када је у питању коришћење пасажа, дворишта,
вертикалних комуникација и стамбеног простора.
Заштита од буке:
Пројектом су предвиђене мере за испуњење заштите од буке, решења у смислу груписаних појединих
функција по наменама и применом одговарајућих материјала тако да корисници објекта имају заштиту
која има омогућава коришћење свих простора у одговарајућим условима.
Економично коришћење енергије и очување топлоте
Мере предвиђене кроз овај пројекат обезбеђују максималну термичку заштиту објекта, пројектовано у
енергетској класи В, примену економичног осветљења, коришћење гаса као допунског енергента и сл., тј
објекат ће испуњавати што је могуће веће мере енергетске ефикасности
Одрживо коришћење:
Пројектована функција објекта има могућност да се користи на одржив начин, нарочито због
примењених материјала и решења, у смислу трајности, а део материјала који је предвиђен пројектом, као
што су камен, стакло и сл, обезбеђује могућност рециклаже након евентуалног уклањања и замене
материјала у протоку времена.
Изградњом објекта ће се директно подићи вредност предметног земљишта, постићи ће се позитиван
резултат који доприноси бољим условима живота и изгледа целог блока у којем се планира изградња
објекта.
Архитектонско решење објекта испројектовано је на овој локацији, поштујући све захтеве који се
сагледавају и задати су кроз правила грађења у зони "С 2" и компатибилним, која су дефинисана Планом
генералне регулације и Закључком Комисије за планове Општине Врњачка Бања бр. 350-101/21, од
01.04.2021, за предметну грађевинску парцелу.

Одговорни пројектант:
Дуњић Марина, дипл.инг.арх. урб.
лиц. бр. 300 7442 04

GRAFIČKI DEO IDEJNOG
ARHITEKTONSKOG REŠENjA

OSNOVA SPRATA 1

OSNOVA POVUČENOG SPRATA

OSNOVA SPRATA 2

H.1

185
158

238

1
1120

260

825

140

258

460

9.4

340

9.1

200

230

9.5

170

9

1010

113

570

450
1120

590
1120

1

10.2

7.2

260

340

120

410
288

290

290
210

330

210

7.3

120

120

120

330

620

120

350

300

360

9.3

120

120

350

110

110

7.4
120

110

110

110

110

410

410

410
290

290
210

210

120

10.3

300

1250

360

1,10

110

290
480

260

173
145

145

1

1,10

360

120

1250

2

2

1
1
1

STAMBENI PROSTOR
BR. NAMENA PROSTORIJA
1. STAN br. 6
2. STAN br. 7
3. STAN br. 8

P=netto red

BR.JEDINICA STRUKTURA
ATIPIČNI STAN-STUDIO

23,40
31,60
36,84
91,84

JEDNOSOBAN
JEDNOSOBAN
UKUPNO

UKUPNO
UKUPNO OSNOVA SPRATA 1

P=netto red
11,75
103,59 M2

BR.JEDINICA STRUKTURA
1
1
1

STAMBENI PROSTOR
BR. NAMENA PROSTORIJA
1. STAN br. 9
2. STAN br. 10

23,40
31,60
36,84
91,84

JEDNOSOBAN
JEDNOSOBAN
UKUPNO

UKUPNO
UKUPNO OSNOVA SPRATA 2

OSNOVA POVUČENOG SPRATA

P=netto red

ATIPIČNI STAN-STUDIO

ZAJEDNICKE PROSTORIJE KOMUNIKACIJE

BRUTO POVRSINA SPRATA 1 P=124,12m2

120,82M2

30
260

210

210

383
480

258

108

7.5

308

308

340

ZAJEDNICKE PROSTORIJE KOMUNIKACIJE

BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA P=120,82m2

150

30
260
143

570
1120

1120
200
410

410

280

125

9.6

9.2

290

290

290

290
200

590

143

145

230

210

410
110

168

8.3

2

P=netto red
18,97
98,01 M2

203
8,70 KONSTRUKCIJA
+217,20
10

4

140

145

570

258

1010
293

1120

153

118

6.4

OSNOVA SPRATA 2

STAMBENI PROSTOR
BR.NAMENA PROSTORIJA
1. STAN br. 3
2. STAN br. 4
3. STAN br. 5

36,84
42,20
79,04

UKUPNO
UKUPNO OSNOVA PRIZEMLJA

7

4.2

300

9.7

140

4,30

410

H.1

7.1

OSNOVA SPRATA 1
P=netto red

ZAJEDNICKE PROSTORIJE KOMUNIKACIJE

6.1

6

140

1,10

1,10

350

2

OSNOVA PRIZEMLJA

298

113

260

173

260

210

210

383

375

480
113

98

720

510

138

150

30
260

265

260
260

150

30
150
570

258

450

5,80 KONSTRUKCIJA
+214,30

1250

BR.JEDINICA STRUKTURA
1
JEDNOSOBAN
1
JEDNOSOBAN
UKUPNO

460

10.1

8.2

4.4
120

1250

STAMBENI PROSTOR
BR. NAMENA PROSTORIJA
1. STAN br. 1
2. STAN br. 2

6.2

120

0,30

260

340

4

120

1

4.3
330

260

10.4
8

460

8.3
5.3
120

500

23

108

4.5

4

260

140

4,30

380

1

260

10.5

4

120

120

6.3

0,30

290

280

4,30

340

340

23

1010

168

0,30

4,30

290

4

3.4

180

3,80

H.1

3.1

23

0,30

23

260

310

1,50

450

3

4.1

H.1

260

140

8.1

5.2

2.3

500

8.4

2.2

1.3

298

1,20

1

460

3,60

E

1

2,80

D

140

C

1

B

460

260

8.5

3.2

2,90 KONSTRUKCIJA
+211,40
5

140

370

120

3.3

260

120

2

2

H.2

1.2

330

340

5.4
H.3

A

260

140

5.1

180

3,80

298

3,50

1250

1,50

2.1

1

120

310

3,80

2.4

0,00 KONSTRUKCIJA
+208,50

450

500

5.5

3,80

150

1,20

1

140

1,20

E

2.5

140

260

1,50

298

3,60

1250

1

150

1,50

260

1.1

1

180

1

1.4

2,80

D

310

C

500

1.5

298

3,50

1250

260

140

1,20

B

180

1,20

A

310

3,60

E

2,80

1250

D

3,50

C

1,20

B

1,20

A

3,60

E

2,80

D

C

B

3,50

2

2

2

A

1,20

143

OSNOVA PRIZEMLJA

P=netto red
11,75
103,59 M2

ZAJEDNICKE PROSTORIJE KOMUNIKACIJE
UKUPNO
UKUPNO OSNOVA POVUČENOG SPRATA

BRUTO POVRSINA SPRATA 2 P=124,12m2

124,12M2

2 3

P=netto red
54,74
36,84
91,58
P=netto red
11,75
103,33 M2

BRUTO POVRSINA POVUČENOG SPRATA P=124,12m2

124,12M2

1

BR.JEDINICA STRUKTURA
JEDNOSOBAN
1
JEDNOSOBAN
1
UKUPNO

124,12M2

A

4

B

D

C

E

IZGLED KROVA

2
+

1250
180

11,70 KONSTRUKCIJA

300

150

+ 9,90 OGRADA

218,40

+ 9,90 OGRADA

218,40

+

5,80 KONSTRUKCIJA
214,30

+

2,90 KONSTRUKCIJA
211,40

8.85
VENAC ZIDANE FASADNE RAVNI

110

8,70
+217,20 KONSTRUKCIJA
9,90 OGRADA
+218,40

300

360

GRANICA PARCELE

1200 VISINA SLEMENA

KONSTRUKTIVNE KOTE

290

GRANICA PARCELE

0,00 KONSTRUKCIJA
208,50

1,10

110

12,00 SLEME
+220,50 KONSTRUKCIJA

290

GRANICA PARCELE

8,70
+217,20 KONSTRUKCIJA

GRANICA PARCELE

1-2%

GRANICA PARCELE

4,30

1-2%

350

+

8,85
VENAC ZIDANE FASADNE RAVNI

+

5,80 KONSTRUKCIJA
214,30

+

2,90 KONSTRUKCIJA
211,40

±

0,00 KONSTRUKCIJA
208,50

GRANICA PARCELE

9,90 OGRADA
+218,40

990 VISINA TRANSPARENTNE OGRADE

290

290
290

885 VISINA VENCA PUNE FASADNE RAVNI

1120

1-2%

1-2%

1120

0,30

1-2%

9,90 OGRADA
+218,40

120

8,85
VENAC ZIDANE FASADNE RAVNI

290

12,00 SLEME
+220,50 KONSTRUKCIJA

1010

11,70
+220,20 KONSTRUKCIJA

KONSTRUKTIVNE KOTE

1-2%

1-2%

3,80

12,00 SLEME
+220,50 KONSTRUKCIJA

+

1-2%

1-2%

570

12,00 SLEME
220,50 KONSTRUKCIJA

+ 220,20

1,50

1-2%

290

+

+ 220,20

500

12,00 SLEME
+220,50 KONSTRUKCIJA

1

12,00 SLEME
220,50 KONSTRUKCIJA
11,70 KONSTRUKCIJA

260

300

310

30

1,20

30

3,60

E

2,80

D

3,50

C

B

A

1,20

0,00 KOTA PRISTUPNE
208,50 SAOBRAĆAJNICE

120

1250

2
D

C

E

4

+

12,00 SLEME
220,50 KONSTRUKCIJA

+

11,70
+ 220,20

+

+

218,40

+ 8,85

+ 8,85
VENAC ZIDANE FASADNE RAVNI

0,00 KONSTRUKCIJA
208,50

0,00 KOTA PRISTUPNE
208,50

214,30

+ 2,90 KONSTRUKCIJA
211,40

0,00 KOTA PRISTUPNE
208,50

0,00 KONSTRUKCIJA
208,50

0,00 KOTA PRISTUPNE
208,50 SAOBRAĆAJNICE

SEVEROISTOČNA
FASADA

1

2 3

4

E

+

D

C

B

A

12,00 SLEME
220,50 KONSTRUKCIJA

+

11,70 KONSTRUKCIJA
+ 220,20

11,70 KONSTRUKCIJA
+ 220,20

+

+

9,90 OGRADA

218,40

+ 8,85

+ 8,85
VENAC ZIDANE FASADNE RAVNI

0,00 KOTA PRISTUPNE
208,50

GRANICA PARCELE

+ 2,90 KONSTRUKCIJA
211,40

+ 5,80 KONSTRUKCIJA
214,30

GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE

+ 5,80 KONSTRUKCIJA
214,30

GRANICA PARCELE

9,90 OGRADA

218,40
VENAC ZIDANE FASADNE RAVNI

0,00
208,50

12,00 SLEME
220,50 KONSTRUKCIJA

+ 2,90 KONSTRUKCIJA
211,40

0,00 KONSTRUKCIJA

GRANICA PARCELE

JUGOISTOČNA
FASADA

+ 5,80

GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE

+ 5,80 KONSTRUKCIJA
214,30

+ 2,90 KONSTRUKCIJA
211,40

1

9,90 OGRADA

218,40
VENAC ZIDANE FASADNE RAVNI

GRANICA PARCELE

12,00 SLEME
220,50

11,70 KONSTRUKCIJA
+ 220,20
9,90 OGRADA

3 2

GRANICA PARCELE

B

GRANICA PARCELE

A

PRESEK
1-1

VERTIKALNA OSA OBJEKTA

PRESEK
2-2

ИДР

STUDIO INTERRA

208,50

ИНВЕСТИТОР: Николић Радмило

JUGOZAPADNA FASADA

SEVEROZAPADNA
FASADA

INTERRA LAND PLAN D.O.O. ,
ВРЊАЧКА БАЊА 036 611117,

INTERACTIVE TEHNICAL DESIGN

, Ниш

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКТАНТ:

Марина ДУЊИЋ
300 7442 04

Ј. МИЈАТОВИЋ
300 R077 18

Д.И.А.УРБ ,

Д.И.А.

НАЗИВ ПРИЛОГА:
ОБЈЕКАТ И
МЕСТО ГРАДЊЕ

СТАМБЕНИ СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ,
К.П. БР. 408/9, КО Врњачка Бања

ФАЗА
ПРОЈЕКТА

-1-ПРОЈЕКАТ АР ИТЕКТУРЕ

ОСНОВЕ, ПРЕСЕЦИ И ФАСАДЕ
РАЗМЕРА:

1:200

ДАТУМ:

АПРИЛ '21

БР.ПРОЈЕКТА:

18/21

БР.
ПРИЛОГА

1

DOKUMENTACIJA
URBANISTIČKOG PROJEKTA

TEHNIČKI USLOVI

Erl

Ei{Tpoll HcTPti Ev uH IA

ill

I

ililil1il lil ilillll ffill illlilllil

EPSE735561 6052858

CF'El,tJE

nP-EHr-01.19101

Orpanax Enerrpogncrpu6yquja Kparueao
[loroN Bpuaqxa Earoa
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6poj: 12334712-21
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6p.001143

37000 Huut

Mecro, flaryM: Bpbaqxa Eaba, 13'05'2021,

IiPEIMET: YcnoeH ra norpe6e

yp6anncrurxor npojenra 3a peKoHcrpyKqHjy H
y Bpruavxoj Earuu Ha K.n. 408/9 K.O. Bpruavxa
o6jexra
Aorpa,qlby crau6eNor
6arua
]43paAe

[loeoAo1r Bau:er 3axreBa, nau: 6poj 12334711-21 oa 14.04.2A21, rogune y xojeru rpaxtlre
1exHr,lqKe ycnoge :a norpe$e r43paAe yp6aHucrravxor npojerra 3a peKoHCrpyKt-lt4jy t4 AorpaAtty
crau6eHor o6jexra y Bpr-uavroj Saiun Ha x.n. 408/9 l(.O. Bpuavxa Earua, uaxon oOnnacKa nfiLla

Mecra tA ylu1a

y

npilnoxeHy goxyvreHraqujy ra gorynaeHrarlujy noroHa Bpruavxa Earsa,

AocraBrbaMo sau cnegehe yclloBe:
1. Enerrpoexeprercxn ycnoet,t:
1.1. BpLuHa g-rara 6ygyher o6jexra: 99,50 kW (10 crau6eHNx jeguHr,tqa u 1 sajegnruxe norporurue)
2, TexHuqru

vcnoer:

2.1 l/lnaecrnrop npuKrl,yqxa ca opMaHoM MepHor Mecra je EAC'
rvonaeHry rsAaBaFba ycrroBa He nocrojN [srpaheHa enexrpgeHeprerqxa
nnspacrpvxrvpa norpe6uor Kanallhrera Ha npeAMerHotvl floKanfirery" nla 6N ce ouoryhrno
npIKrbyqetbe o6jerra Ha grcrpu6yTnBH14 cmcTeM eneKTpulqHe eHeprraje nOrpe6Ho je:

Y

Y

1C 2010,4 kV 2x630(1000) kVA ,,ConapNc" $opnauparu gpyro rpa$o norbe, ruro noApa3yMeBa:

-

FlocraarbaH,e HoBor rpaucSopvarcpa2010,42 kV cHare 630 kVA.

llocraerba;be HoBor HH 6noxa 0,4 kV sa crpyjy og 1000 A ca 8 fisBoAa uspafieurrr,l
!t3onoBaHr4M ocilrypaqKuM flerBaMa 400 A u noBe3ilBabe Ha HoBr,{ rpancQopruarop.
71spa4y Cu ca6upHrlle npeceKa 3x(60x10)+60x5 mm 3a noBe3rBarue HH 6noxa u ET-a.
VIsTC 2OlO,4 kV 2x630(1000) kVA,,Conapuc" Soprvrraparm HoB14 Kopril,qop 1 kV xa6noecxor
BoAa rpacoM ys nrely x.n. 403/9 n 4A411 K.O Bpruavxa Sarsa a 3arilM naefiaua x.n,40411,
4A412 n nrelarvra x.n.40512,405/3 K.O Bpruavxa Eaua, Kpo3 K.n.408/9 K.O Bpruauxa Sarua
cBe ,qo K;lK-e Ha 6ygyherv o6jerry. Oopwrnpanuu KoprlAopoM nocraBrlrr4 ra6norcxy
Crpana 1 og

Enexrpogrcrptl Syqrja Cp6rlje A.o.o SeorpaA
070 SeorpaA - HoBh 6eorPag
byneBap ytrernoc rr,r 6P 12
11

I{ Ll**:l}.i:i5:,iirf;

,

2

:::=

fl146, 100001378
MarnqH!4 6poj. 07005466

lil

ca i:irre llEBl- qeura 90i80 mm. [(poe npegxogxo nrrpalyeHy xa6nLrscry
raHann:aqrjy nocrairrlTil xaon rflna XP00-A 4x150 mm2 :a nanajarue oygyher Q6jenra. Ha
Mecl.l,lMa rlpoMeHe npaBaUa !,1 Tpacatv4a Ayx(I/lM OA 40 m USrpa4urTri Tt4nCKa KAOnOBaK OKHa,
f4cnoA Klll(-a rra 6y4yher,,r o6jexry ,l;lpary/rtA peBrl3l4oHo KaOnoaci,.o oxiro gi,rueHirr,rja
KaHanr3aLlr4jy

0,8x0,8x0.8 m.

2,2 .Hanoa nphtobyqerba o6jercra: 3 x 230/400 V
2 3.Mecro npi4Kftyqefba oojekra: uoso Soprvnpar'il,r HH 0,ror<yTC 20i0,4 kv 2x$30(1000) kVA
,,Conaprac"

2 4 .Bpcra npilut,ylrKa. rpo(rasHur
2 5 l-laquu rrp14lirblverrril

-

xa6ltoacxra

- rt/n n npeceK nptlt{rby!Kar xa6-irolr lNna XP00-A 4x150 rnrrr2,

-

noc'raBJreHrM y npeAXoAHo

usrpaileroj r<a6noacr<oj raranrsaqrjm y I-lEBl- 90/80 mrn UeBrluta.
rutn Kl"'ll(-a. 2x(3x40OiX) ulspalleurx orl rBpAor no,ruxap6onara, lpr.r6nuNH14x ArlM()H3hj€l 60 x
40 x 20 cm (u,lurpuria x BhcrlHa x gyoraHa), ornopHl.lx na yB 3paKe, He3anarbuBl4x,
enefil)ol,4JoJlalt4o,ror CBolcTBa, onpeM,'teljt4x 6paeiaqarva ca rpotipralr,rira KrbyqeBuMa.

2.6, hueecrrarop

oOjerra he Nsoecru 3aurr4ry oA HanoHa AOA,4pa, THUC crcrer,l,

3auJTr4Ty OA

Hanofia'43rpaAbe
KopaKa u 3auTury oA npeHanoHa.

2,7 Mecro

yrpaAFbe MepHO pa3BoArlrlx opMaHai lra yBe( npilcrynaqr,roM rvrecry

HaAKpr,lBeHrM :lCJrOBhuta

y

yna3HoM

l,rnH

o6jexra.

2,8. Mepnn ypefiajn:

Ctartl'{xa erLle(;yuxuqoHaflHa Opojrna 3a Anpe'ffHo [4epelbe aKTLlBr]e eneKrpr4eHe eueprnje ca

uorylxouhy

BaJbrlHCKor o!{rtretBarba noAaraKa Krace raqHocria

2.

Spojurno Mopa 3aAoBoJb€iga-rrJ

IEC 62052, IEC 62053, IEC 62054, IEC 60529, IEC 60721 r Dll,l 43857 Spojrno aKlr4BHe
eneKrpl4qHe eueprttje rulopa 6rTn uajrl,ra*,e Kflace raqHocru 1, opnocno t4HAeKca Knace B 3x230/400
v, 5-00 A.

2.9

3a yllpatsi.baFbe raputs;rrnet Kopr4crr4rh ynpaBftalKn ypefiaj: M"f K, i,rN'rerpr,rcarr y 6polraruga,

2,10. Mecro yrpagh,e r.4epnrx h 3aLUrhrHrlx ypefiaja: Mepuo pa3BoAHu opMil.t.
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1, Hacnouy

2

CnyNOra sa

eHepreTL4hry

3. llncapnraqn

Clrp;rHa 2 oA 2

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 203334/2-2021
ДАТУМ: 25.05.2021.
ИНТЕРНИ БРОЈ:
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
Сектор за фиксну приступну мрежу
Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац
Краља Петра I 28, Крагујевац

РАДМИЛО НИКОЛИЋ
Ниш
Генерала Боже Јанковића 001/43
ПРЕДМЕТ: Технички услови - урбанистички услови за изградњу и прикључење
стамбеног објекта типа на јавну телекомуникациону мрежу
Сходно Закону о електронским комуникацијама (Сл. гласник РС бр. 44/10), и
Закону о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 11. Правилника о поступању спровођења обједињене
процедуре електронским путем „Сл. Гласник РС“ бр 113/15 ), а на основу вашег захтева од
14.05.2021. године којим тражите услове за изградњу стамбеног објекта на КП бр. 408/9
КО Врњачка Бања, објекат је спратности Пр+2+Пс, утврђено је да у околини планираних
радова постоје телекомуникационе инсталације, па се сагласност издаје под следећим
условима

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
У циљу заштите постојећих инсталација, неопходно је држати се следећег
На простору предметних парцела назначеним у приложеној
(Ситуациони план) изграђени су телекомуникациони каблови.

документацији

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и
техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација,
ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и
мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима
„Телекома Србије" ради њиховог редовног одржавања и евентуалних
интервенција;
2. Пре почетка извођења радова потребно je обратити се надлежној служби
„Телекома Србије" Одељење за планирање и изградњу мреже Краљево
(надзорништво Врњачка Бања ул.Немањина бб, контакт Николић Бранимир
тел 064-6531313) са обавештењем о датуму почетка радова и имену и контакт
телефону одговорног лица. Радници Телекома ће извршити идентификацију и
обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887

(помоћу инструмента трагача каблова и no потреби пробним ископима на траси),
како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса
дефинисаних издатим условима;
3. Пројектант, односно извођач радова je у обавези да поштује важеће техничке
прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих
објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена
изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других
комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске
канализације ек мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који
могу да угрозе функционисање електронских комуникација;
4. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србије" треба извршити пре
почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке
стабилности и техничке исправности предметних објеката;
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије"
вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих
потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);
6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида
телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова je
дужан да предузећу „Телеком Србија" а.д. надокнади целокупну штету no свим
основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог
саобраћаја);
7. Код свих планова и радова у зони телекомуникационе инфраструктуре је нужна
израда синхрон плана са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да би се
обезбедила могућност постављања свих инсталација у расположивим коридорима.
 Према достављеној скици, део планираних објеката прелази преко
телекомуникационе инфраструктуре, па је неопходно:
1. Уколико
предметна
изградња
условљава
измештање
постојећих
ТК
објеката/каблова неопходно је урадити техничко решење/пројекат измештања,
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова у сарадњи са надлежном службом
Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија”. Такво техничко решење, мора
бити саставни део пројекта за грађевинску дозволу за наведени објекат.
Извод из пројекта за грађевинску дозволу који садржи поменуто техничко решење
са графичким прилогом и предмером и предрачуном материјала и радова, са
издатим техничким условима треба доставити обрађивачу услова, ради добијања
сагласности.
Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, то не
ослобађа инвеститора обавезе да изради техничко решење/пројекат измештања,
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност
Телекома.
2. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих
објеката „Телекома Србије", изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима
када je ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно
издатим условима. Обавеза инвеститора je и да, уколико je за предметну врсту
радова прописана обавеза регулисања имовинскоправних односа, исте и регулише
за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација
„Телекома Србије" пре почетка изградње.
3. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за
коју се траже услови.

4. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова водити
рачуна да je извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са
листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија" а.д.
5. Oбавеза инвеститора je да извођачу радова, поред остале техничке документације,
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања,
заштите и обезбеђења постојећих каблова угрожених изградњом, које je „Телеком
Србија" а.д. верификовао. За непоступање no наведеним условима инвеститор
радова сноси пуну одговорност.
6. Инвеститор, односно извођач радова je у обавези да се најмање 15 дана пре
почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих
објеката „Телекома Србија", у писаној форми обрати „Телекому Србија" а.д,
надлежној Служби за планирање и изградњу мреже у чијој надлежности се налази
зона планиране изградње ради вршења стручног надзора, са обавештењем о
датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и
руководиоца градилишта (контакт телефон).
7. „Телеком Србија" ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора
над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу својих објеката.
Приликом извођења радова обавезно je присуство стручног надзора од стране
Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д.
8. По завршетку радова инвеститор/извођач je у обавези да у писаној форми обавести
надлежну Службу за планирање и изградњу мреже да су радови, за које су услови
тражени, завршени.
9. По завршетку радова на измештању објеката потребно je извршити контролу
квалитета изведених радова. Инвеститор je дужан да уз захтев за формирање
комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта и геодетски
снимак, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће
присуствовати раду комисије.
10. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно je да одговорна
лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и
изградњу мреже потписан Записник.
УСЛОВИ ЗА СПОЉНУ ТК ИНФРАСТРУКТУРУ
1. Потребно је да инвеститор изгради ревизионо окно А испред објекта према улици,
димензија 1.2x 1.2x 1.2 м са лаким поклопцем ,,Телефон“. Од ревизионог окна до
објекта најближим путем кроз, по могућству заједничке подрумске просторије,
положити 2 PЕ цеви Ø40 mm до ODO ормана, и завршити их на погодном месту на
зиду заједничке просторије (ходник у приземљу или гаражни простор у сутерену)
где су доведене успонске цеви за ТК инсталацију. При полагању PE цеви водити
рачуна о углу савијања; полупречник кривине треба да износи минимално r = 2,3m,
ради несметаног провлачења каблова. Место савијања цеви се не сме затрпати док
надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена.
2. Сви оптички каблови који се користе у унутрашњој инсталацији зграде, (завршне
оптичке кутије (ZOK) у стану биће негориви (LSZH) по стандарду G.657А. Њих
испоручује и уграђује Телеком о свом трошку. Такође, сва црева која се помињу
морају бити негорива (LSZH) и њихова набавка и уградња је обавеза инвеститора.
3. Новоизграђена спољна инфраструктура мора бити геодетски снимљена.

УСЛОВИ ЗА КУЋНУ ТК ИНСТАЛАЦИЈУ
С обзиром да се објекат гради у зони где је планирана GPON мрежа (Гигабитна
пасивна оптичка мрежа), односно оптика до стана (FTTH)), потребно је да

пројектант приликом пројектовања објекта, као и целокупне инфраструктуре потребне за
изградњу објекта, испоштује следеће услове:
1. За разлику од до сада уобичајених начина решавања кућних инсталација, код
овог решења нису потребни бакарни DSL каблови унутар зграде као ни ITO
ормани и реглете. Пренос сигнала од Телекомове мреже до сваког стана врши
се путем оптичког кабла као медија и подразумева да је кућна инсталација у
објекту урађена у складу са важећим стандардима структурног каблирања
објеката.
2. С обзиром да се ради о пословно-стамбеном објекту где су станови са једном
или више соба (гарсоњере, једнособни, двособни станови), техничким решењем
се предвиђа да се оптички кабл заврши у дневној соби и то на месту у близини
планираног TV уређаја и рачунара. Оптички кабл се у стану завршава на
Завршној Оптичкој Кутији (ZOK) са које се печ кордом повезује оптички модем.
3. На поменути модем се, путем UTP кабла, повезују рачунари и STB уређаји (један
или више) који служе за пренос ТV сигнала и за везу са TV уређајем. STB уређај
је потребно да стоји у близини ТV уређаја како би се што лакше међусобно
повезали.
4. Модем и STB уређај су активни елементи и захтевају монофазни наизменични
напон од 220V.
5. Пројектант, зависно од архитектонског решења, би требало да предвиди
најпогодније место за завршетак оптичког кабла како би се везе са модемом и
другим уређајима (рачунар и STB) оствариле са што краћим кабловима.
6. Како се препоручује да ZOK и модем буду у дневној соби, пројектанту се
препоручује да предвиди развод са UTP кабловима између соба (за стамбене
јединице са више соба) и да поменуте каблове заврши на RJ45 утичницама. На
овај начин се омогућава лакше повезивање рачунара и STB уређаја које се не
налазе у истој просторији у којој је и модем.
7. ZOK у свакој стамбеној јединици повезати ребрастим цревом Ø16mm са
уградном разводном кутијом димензија 150х150mm коју би требало планирати
изнад улазних врата са спољне стране стана. Набавка и уградња ZOK (завршне
оптичке кутије) је обавеза Телекома.
8. У приземљу или у подрумским просторијама зграде, на одговарајућем месту са
кога је погодно повући успонске каблове, предвидети место за монтажу ODO
ормана (оптички дистрибутивни орман) који представља тачку где се спајају
оптички успонски каблови, оптички сплитери као и оптички кабл који повезује
зграду са Телекомовом оптичком мрежом. ODO орман се монтира на зид и
простор који је неопходно обезбедити је 700x600x300mm (ВхШхД). Висина
монтаже доње ивице кабинета је на 1 до 1,2m од пода.
9. Набавка и уградња ODO ормана као и сплитера је обавеза Телекома. У току
пројектовања је неопходно дефинисати тачну позицију ODO ормана (приземље,
подрумске просторије зграде или нека друга локација по предлогу пројектанта
као што је наменска просторија за овај тип опреме). Простор у коме се налази
ODO орман мора да буди приступачан радницима Телекома који раде на
одржавању и на месту на коме неће бити изложен механичким оштећењима.
10. ODO орман треба уземљити применом посебног уземљивача у односу на
громобранско и ЕЕ уземљење максималног отпора уземљења < 30 Ω, или ако
објекат има темељне уземљиваче онда од ODO ормана до најближе сабирнице
положити кабл P/F Ø16mm2.
11. Ради обезбеђења континуитета положених црева, због провлачења оптичких
каблова од ODO ормана до предвиђеног места ZOK-а у стану, на свакој етажи
објекта предвидети простор за уградњу уградне спратне кутије димензија
430x300x200 mm. Ове кутије морају имати могућност да се закључавају.
12. Спратна кутија представља место спајања хоризонталних и вертикалних
негоривих ребрастих црева кроз које ће се провлачити оптички каблови као и
место спајања успонског оптичког кабла са каблом који се провлачи од поменуте
кутије до ZOK у стану. Од поменуте спратне кутије на свакој етажи пројектовати

и положити по једно негориво ребрасто црево пречника Ø16mm до места
уградње разводне кутије димензија 150х150mm са спољне стране стана. Од ове
кутије па на даље се наставља континуитет постављања ребрастих црева до
ZOK кутије.
13. Пројектовати и положити једно негориво ребрасто црево пречника Ø50mm од
ODO ормана до последње спратне кутије (препорука да се са поменутом цеви
изађе на кров због каснијег повезивања опреме која би се евентуално монтирала
на крову). Поменуто ребрасто црево мора да уђе у спратне кутије на свакој
етажи.
14. Набавка и уградња хоризонталних и вертикалних негоривих ребрастих црева од
ODO ормана до спратних кутија као и од спратних кутија до планираног места
ZOK-а у стану је обавеза инвеститора.
15. Спратне кутије би требало да имају отворе како би се вертикално ребрасто црево
Ø50mm увело у кутију као и отворе за увод ребрастих црева која полазе од
спратне кутије ка становима. Због лакшег провлачења каблова потребно је у сва
ребраста црева увући FeZn жицу. Отвори са морају груписати на одређени начин
како би се могла уградити Телекомова опрема. Радници Телекома ће дати
предлог позиције отвора сагласно позицији која се оставља за њу.
Рекапитулација међусобних обавеза по питању унутрашњих инсталација
Обавеза инвеститора је набавка и уградња негоривих црева одговарајућег
пречника унутар стана, затим негоривих црева за вертикални и хоризонтални
развод оптичког кабла унутар зграде као и набавка и уградња уградних спратних
кутија и разводних кутија испред сваког стана. Обавеза инвеститора је такође и
разводна мрежа UTP кабловима по стану.
Телеком ће, према захтевима корисника за услугама, кроз црева које је
положио инвеститор провлачити оптичке каблове, од окна, до ZOK-a у стану.
Пуштање у рад нових веза и сеоба, који су предмет издатих услова, биће извршено
на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу
Телекома.

ОПШТИ УСЛОВИ
1. Пројекат израде тк инсталације и приводне тк канализације урадити у складу
са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским
комуникацијама, Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи
пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, стандардима и прописима
о изради техничке документације, и доставити на сагласност Предузећу
„Телеком Србија" а.д. Уколико се ови пројекти раде одвојено, сваки пројекат
треба да садржи потврду пројектаната да je извршено међусобно усаглашавање,
као и сагласност на урађене пројекте издате од Предузећа „Телеком Србија" а.д..
2. Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на
прописаном растојању у односу на трасе планираних тк објеката. У складу са
важећим правилником, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња
инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа изнад и испод
планиране кабловске тк канализације, осим на местима укрштања.
3. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на
пројектовање и изградњу предметног објекта и приводне тк канализације, број
или врсту потребних тк прикључака, габарит објекта и слично, у обавези сте да
настале промене пријавите и затражите измену услова.

4. Важност обновљених услова je годину дана од дана издавања обновљених
локацијских услова. После тог рока инвеститор je у обавези да тражи обнову
важности истих.
5. Пре почетка радова на изградњи ТК канализације у обавези сте да писмено
известите Службу за планирање и изградњу мреже у чијој надлежности ce
налази зона планиране изградње ради вршења стручног надзора.
6. Приликом избора извођача, ангажовати лиценциране извођаче који су
регистровани за обављање делатности из области телекомуникација ради што
бољег квалитета изведених радова.
7. По завршетку радова на изградњи ТК канализације потребно je извршити
квалитетни и технички пријем радова, као и пренос приводне ТК канализације у
корист Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија" а.д., при чему би
преузели обавезу одржавања исте и гарантовали непрекидност сервиса.
8. Објекат који ce гради, односно чије je грађење завршено без грађевинске
дозволе, не може бити прикључен на постојећу телекомуникациону мрежу
сходно члану 160 Закона о планирању и изградњи (објављеног у Службеном
гласнику PC бр. 72/2009,81/2009-исправљен, 64/2010 одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 И
145/2014).
9. Дати услови и сагласност ce односе само на израду тк инсталације, тк
концентрације и приводне тк канализације. Након обављеног квалитетног и
техничког пријема радова од стране Комисије Предузећа „Телеком Србија" а.д.,
потребно je да инвеститор поднесе Захтев за повезивање на тк мрежу (уз Захтев
je неопходно приложити Комисијски записник квалитетног и техничког пријема).

С поштовањем,

Rade Živković
200016611
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PLANSKA I PRAVNA
DOKUMENTACIJA

REPUBLIKA SRBIJA
REPUBLI^KI GEODETSKI ZAVOD
SLU@BA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRWA^KA BAWA
Br.952-02-1-054-641/2021
24.03.2021.god.
VRWA^KA BAWA
REPUBLI^KI GEODETSKI ZAVOD - SLU@BA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRWA^KA BAWA, na osnovu Pravilnika o unutra{wem ure|ewu i
sistematizaciji radnih mesta u Republi~kom geodetskom zavodu, broj 110-7/2020 od dana 10.10.2020.godine, re{avaju}i po zahtevu za
provo|ewe promene-a u katastru nepokretnosti koji je podneo-la NIKOLI] RADMILO (VOJISLAV) iz LALINAC, SVRQIG, na osnovu ~lana 16.
Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Slu`beni glasnik RS", br.41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) i ~lana 136. stav
1. i ~lana 140. Zakona o op{tem upravnom postupku ("Slu`beni glasnik RS", broj 18/16) donosi

RE[EWE
W0 H
1. Dozvoqava se provo|ewe promene u bazi podataka katastra nepokretnosti: W0 H
- Dozvoqava se u KO VRWA^KA BAWA deoba katastarskih parcela prikazanih u A-listu i to:
Dosada{we stawe:
List nepokretnosti: 1151
Vlasnika JMBG:2801958731019 NIKOLI] RADMILO (VOJISLAV), LALINAC SVRQIG sa delom poseda 1/1,
kat.parcela 408/2, ZEMQI[TE POD ZGRADOM-OBJEKTOM, povr{ina 76m2
kat.parcela 408/2, ZEMQI[TE UZ ZGRADU - OBJEKAT, povr{ina 392m2
Tako da novo stawe glasi:
List nepokretnosti: 1151
Vlasnika JMBG:2801958731019 NIKOLI] RADMILO (VOJISLAV), LALINAC SVRQIG sa delom poseda 1/1,
kat.parcela 408/9, ZEMQI[TE POD ZGRADOM-OBJEKTOM, povr{ina 76m2
kat.parcela 408/9, ZEMQI[TE UZ ZGRADU - OBJEKAT, povr{ina 340m2
kat.parcela 408/10, OSTALO VE[TA^KI STVORENO NEPL., povr{ina 52m2
2. - Upis u katastar nepokretnosti iz stava 1. ovog dispozitiva izvr{en je danom dono{ewa ovog re{ewa.
3. - Obavezuje se NIKOLI] RADMILO IZ LALINCA da u roku od 10 dana od dana dostavqawa ovog re{ewa uplati republi~ku
administrativnu taksu za zahtev u iznosu od 320.00 dinara na `iro ra~un buyeta Republike Srbije.
4. - Obavezuje se NIKOLI] RADMILO IZ LALINCA da u roku od 10 dana od dana dostavqawa ovog re{ewa, uplati republi~ku
administrativnu taksu za pru`awe usluga RGZ-a u iznosu od 4210.00 dinara na `iro ra~un buyeta Republike Srbije.
5. - NIKOLI] RADMILO IZ LALINCA du`an je da u roku od 10 dana od dana dostavqawa ovog re{ewa, pod pretwom prinudne naplate,
uplati Republi~ku administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 4530.00 dinara na `iro ra~un buyeta Republike Srbije broj
840-742221843-57 Model 97 Poziv na broj 861154060017474372.

Obrazlo`ewe
NIKOLI] RADMILO (VOJISLAV) iz LALINAC, SVRQIG podneo je zahtev za DEOBU PARCELE PREMA PROJEKTU GEODETSKOG OBELE@AVAWA na
nepokretnostima navedenim u stavu 1. dispozitiva ovog re{ewa. Kao dokaz o nastaloj promeni prilo`io je ELABORAT GEODETSKIH RADOVA,
PROJEKAT GEODETSKOG OBELE@AVAWA I TEHNI^KI IZVE[TAJ O REALIZACIJI PROJEKTA GEODETSKOG OBELE@AVAWA KOJE JE OVERILA GEODETSKA RADWA
"GEO PLAN" VRWA^KA BAWA, INFORMACIJU O LOKACIJI BR. 350-477/20 OD 05.01.2021. KOJU JE OVERILA OP[TINA VRWA^KA BAWA, ODSEK ZA
URBANIZAM, EKOLO[KE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE.
Одштампани примерак оригиналног електронског документа

Na osnovu ~lana 57. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Slu`beni glasnik RS", br.41/18, 95/18,
31/19 i 15/20), a po sprovedenom postupku utvr|eno je da su ispuweni uslovi iz ~lana 84, 85, 86, 87, i 88 Zakona o dr`avnom premeru
i katastru ("Slu`beni glasnik RS", br.72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autenti~no tuma~ewe, 113/17, 27/18, 41/18 i 9/20),
pa je odlu~eno kao u dispozitivu ovog re{ewa.
Visina republi~ke administrativne takse za zahtev utvr|ena je shodno Tarifnom broju 1. Zakona o republi~kim administrativnim
taksama ("Slu`beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-uskla|eni din.izn., 55/12-uskla|eni
din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni din.izn., 45/15-uskla|eni din.izn., 83/15, 112/15,
50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr., 50/18-uskla|eni din.izn., 95/18, 38/19, 86/19, 90/19,
98/20-uskla|eni din.izn. i 144/20).
Visina republi~ke administrativne takse za pru`awe usluga RGZ-a u iznosu od 4210.00 dinara utvr|ena je shodno Tarifnom broju
215b. stav 5. Zakona o republi~kim administrativnim taksama ("Slu`beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 54/09,
50/11, 70/11-uskla|eni din.izn., 55/12-uskla|eni din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni
din.izn., 45/15-uskla|eni din.izn., 83/15, 112/15, 50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr.,
50/18-uskla|eni din.izn., 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20-uskla|eni din.izn. i 144/20).
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog re{ewa dopu{tena je `alba Republi~kom geodetskom zavodu u Beogradu u roku od 8 dana od
dana dostavqawa ovog re{ewa.
@alba se podnosi Republi~kom geodetskom zavodu u Beogradu preko SLU@BE ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRWA^KA BAWA neposredno
pismeno ili usmeno na zapisnik ili {aqe preporu~eno putem po{te sa pla}enom administrativnom taksom u iznosu od 480.00 dinara na
`iro ra~un buyeta Republike Srbije broj 840-742221843-57 Model 97 Poziv na broj 861154060017474372 po tarifnom broju 6. Zakona o
republi~kim administrativnim taksama ("Slu`beni glasnik RS", broj 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-uskla|eni
din.izn., 55/12-uskla|eni din.izn., 93/12, 47/13-uskla|eni din.izn., 65/13-dr.zakon, 57/14-uskla|eni din.izn., 45/15-uskla|eni
din.izn., 83/15, 112/15, 50/16-uskla|eni din.izn., 61/17-uskla|eni din.izn., 113/17, 3/18-ispr., 50/18-uskla|eni din.izn., 95/18,
38/19, 86/19, 90/19, 98/20-uskla|eni din.izn. i 144/20).
(M.P.)

Ovla{}eno lice
_____________________________________________

Dostaviti:
1.NIKOLI] RADMILO (VOJISLAV), LALINAC, SVRQIG
2.ODSEK ZA URBANIZAM, EKOLO[KE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE OP[TINE VRWA^KA BAWA
3.OP[TINA VRWA^KA BAWA, VRWA^KA BAWA, KRU[EVA^KA 17
4.ARHIVI

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

Peny6,rrxa Cp6rja
OnUTHHA BPbAqKA BAIf,A
KoMIICUJA 3A nJIAHoBE
Bpoj:350-101/21
laryu: 01.04.2021.roa.

Kour.rcuja 3a ruraHoBe Omurune Bpn avxa EalLa, Ha re.ne0oHcroj oeAHHTIH ogpxauoj
01. anpwa 2021.
noAHHe, Ha ocHoBy vr.22 flocloaHHKa o paAy Koruxcuje sa n.nanoae
OnurrNHe Bpravri Ea15a u .u.60 cras
pC, 6p.72/09, 8709-ncnp, 64/tO-Oa"V^u yC,24/|,
9^1T9ri -9 ylrHparLy a rtarpl{}L_H (,,C.n.faa*rux

42/13-ottryra yc, 50/13-oanyxa yc, 98/13-oa.nyra yc, 132/t4, tiinq, unt,'lt/t9,37/19
no pa.lMarpalby yp6anucrn_.rrce aHirJrH3e 3a norpe6y n:paae - yp6aHncrnuxor npojerra sau
peronctpyxqujy H aorpaarby crau6esor o6jerra sa BltulenopoaurrHo craHoBa]be Ha
xn.6p.+-OSIZ fO
Bpmavxa Bana,yn..(yruaaa nerposuha lllanera 6p.l l, rojaje ypalena oA clpaHe
LAND pLAN.
,,INTERA
'6poj
g'o o crygno Hrrepa (ogoaopxn yp6auucra tutaprra
,rrrenue 200 0622 og),
4yrai a.H.a.yp6.,

l2lll2,

9/20),

aoHocH

3AKJbYTIAK

flo:ro^aaa ce

H3pa,qa

yp6aancrr'rvxor npojerra :a peroHcrpyxqujy u aorpaAlLy cralr6enor o6jepa
[lp+2+[c/[k, na rn.6p.40g/2 KO Bpraura Eana, y: Ha[oMeHy

3a BurxenopoAnrtHo craHoBalLe, cnparHocru

4a o6pa!r.ma.r Yp6auucrnvxor npojeKra orKnoHH TexHatlke rpeuke H To

:

-Y rexcry r.r3MeHrlTH r4e nnure ,,yp6auncrr.rvrn npojexar.. raro.(a c.rojx
,,yp6axucrxvxa aHanrca..;
-Aoaaru y rercry aa je flpasHn ocHoB yrD/rcrBo Muuncrapcraa o.4 2i.l t.ZfiZ1.roruue;
-Hanouexa je .4a ce Kpos H3paay Yp6aaucacravxor npojerra BoaH paqyHa o roMe
aa cae ruro Hrje
Ha Mecry nocrojeher anga r'topa 6y4e yaarueHo no napaMarpHMa 3a Burxenopoar-rqHo
craHoBabe a
,roj"
Ha Mecry nocrojeher 3HAa-3aApxaBa ce n aa ce noruunja nocrojeher o6jerra
"""
ra peroncrpyxqujy
oaHocH
Ha
ueny BHcHHy nooonpojerroaauor o6jerra y ogHocy Ha norojehn y ae.ny xojfi ce :agpxaaa.

IPEACEAHAK KOMUCI4JE

,4paroruy6 KoHrnh. ax1u.rpaf .uHx.

4C- x'.

&tv-\

