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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
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ОБЈЕКАТ:

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У ВРАЊУ, спратности
По+П+3+Пс, на кат.парц.бр.6898, 6899 i 6900 КО Врање 1
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ИНВЕСТИТОР:

„СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО
ул. Војислава Илића бр.3, 17501 Врање
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ГОДИНА:

Април, 2021.год.
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ДИРЕКТОР:

Марковић Чедомир, диа
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0.1. НАСЛОВНА СТРАНА

0- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Инвеститор:

„СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО
ул. Војислава Илића бр.3, 17501 Врање

Објекат:

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У ВРАЊУ,
спратности По+П+3+Пс, на кат.парц. бр.6898,
6899 i 6900 К.О. Врање 1

Врста техничке документације:

Урбанистички пројекат

Назив и ознака дела пројекта:

1- урбанистички пројекат и идејно
архитектонско решење

За грађење/извођење радова:

Изградња

Печат и потпис:

Пројектант:
Атеље за пројектовање и инжењеринг "ГЕА" - ПР
ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање
Одговорно лице / директор:
Чедомир Марковић, диа

Печат и потпис:

Одговорни урбаниста:
Величковски К. Милорад, дипл.инж.арх.
200 0970 07

Број техничке документације:

25/2021

Место и датум:

Врање, 27.04.2021.год.
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А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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САДРЖАЈ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
А.

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Извод о регистрацији предузећа
Решење о одређивању одговорног урбанисте
Лична лиценца одговорног урбанисте
Изјава урбанисте о примењеним законима. прописима и стандардима

Б.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
• Текстуални део урбанистичког пројекта:
1. Предмет Урбанистичког пројекта
2. Правни основ
3. Плански основ
4. Приложена документација
5. Обухват Урбанистичког пројекта
5.1. Постојеће стање
6. Услови изградње
6.1. Планирана намена простора
6.2. Регулација, нивелација и саобраћајни приступ
6.3. Паркиранг простор
6.4. Уређено зеленило
6.5. Ограђивање комплекса
6.6. Фазност изградње
7. Нумерички показатељи
8. Начин уређења слободних и зелених површина
9. Начин прикључка на инфраструктурну мрежу
9.1. Саобраћајна инфраструктура
9.2. Водоводна и канализациона инфраструктура
9.3. Електроенергетска инфраструктура
9.4. Телекомуникациона инфраструктура
9.5. Остали инфраструктурни објекти
10. Инжињерско – геолошки услови
11. Мере заштите животне средине
12. Мере заштите културних и непокретних културних и природних добара
13. Остале мере
14. Смернице за спровођење Урбанистичког пројекта
• Графички приказ урбанистичког пројекта
01. Прегледни ситуациони план постојећег стања
02. Извод из ПГР – Зоне 1 у Врању – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА
03. Регулационо-нивелациони услови
04. Приказ саобраћајане и комуналне инфраструктуре
са прикључцима на спољну мрежу
05. Предлог препарцелације

Ц.

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
1. Пројекат Архитектуре
•
Општа документација
•
Текстуална документација
•
Нумеричка документација
•
Графичка документација

Р 1: 500
/
Р 1: 500
Р 1: 500
Р 1: 500
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Д.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА - САГЛАСНОСТИ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Информација о локацији, Град Врање ГРАДСКА УПРАВА, бр. 353-185/2021-08/1
од 05.04.2021.год.
2.
Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко техничке разраде
за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1) Врање, ЕПС
Електродистрибуција, бр. 8Т.1.1.0.-Д-07.06-110608-21, од 12.04.2021.год.
3.
Технички услови у погледу прикључења на телекомуникационе инсталације за
потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко техничке разраде за
грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1) у ул. Јована
Хаџивасиљевића,Телеком Србија бр. А 334-142917/4-2021, од 14.04.2021.год.
4.
Технички услови ЈП „Водовод“ Врање за потребе израде урбанистичког пројекта
урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и
6900 КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића,, бр. 1081/1 од 05.04.2021.год.
5.
Услови за прикључење на јавну саобраћајницу за потребе израде урбанистичког
пројекта урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр.
6898, 6899 и 6900 КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића, ЈП „ Урбанизам и
изградња Града Врања“, број 409-1/21, од 21.05.2021.год.
6.
Катастарско топографски план, израђен од стране Геодетског бироа „Геопремер“
Врање, Р 1: 500. бр. 952-076-47616/2021 од 26,05,2021,год.
7.
Од РГЗ - Служба за катастар непокретности Врање издата копија плана у Р
1:1000, бр. 953-076-4205/2021 од 24.03.2021. године;
8.
Од Јавног бележника „Милена Станковић“ издат Извод из катастра непокретности
препис листа непокретности број УОП-IV 532, 534 и 536-2021 за кастарске
парцеле број 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1
9.
Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта, Одељење за
урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и
заштиту животне средине, број 350-107/2021-08/1 од 28.05.2021. године;
10. Пројектни задатак, „СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО ул. Војислава Илића бр.3,
17501 Врање, бр. 22/21 од 13.04.2021.год.
1.
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0.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу члана 38. Закона 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, 37/2019 - др.
закони и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр.
32/2019.) као:
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
за израду Урбанстичког пројекта за изградњу СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У
ВРАЊУ, спратности По+П+3+Пс, на кат.парц. бр.6898, 6899 i 6900 К.О. Врање 1,
одређује се:
Величковски К. Милорад, дипл.инж.арх................................................ 200 0970 07

Пројектант:

Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А" - ПР
ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање

Одговорно лице/заступник:

Чедомир Марковић, дипл.инж.арх.

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

25/2021

Место и датум:

Врање, 27.04.2021.год.
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0.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста на изради Урбанстичког пројекта за изградњу СТАМБЕНОПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ВРАЊУ, спратности По+П+3+Пс, на кат.парц. бр.6898,
6899 i 6900 К.О. Врање 1:
Величковски К. Милорад, дипл.инж.арх
ИЗЈАВЉУЈЕ
•

•
•

да је Урбанистички пројекат урађен у складу са Законом 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, 37/2019 - др. закон и 9/2020), и
прописима донетим на основу Закона,
да је Урбанистички пројекат урађен у складу Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( "Сл.
гласник РС", бр. 32/2019 од 3.5.2019.)
да је Урбанистички пројекат урађен у складу са Планoм Генералне регулације
Зоне 1 у Врању – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20).

Печат и потпис:

Одговорни урбаниста:
Величковски К. Милорад, дипл.инж.арх.
200 0970 07

Печат и потпис:

Пројектант:
Атеље за пројектовање и инжењеринг "ГЕА" - ПР
ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање

Број техничке документације:

25/2021

Место и датум:

Врање, 27.04.2021.год.
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Б. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
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ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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На основу члана 38, 53, 60, 61 и 62 Закона 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, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 76 и 77 Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( "Сл.
гласник РС", бр. 32/2019 од 3.5.2019.), Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А"
- Врање, на захтев инвеститора:

„СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО
ул. Војислава Илића бр.3, 17501 Врање
Израдио је:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

за изградњу
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ВРАЊУ, спратности
По+П+3+Пс, на кат.парц. бр.6898, 6899 i 6900 К.О. Врање 1

1. Предмет Урбанистичког пројекта
Урбанистичким пројектом за изградњу СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У
ВРАЊУ, спратности По+П+3+Пс, на кат.парц. бр.6898, 6899 i 6900 К.О. Врање 1
утврђују се услови и изградњу на основу Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању
– ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20).
Предметне катастарске парцеле су укупне површине 755 м2 док ће површина
новоформиране грађевинске парцеле бити утврђена по изради пројекта
препарцелације. Имаће неправилан, трапезаст геометриски облик.
Разлог и циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска
разрада локације, израда ситуационог решења, композиционог плана и партерног
уређење, Идејно- архитектонског решења, са решењима колских и пешачких прилаза и
предлозима прикључака на спољну инфраструктурну мрежу са преиспитивањем
могућности и ограничења за изградњу у границама обухвата Урбанистичког пројекта,
све у складу са Планом Генералне регулације Зоне 1 у Врању – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА
(“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20), као и у складу са потребама и захтевима
инвеститора применом општих правила регулације и нивелације а према планираној
намени.

2. Правни основ
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у одредбама:
•

•

Закона 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, 37/2019 - др. закон и
9/2020), - у даљем тексту Закон.,
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ( "Сл. гласник РС", бр. 32/2019 од 3.5.2019.)
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3. Плански основ
•

План Генералне регулације Зоне 1 у Врању – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града
Врања” бр. 40/20).

4. Приложена документација
1. Информација о локацији, Град Врање ГРАДСКА УПРАВА, бр. 353-185/2021-08/1 од
05.04.2021.год.
2. Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко техничке разраде
за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1) Врање, ЕПС
Електродистрибуција, бр. 8Т.1.1.0.-Д-07.06-110608-21, од 12.04.2021.год.
3. Технички услови у погледу прикључења на телекомуникационе инсталације за
потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко техничке разраде за
грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1) у ул. Јована
Хаџивасиљевића,Телеком Србија бр. А 334-142917/4-2021, од 14.04.2021.год.
4. Технички услови ЈП „Водовод“ Врање за потребе израде урбанистичког пројекта
урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и
6900 КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића,, бр. 1081/1 од 05.04.2021.год.
5. Услови за прикључење на јавну саобраћајницу за потребе израде урбанистичког
пројекта урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр.
6898, 6899 и 6900 КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића, ЈП „ Урбанизам и
изградња Града Врања“, број 409-1/21, од 21.05.2021.год.
6. Катастарско топографски план, израђен од стране Геодетског бироа „Геопремер“
Врање, Р 1: 500 бр. 952-076-47616/2021 од 26,05,2021,год.
7. Од РГЗ - Служба за катастар непокретности Врање издата копија плана у Р 1:1000,
бр. 953-076-4205/2021 од 24.03.2021. године;
8. Од Јавног бележника „Милена Станковић“ издат Извод из катастар непокретности
препис листа непокретности број УОП-IV 532, 534 и 536-2021 за кастарске парцеле
број 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1
9. Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта, Одељење за
урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту
животне средине, број 350-107/2021-08/1 од 28.05.2021. године;

5. Обухват Урбанистичког пројекта
Локација за изградњу стамбено-пословног објекта је у Врању, на кат. парцелама
бр. 6898, 6899 и 6900 К.О. Врање 1,које су у границама Плана Генералне регулације
Зоне 1 у Врању – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20). као градско
грађевинско земљиште, непосредно уз три улице Јована Хаџивасиљевића,
Кумановске и Брегалничке. Са југо-западне стране се граничи на кат. парцелом бр.
6897 на којој се налази индивидуални стамбени објекат спратности П+Пк.
Са северо-западне и југо-западне стране се налази стамбено насеље са
објектима за индивидуално становање различите спратности од П+0 до П+2. Са југоисточне стране, преко ул. Брегалничке се налазе изграђени вишепородични објекти
спратности П+4+Пк.
Терен је у изразитом паду од југо-запада ка северо-истоку. На самој локацији
постоје изграђено неколико стамбених, пословних и помоћних објекта, који датирају из
прошлог века и предвиђени су посебним пројектом за рушење, како би се формирала
грађевинска парцела за изградњу новог стамбено-пословног објекта спратности
По+П+3+Пс.
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Граница Урбанистичког пројекта је приказана на свим графичким прилозима.
Предметни
простор
је
инфраструктурно
опремљен
водоводном,
канализационом, електроенергетском и ТТ мрежом.
5.1. Постојеће стање
Катастарска парцела бр. 6898 К.О. Врање 1
Предметна катастарска парцела укупне површине 383 м2, ограђена је зиданом
оградом, као градско грађевинско земљиште, непосредно уз улицу Брегалничку и
Кумановску.
Налази се у стамбеном насељу са објектима за индивидуално становање
различите спратности од П+0 до П+2. Са југо-источне стране, преко ул. Брегалничке се
налазе изграђени вишепородични објекти спратности П+4+Пк.
На самој локацији постоје изграђени објекати, који су на безбедној удаљености
од околних изграђених објеката и предвиђени су за рушење.
Главни објекат датира са почетка 20 века и склон је паду због попуштања
конструкције и материјала од којих је изграђен.
Главни приступ објекту је са југозападне стране. Приземље стамбеног објекта
бр.1 се састоји од: дневне собе са трпезаријом и кухињом, купатилом,ходником, две
спаваће собе и две помоћне просторије које имају засебни улаз. На стамбени део
приземља бр.1 се надовезују помоћни објекти бр.2 и бр.3. Објекат бр. 4 има функцију
улаза у унутрашње двориште.
Површина предметне катастарске парцеле је 383м2.
Имаоц права на парцели је „СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО,
- са врстом права: својина
- обликом својине: приватна
- врстом земљишта: градско грађевинско земљиште.

Слика бр. 1
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Катастарска парцела бр. 6899 К.О. Врање 1

Предметна катастарска парцела укупне површине 181 м2, ограђена је зиданом
оградом, као градско грађевинско земљиште, непосредно уз улицу Јована
Хаџивасиљевића и Брегалничку.
Налази се у стамбеном насељу са објектима за индивидуално становање
различите спратности од П+0 до П+2. Са југо-источне стране, преко ул. Брегалничке се
налазе изграђени вишепородични објекти спратности П+4+Пк.
На самој локацији постоје изграђени објекати, који су на безбедној удаљености
од околних изграђених објеката и предвиђени су за рушење.
Главни објекат датира са почетка 20 века и склон је паду због попуштања
конструкције и материјала од којих је изграђен.
Главни приступ објекту је са североисточне стране. Приземље се састоји од:
дневне собе са трпезаријом и кухињом, купатилом, ходником и једном спаваћом
собом. На стамбени део приземља се надовезују помоћни објекат бр.3 по функцији
остава. Помоћни објекат бр.2 је у функцији гараже, чији је улаз са североисточне
стране.
Површина предметне катастарске парцеле је 181м2.
Имаоц права на парцели је „СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО,
- са врстом права: својина
- обликом својине: приватна
- врстом земљишта: градско грађевинско земљиште.

Катастарска парцела бр. 6900 К.О. Врање 1

Слика бр. 2

Предметна катастарска парцела укупне површине 191 м2, ограђена је зиданом
оградом, као градско грађевинско земљиште, непосредно уз улицу Јована
Хаџивасиљевића и Кумановску.
Налази се у стамбеном насељу са објектима за индивидуално становање
различите спратности од П+0 до П+2.
На самој локацији постоје изграђени објекати, који су на безбедној удаљености
од околних изграђених објеката и предвиђени су за рушење.
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Главни објекат датира са почетка 20 века и склон је паду због попуштања
конструкције и материјала од којих је изграђен.
Главни приступ објекту је са североисточне стране. Приземље се састоји од:
дневне собе са трпезаријом и кухињом, купатилом, ходником и две спаваће собе. На
стамбени део приземља се надовезују локали са засебним санитарним чворовима.
Једно спољашње степениште води на наткривени тавански простор. Друго спољашње
степениште повезује двориште са подрумом у којем је остава.
Површина предметне катастарске парцеле је 191 м2.
Имаоц права на парцели је „СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО,
- са врстом права: својина
- обликом својине: приватна
- врстом земљишта: градско грађевинско земљиште.

Слика бр. 3

6.

Слика бр. 4

Услови изградње

Планом Генералне регулације Зоне 1 у Врању – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл.
Града Врања” бр. 40/20), каjи представља плански основ, намена предметних
катастарских парцела је:
6.1. Планирана намена простора
Становање средњих густина – Типична Урбана Зона 1.3
Вишепородично становање у вишеспратним објектима на сопственој парцели

прилог бр. 1 – Извод из Намена ПГР Зоне 1 у Врању – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА
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Минимална површина парцеле
• за слободностојеће објекте
• за објекте у низу

600м2
600м2

Минимална ширина парцеле
• за слободностојеће објекте
• за објекте у низу

20,0м
20,0м

Пословни, стамбени и стамбено-пословни
Хаџивасиљевића
• индекс заузетости парцеле
• Проценат озелењених површина на парцели
• максимална спратност објекта

објекти

уз

ул.

Јована

60%
20%
П+3+Пс

Хоризонтална регулација
• грађевинска линија је дефинисана у графичком прилогу. Према ул. Јована
Хаџивасиљевића и Кумановској налази се на регулационој линији док је према
ул. Брегалничкој удаљена 3м од регулационе линије
• подземна грађевинска линија може да одступа од надземне у оквиру
грађевинске парцеле, тако да не угрожава суседне објекте и не прелази
регулациону линију
• максимално удаљеност објекта од линије суседне грађевинске парцеле је мин.
4м
• растојање објекта од бочних суседних објеката је минимално 1/2 вишег објекта
• минимално растојање два главна објекта исте намене на грађевинској
парцели је најмање 1/2 висине вишег објекта
• вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање
сругом објекту суже од половине трајања директног осунчања
• испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди
минимално растојање објекта до суседне парцеле
Вертикална регулација
• повучени спрат се повлачи минимално 2м у нивоу пода у односу на фасадну
раван последњег спрата, према јавној површини (улици). У случају када се
предвиђају еркери повучени спрат се повлачи 3м у нивоу пода у односу на
фасадну раван последњег спрата, према јавној површини (улици). Кров изнад
повученог спрата вишепородичних стамбених објеката пројектоват као плитак
коси кров (до 150) са одговарајућим покривачем. Повучена етажа може имати
пуну спратну висину, без могућности изградње корисних површина над њом.
Тавански простор вишепородичних стамбених објеката се може користити за
помоћне просторије.
Паркирање возила у оквиру грађевинске парцеле ван површине јавног пута
• становање (колективно):
1-1,2 ПМ / стамбеној јединици
(1/2 возила сместити у оквиру габарита
објекта)
• трговина на мало:
1 ПМ / 100м2 корисне површине
• особе са инвалидитетом:
стамбено-пословне зграде са десет и више
станова најмање 5% од броја паркинг места , а
најмање 1ПМ
• комплекс се може оградити оградом висине до 1,5м, тако да је зидани део
максимално 0,9м.
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Правила за приступ парцели
• минимална ширина приступа је 5,0м за вишепородично становање. Пешачки
приступ је минималне ширине 1,5м.
• пилазе објекту, хоризонталне и вертикалне комуникације пројектовати тако да
се обезбеди несметан приступ особама са посебним потребама.
Правила за архитектонско обликовање објеката
• објекти треба да буду уклопљени у постојећу урбану матрицу и амбијенталне
архитектонске карактеристике средине.
Правила за ограђивање парцеле
• грађевинске парцеле вишепородичних и вишеспратних објеката се не ограђују.
У случају директног контакта са парцелама намене за породично становање,
парцела се ограђује према условима за породично становање.
Правила за одводњавање
• површинске воде се одводе са парцеле слободним падомпрема улици са
најмањим падом од 1,5%.
• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према
другој парцели
6.2. Регулација, нивелација и саобраћајни приступ
Главни саобраћајни приступ у локацију, улаз-излаз у подземну гаражу предвиђен
је из градске саобраћајнице II реда - ул. Јована Хаџивасиљевића, регулационе ширине
12,00м (1,50+9,00+1,50), док је помоћни саобраћајни улаз у двориште и на отворени
паркинг простор за станаре зграде предвиђен из стамбене саобраћајнице регулационе
ширине 5,00м - ул. Брегалничке.
За станаре предвиђен је пешачки улаз из стамбене саобраћајнице регулационе
ширине 4,00м - ул. Кумановске. Обезбеђено је несметано кретање особа са посебним
потребама односно њихов приступ објекту у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Сл.
Гласник РС'', бр.22/15).
Све саобраћајнице су асфалтиране. Планиране регулационе ширине
саобраћајница преузете су из Плана генералне регулације зоне 1 у Врању – Централна
зона.
Нивелационо решење дефинисано је нивелетама саобраћајних и пешачких
површина.
Планирана нивелација обезбеђује падове колских и других површина према
унутрашњости сопствене парцеле и планираним зеленим површинама. Висинске коте
локације приказане су на графичком прилогу и износе између 451,20 mnv (плато
испред улаза у подземну гаражу) и 453,20mnv (кота приземља стамбеног дела објекта).
Усвојена висинска кота приземља стамбеног дела објекта, као и приступног
платоа је ±0.00 (453.20 м.н.в.) са којег се приступа вертикалним комуникација које воде
ка стамбеним јединицама у приземљу и на спратовима.
Коте продајних простора су промењиве јер прате нивелету ул. Јована
Хаџивасиљевића која је у паду, па се пословном простору у приземљу приступа са
коте -1.20 (452.00 м.н.в.), -1.40 (451.80 м.н.в.) и -1.60 (451.60 м.н.в.).
Партер је денивелисан стазом, како би се са приступног платоа стигло до коте -0.50м (452.70), на којој се налази отворени паркинг простор. У подземну гаражу се
долази вертикалним комуникацијама из стамбеног дела, степенишним простором и
особним лифтом.
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Дато нивелационо решење Урбанистичким пројектом је орјентационог карактера
и могуће су измене током израде пројекта за грађевинску дозволу у циљу побољшања
техничког решења.
Пешачки приступ објекту је омогућен са стамбене саобраћајнице регулационе
ширине 4,00м - ул. Кумановске.
Колски прилаз објекту омогућен је из градске саобраћајнице II реда - ул. Јована
Хаџивасиљевића, регулационе ширине 12,00м (1,50+9,00+1,50) и из стамбене
саобраћајнице регулационе ширине 5,00м - ул. Брегалничке, у складу са Условима за
прикључење на јавну саобраћајницу за потребе израде урбанистичког пројекта
урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и 6900
КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића, ЈП „ Урбанизам и изградња Града Врања“,
број 409-1/21, од 21.05.2021.год.

прилог бр. 2 – Извод из Регулације, нивелације и саобраћаја ПГР Зоне 1 у Врању – ЦЕНТ. ЗОНА

Грађевинска линија је дефинисана у графичком прилогу. Према ул. Јована
Хаџивасиљевића и Кумановској налази се на регулационој линији док је према ул.
Брегалничкој удаљена 3м од регулационе линије.
Подземна грађевинска линија према ул. Брегалничкој одступа од надземне у
оквиру грађевинске парцеле, тако да не угрожава суседне објекте и не прелази
регулациону линију.
Минимална удаљеност објекта од линије суседне грађевинске парцеле до
најближе тачке суседне парцеле је већа од мин. 4м и износи 6,12м.
Растојање објекта од бочних суседних објеката износи 8,11м што је више од
минимално 1/2 вишег објекта.
Спратност објекта износи По+П+3+Пс. Повучени спрат се повлачи 2м у односу
на фасадну раван последњег спрата, према улицама Јована Хаџивасиљевића и
Кумановској. Док се према ул. Брегалничкој због еркера, повучени спрат повлачи 3м у
односу на фасадну раван последњег спрата. Кров изнад повученог спрата
вишепородичних стамбених објеката пројектован је као коси једноводни кров са падом
кровне равни од 70 са одговарајућим покривачем од термо кровних панела. Тавански
простор је у једном делу предвиђен за помоћне просторије.
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прилог бр 3 – Извод из„Урбанистичке регулације са грађевинским линијама ПГР Зоне 1 у Врању –
ЦЕНТ. ЗОНА

6.3. Паркинг простор
Паркирање возила решено је у оквиру објекта тј. грађевинске парцеле изван
површина јавног пута.
Димензионисање паркинг места је дефинисано Правилником о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник Републике Србије бр.
22/15) и Планом Генералне регулације – Зона 1 Врање – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл.
Града Врања” бр. 40/20) на основу кога треба обезбедити 1-1,2 ПМ / 1 стан, тј. за
трговину на мало 1 ПМ / 100м2.
Сходно томе обезбеђено је укупно 28 ПМ, од чега 23ПМ у подземној гаражи у
оквиру објекта и 5ПМ на отвореном паркингу. Од укупног броја за особе са посебним
потребама сходно правилима, обезбеђено је по 1ПМ у подземној гаражи и 1ПМ на
отвореном паркингу.
Паркинг места се изводе управно на саобраћајни приступ ширине 5,0м са
потребним луком за скретање. Димензије паркинг места су 2,5м/5,0м. Завршни слој
паркинга је од асфалтног слоја.
6.4. Уређено зеленило
Зона уређеног зеленила је позиционирана уз објекат, пружа се према суседној
кат. парцели ка југо-западу предметне локације.
Укупна површина ове зоне износи 159,222, што представља 21,09% од укупне
заузетости парцеле.
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6.5. Ограђивање комплекса
Планирани комплекс има намену вишепородичног становања, па се не
предвиђа ограђивање целе парцеле, сем према суседној парцели бр.6897/1 која има
намену за индивидуално становање. Према ул. Брегалничкој предвиђа се на једном
делу изградња потпорног зида који треба да обезбеди улаз у подземну гаражу.

6.6. Фазност изградње
Није предвиђа фазна реализација комплекса и градња објекта до реализације
максималних капацитета, јер се ради о компактном објекту, тако да је могуће у току
изградње обезбеди несметано функционисање у смислу саобраћајног приступа,
паркирања, уређења слободних и зелених површина и задовољење инфраструктурних
потреба.
Изградња објекта ће се вршити у једној фази.

7. Нумерички показатељи
При изради Пројекта поштовани су услови из Плана Генералне регулације
Зона 1 у Врању ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20), урбанистички
параметри, грађевинске и регулационе линије. Објекат је постављен тако да се
нивелационо прилагодио терену у складу са условима локације.
Предметнe катастарскe парцелe бр. 6898, 6899 и 6900 К.О. Врање 1 у Врању
налазe се у границама ГУП-а Врање из 2018.год. као градско грађевинско земљиште,
непосредно уз три улице Јована Хаџивасиљевића, Кумановске и Брегалничке.
Предметне катастарске парцеле су укупне површине 755 м2 док ће површина
новоформиране грађевинске парцеле бити утврђена по изради пројекта
препарцелације. Имаће неправилан, трапезаст геометриски облик.
Укупна развијена бруто површина објекта износи 3.045,34 м2, односно
развијена бруто површина надземних етажа износи 2427,21 м2%.
Минимална
ширина
грађевинске
парцеле
према
улице
Јована
Хаџивасиљевића износи 27,19м.
Према важећим урбанистичким плановима Града Врања предметне
катастарске парцеле се налазе у оквиру Типичне Урбане зоне 1.3 где је намена
СТАНОВАЊЕ средњих густина.
Пројектовани стамбено-пословни објекат спратности По+П+3+Пс је
конципиран као самостојећи вишепородични вишеспратни објекат, који у подруму
има подземну гаражу а у делу приземља према ул. Јована Хаџивасиљевића два
мања и два већа пословна простора намењена за малопродају и трговину на мало.
Повучени спрат се повлачи 2м у односу на фасадну раван последњег спрата,
према улицама Јована Хаџивасиљевића и Кумановској. Док се према ул. Брегалничкој
због еркера, повучени спрат повлачи 3м у односу на фасадну раван последњег
спрата. Кров изнад повученог спрата вишепородичних стамбених објеката пројектован
је као коси једноводни кров са падом кровне равни од 70 са одговарајућим покривачем
од термо кровних панела. Тавански простор је у једном делу предвиђен за помоћне
просторије.
У Табели бр. 1 и бр. 2 дати су нумерички и урбанистички параметри (површине
и индекс заузетости, проценат зеленила, структура јединица, број паркинг места) по
планираним зонама.
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1
2
3
4

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ
стамбено-пословни објекат спратности По+П+3+Пс
Зона
Бруто Површина (м2)
Индекс заузетости (%)
Грађевинска парцела
755
БП објекта/приземље
446,34
59,11
БП зелене површине
159,22
21,09
БП прилаза и тротоара
149,44
19,79
Табела бр. 1

Табела бр. 2

НАПОМЕНА:
Минимална одступања унутар планираних грађевинских линија у димензијама
габарита и површинама планираног објеката су могућа, с обзиром да су преузете из
идејног решења. Тачне димензије ће се дефинисати техничком документацијом која
је неопходна у поступку добијања грађевинске дозволе али морају бити у складу са
урбанистичким параметрима.

8. Начин уређења слободних и зелених површина
Основу зеленила чине врсте које расту у овом подручју. Приликом пројектовања
тежило се употреби и примени савремених материјала. Водило се рачуна о избору
врста, осунчаности, положају вегетације у односу на објекте и инсталације, избору
мобилијара, функционалности пешачких стаза и платоа.
Планиране слободне и зелене површине дефинисане су у оквиру графичког
приказа.
Нивелација стаза прати нивелацију терена тако да омогућава несметан приступ
објекту, у циљу обезбеђувања несметаног кретање хендикепираних лица у складу са
Правилником о техничким стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама ("Службени гласник РС", бр.22/2015).
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Зеленим површинама око објеката са избором врста, начином обраде и
колористичким ефектима тежило се наглашавању репрезентативности објеката;
Уређење зелених површина планирано је тако да се заснива на испуњавању
санитарно-хигијенских функција, декоративне и заштитних функција.
Планом зеленила омогућити природно проветравање, а на основу климатских
услова средине.
Уређене зелене површине се планирају на тераси повученог спрата на коти
+11,52. Препоручује се коришћење одговарајућих биљних врста изражене
декоративности на уређеним терасам које ће допринети укупном утиску и пријатном
боравку на отвореном.
Услови за уређење стаза
Стазе су веома битан садржај, јер повезују све просторне целине у обухвату
пројекта.
За завршну обраду свих стаза предвиђене су разне врсте камених и бехатон
плоча, Планом је дозвољено коришћење и асфалта у деловима где су трасе стаза
евентуално интегрисане у саобраћајне токове.
За потребе уређења пешачке стазе од паркинга до улаза у објекат, као и за
облагање новопројектованих тротоара предвидели смо монтажу плоча од вибро пресованог бетона чији се површински слој израђује искључиво кварцним песком и
мешавином две или више боја. Плоче су израђене од водонепропусног бетона и као
такве отпорне су на мраз и утицај соли и имају високу издрзљивост и отпорност на
хабање.
• Бехатон растер плоче 20x20 / д=6 цм
• Ризла 0/4 мм д=4 цм
• ДК 0/31.5 мм д=15 цм
• Насипање локалним материјалом по потреби
Услови за уређење коловозне конструкције
Кретање аутомобила унутар комплекса није предвиђено изузев интервентних
возила као и возила станара до паркинг простора.
Предвиђена је стандардна коловозна конструкција за ову врсту саобраћајног
оптерећења са усвојеним параметрима Ту=4x105 и ЦБР=5%, за коју је потребно
извршити предходна провера геомеханичких својстава постојећег терена:
Усвојени су следећи слојеви коловозне конструкције:
Саобраћајница и и саобраћајни прикључак:
• асфалт бетон АБ 11 дебљине 4цм,
• битуменизирани носећи слој БНС 22сА дебљине 6цм,
• дробљени камени агрегат ДКА 0/31мм дебљине 25цм,
• постељица од песковито-шљунковитог материјала дебљине 30цм,
• насипање локалним материјалом по потреби
Паркинг површине у подземној гаражи:
• битуменизирани хабајући слој БНХС 16 дебљине 7цм,
• дробљени камени агрегат ДКА 0/31мм дебљине 25цм,
• насипање локалним материјалом по потреби
Паркинг површине на отвореном простору:
• Бехатон растер плоче 20x20 / д=6 цм
• Ризла 0/4 мм д=4 цм
• ДК 0/31.5 мм д=15 цм
• насипање локалним материјалом по потреби
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9. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

Услови прикључења на инфраструктурну мрежу се одређују на основу
достављених услова надлежних институција.
9.1. Саобраћајна инфраструктура
Собраћајни прикључак на градску саобраћајницу је пројектован у складу са
Условима за прикључење на јавну саобраћајницу за потребе израде урбанистичког
пројекта урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898,
6899 и 6900 КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића, ЈП „ Урбанизам и изградња
Града Врања“, број 409-1/21, од 21.05.2021.год.
Подужно дефинисање саобраћајнице рађено је на начин да се максимално
уклопи у постојећи терен. Минимални подужни пад нивелете је 1%, а максималан 12%.
Дефинисани прелом нивелете је заобљен.
Пројектном документацијом, дато је нивелационо решење саобраћајних
површина, паркинг простора, стаза и платоа.
Нивелација саобраћајних површина и паркинг простора и одвођење
атмосферских вода са коловоза је дефинисано нивелетом градске саобраћајнице
другог реда (к.п. 7084/1 КО Врање 1 – ул.Јована Хаџивасиљевића), која тангира
предметну парцелу са северо-источне стране и стамбене саобраћајнице (к.п. 6901 КО
Врање 1 - ул. Брегалничке) са југо-западна, све у складу са Условима за прикључење
на јавну саобраћајницу ЈП „ Урбанизам и изградња Града Врања“, број 409-1/21, од
21.05.2021.год.
Како је приказано у Идејном решењу бр. 25/2021 од 27.04.2021.год. саобраћајни
прикључак је планиран на градску саобраћајницу другог реда (к.п. 7084/1 КО Врање 1 –
ул.Јована Хаџивасиљевића) попречног профила 12.00м (1.50м -9.00м-1.50м) која је
асфалтирана и изведена у планираном профилу. Улица је у овом делу са изведеним
тротоарима и формираним дрворедом, у једносмерном је режиму саобраћаја. Прилаз
остварити преко тротоара, са упуштањем ивичњака, потребно је задржати сва стабла
која су засађена на тротоару улицеј. Како је улица у једносмерном режиму саобраћаја,
дозвољава се само скретање у десно. Прилаз парцели сече пешачки ток, па је
потребно посебну пажњу обратити на безбедност пешака.
Други прикључак (положај како је приказан у Идејном решењу) је планиран на
стамбену саобраћајницу (к.п. 6901 КО Врање 1 - ул. Брегалничка) попречног профила
од 5.00м (0.00м-5.00м-0.00м) коју чини коловоз у овој ширини (нису планирани
тротоари). Прилаз на улицу Брегалничку на месту повезивања на јавни пут извести у
мин. ширини 3,50м. Како је улица у једносмерном режиму саобраћаја (кретање возила
од улице Јована Хаџивасиљевића до Колубарске), дозвољава се само скретање у
десно.
Саобраћајни прикључак је пројектован без трака за излив и убрзање возила
са/на стамбену саобраћајницу.
У делу улазног и излазног грла интерне саобраћајнице исти је нивелационо
прилагођен коловозу градске саобраћајнице другог реда (к.п. 7084/1 КО Врање 1 –
ул.Јована Хаџивасиљевића) и стамбене саобраћајнице (к.п. 6901 КО Врање 1 - ул.
Брегалничка).
Решењем прилаза је обезбеђена зоне потребне прегледности чиме је остварен
приоритет саобраћаја и безбедност одвијања саобраћаја на јавном путу.
Како се планира паркирање возила у подземној гаражи, потребно је обезбедити
сигнализацију (споља и унутар подземне гараже, као и на прилазу са северо-источне
стране грађевинске парцеле) и потпуну контролу улаза и излаза, из безбедносних
разлога.
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Пешачке површине, у граници Урбанистичког пројекта, планирају се као
поплочане (бехатон растер плоче) са променом материјала и/или пигмента на
деловима на којима је предвиђено кретање возила (асфалт бетон АБ 11) чиме је јасно
дефинисано кретање пешака и возила.
9.2. Водоводна и кнализациона инфраструктура
Прикључак на систем јавног водовода и канализације је планиран на основу
Техничких услова ЈП „Водовод“ Врање за потребе израде урбанистичког пројекта
урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и
6900 КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића, бр. 1081/1 од 05.04.2021.год. чиме се
утврђују услови и могућности прикључења на комуналну инфраструктуру за потребе
изградње стамбено-пословног објекта.
У графичком делу пројекта у прилогу Приказ саобраћајне и комуналне
инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу уцртано је постојећа и планирана
водоводна и канализациона мреже са прикључцима на спољну мрежу.
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Водоводна мрежа
На приложеној ситуацији је уцртана улична водоводна мрежа I висинске зоне
профила ПЕХД ДН160мм. Дубина постојеће водоводне мреже је од 1.00 -1.50 м.
Прикључење је предвиђено из улице Јована Хаџивасиљевића.
Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка износи 4 бара.
Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на
уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.
Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличном прорачуну,а
у складу са важећим планским документом (план хидротехничке
инфраструктуре).
Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно
становање предвидети да се прозор за смештај водомера пројектује посебно за
сваки стан, на месту приступачном за очитавање ван стамбене јединице,
подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку
заштиту од евентуалних оштећења и крађа.
Водоводни шахт мора бити мин димензија 1,6х2,0х1,5м` светлог отвора и
лоциран на најмање 2,0 м` од грађевинске линије унутар парцеле и покривен
ЛВГ шахт поклопцем фи 600мм, носивости у зависности од саобраћајног
оптерећења и мора имати уграђене пењалице или прикладне мердевине.
У водоводни шахт уградити водомер са вентилом испред и иза водомера (са
испусном славином) и пратећом арматуром.
Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири
потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање
притиска.
Канализациона мрежа
На приложеној ситуацији је уцртана само постојећа улична канализациона
мрежа профила ДН 200мм од АЦ материјала цеви. Дубина постојеће цеви је од
2.00м - 2.50м.
Прикључење је предвиђено из улице Јована Хаџивасиљевића. директно на цев
или у први низводни шахт на дубини од 1.5м од коте терена, не дуже од 10м.
Приликом пројектовања водити рачуна о испуњености услова из тачке 6. општих
услова за прикључење.
Каналисање улице планирати по сепаратном систему. Дубина планиране
канализационе мреже је од 2.00 – 2.50м.
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•
•
•

•

Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може
извршити прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде
повољни хидраулички услови течења у каналима.
Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене
испод објеката.
Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, није дозвољено
прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. у било који
канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта се мора
површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе.
Повезивање дренажних подземних вода интерне канализације на јавну
канализацију није дозвољено.

Радови на изради прикључка падају на терет инвеститора. Забрањено је
самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу. Инвеститор –
Корисник је дужан да након прибављања Грађевинске дозволе поднесе захтев за
прикључење на водоводну и канализациону мрежу. Прикључак се не сме изводити без
директног надзора стручног лица ЈП Водовода.
9.3. Електроенергетска инфраструктура
Прикључење планираних објеката на електроенергетску мрежу планирати,
пројектовати и изводити према Условима за потребе израде урбанистичког
пројекта урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898,
6899 и 6900 КО Врање 1) Врање, ЕПС Електродистрибуција, бр. 8Т.1.1.0.-Д-07.06110608-21, од 12.04.2021.год, који су саставни део Урбанистичког пројекта.
• ЕПС Дистрибуција Београд извршио је анализу постојећег стања ЕЕО у
непосредном окружењу и катастру подземних и надземних инсталација и
установио да на локацији има надземних електроенергетских објеката који су
власништво ЕПС Дистрибуција Београд – Огранак Врање.
• ЕПС Дистрибуција Београд - огранак ЕД Врање је на приложеном ситуационом
плану доставила трасу постојећих кабловских водова.
• Инвеститор је дужан да реши имовинско-правне односе и да се приликом
извођења радова придржава важећих техничких прописа из ове области:
Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних
водова („Сл. Лист СФРЈ“, број 6/92), Правилника о техничким норнмативима за
изградњу надземних електронергетских водова називног напона од 1kV do
400kV („Сл. Лист СФРЈ“, број 65/88 и „Сл. Лист СФРЈ“, 18/92), ТП од бр. 1 до бр.
10 ЕД Србије, ТП-3 ЕД Србије, Закона о планирању и изградњи објеката
("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и
9/20), као и Закона о енергетици (Службени гласник РС, број 145/14 и чланова о
Заштити електроенергетских објеката (чланови 216, 217 и 218).
• Власник непокретности је дужан да омогући приступ енергетским објектима, да
трпи и да не омета извршење радова "ЕПС Дистрибуције" доо Београд, огранак
Врање.
• У заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта, супротно
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити
други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње.
• Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у
заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу
предузимати радове или друге радње којима се онемогућава рад енергетског
објекта без претходне сагласности "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, Огранак
Врање који је власник, односно корисник енергетског објекта.
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•

Приликом изградње објеката неопходно је задовољити сва сигурносна
растојања и удаљености и предузети све Законом прописане мере заштитр на
раду Инвеститор је дужан да се при изради инвестиционо техничке
документације придржававажећих техничких прописа.

9.4. Телекомуникациона ТК инфраструктура
Према Техничким условима у погледу прикључења на телекомуникационе
инсталације за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко техничке
разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1) у ул.
Јована Хаџивасиљевића,Телеком Србија бр. А 334-142917/4-2021, од 14.04.2021.год.
на предметној локацији не постоје телекомуникациони објекти и подземни
телекомуникациони каблови Телеком-а Србија.
За прикључење новопланираног објекта приликом израде пројектно техничке
документације и извођења истих инвеститор је у обавези да се придржава свих
Техничких услова за пројектоване и извођење које пропише надлежно Јавно предузећ
и који су саставни део Урбанистичког пројекта.
За потребе прикључење новопланираног објекта потребно је изградити следеће:
Oд планираног места концентрације TF инсталација у ITO (инсталациони телефонски
орман) у приземљу, до границе грађ. парцеле са улицом односно до места за
прикључење објекта на постојећу TK инфраструктуру, потребно је положити кабловску
канализацију 2PE цеви Ø 40mm, које се полажу у ров дубине 0,8m без тачке прекида у
целој дужини.
9.5. Остали инфраструктурни објекти
На предмеметној локацији не постоји топловод нити гасне инсталације, а
уколико се укаже прилика за њену дистрибуцију, потребно је обезбедити сагласност
и услове од надлежног ЈП.

10.

Инжињерско-геолошки услови

Пре почетка израде пројекта за грађевинску дозволу за планирани објекат и
извођење радова потребно је урадити инжињерско-геолошко испитивање терена. На
основу добијених резултата извршити одабир начина фундирања објеката и
димензионисање темеља планираних објеката.
Ово подручје припада ободу врањске котлине, чији је геолошки састав: шкриљци
и њихове распадине, дробине, а делом и од неогених седимената-глинаца, лапора и
слабо везаног песка.
Преко основног слоја наталожене су седиментне творевине терцијара и
квартара.
Ова котлина, у оквиру српско – македонске масе, карактерише се раседном
тектоником са рецентном сеизмичком активношћу, посебно њени ободни делови.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају поштовање
степена сеизмичности од око 9 ͦ MКS приликом пројектовања, извођења објеката, или
оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да
је меродаван за подручје Врања.

11.

Мере заштите животне средине

Сви планирани објекти унутар комплекса су у функцији становања и трговине на
мало и као такви не представљају објекте који угрожавају животну средину.
Планирање и пројектовање је вршено у складу са Законом о управљању
отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18) у погледу примењених
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грађевинских материјала, растојања, сакупљања, разврставања, безбедног
складиштења и одлагања комуналног отпада у одговарајућим посудама и остало.
За евакуацију комуналног отпада из објекта, планирано је постављање
надземног контејнера, на избетонираном платоу без иједног степеника, са западне
стране објекта, у оквиру границе парцеле, који ће празнити надлежно комунално
предузеће.
Овако лоциран простор омогућава лак приступ комуналној служби. Простор за
постављање контејнера мора бити изведен у складу са условима заштите животне
средине.

Мере заштите културних и непокретних културних и
природних добара

12.

Према Плану генералне регулације зоне 1 у Врању – Централна зона на
предметној локацији нема непокретних културних добара, добара која уживају
претходну заштиту и препознатих објеката са споменичким својствима.
Приликом изградње објеката, односно приликом израде земљаних радова, ако
се наиђе на археолошке остатке, потребно је обавестити надлежни Завод за заштиту
споменика културе у Нишу и поступити према њиховим даљим Решењима.

Остале мере

13.

Услови за обезбеђење несметаног кретање лица са посебним потребама
При пројектовању и реализацији свих објеката, саобраћајница, пешачких стаза и
зелених површина, применити решења која ће омогућити лицима са посебним
потребама несметано и континуално кретање и приступ свим садржајима предвиђеним
пројектом у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр.
22/2015).
Мере енергетске ефикасности објеката
У складу са концептом одрживог развоја а у вези очувања и унапређења
еколошких капацитета простора, односно животне средине, мере унапређења
енергетске ефикасности у зградарству представљају један од кључних фактора.
Унапређење постојећег грађевинског фонда и изградња нових објеката и
урбаних структура морају бити заснована на принципима енергетски ефикасне градње
и постизања минималних услова комфора боравка у објектима и усклађени са
привредно-економским, друштвеним и техничко-технолошким активностима у оквиру
укупног развоја, где се на принципима одрживости користе природне и створене
вредности и ресурси овог подручја, водећи рачуна о очувању и унапређењу квалитета
животне средине.

14.

Смернице за спровођење Урбанистичког пројекта

Овај пројекат представља основ за:
• Издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе у складу са
Законом 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, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и другим
важећим прописима.
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Урбанистички пројекат је израђен у 5 (пет) истоветна примерака и састоји се од
текстуалног дела, графичког дела и прилога.

15.

Графички приказ Урбанистичког пројекта

Графички приказ урбанистичког пројекта
01. Прегледни ситуациони план постојећег стања
02. Извод из ПГР – Зоне 1 у Врању – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА
03. Регулационо-нивелациони услови
04. Приказ саобраћајане и комуналне инфраструктуре
са прикључцима на спољну мрежу
05. Предлог препарцелације

Р 1: 500
/
Р 1: 500
Р 1: 500
Р 1: 500

Обрађивач:

Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А" ПР, ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање

Број техничке документације:

25/2021

Место и датум:

Врање, 27.04.2021.год.

Одговорни урбаниста:

------------------------------------------Величковски К. Милорад, дипл.инж.арх.
200 0970 07

Директор:

---------------------------------------------Чедомир Марковић, дипл.инж.арх
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ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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Ц. ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А" - Врање
тел: 063/421-018; 017/414-585
ул. Партизанска бр. 10/А26, 17500 Врање
т.р. 330-6001068-85 ЦАБанка
ПИБ: 100 368 148; МБ: 54790937; ШД: 7112; www.ateljegea.co.rs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ (ИДР)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЈЕКАТ:

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКАТ
У
ВРАЊУ,
спратности По+П+3+Пс, на кат.парц. бр.6898, 6899 i
6900 К.О. Врање 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНВЕСТИТОР:

„СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО
ул. Војислава Илића бр.3, 17501 Врање

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДИНА:

Април, 2021.год.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДИРЕКТОР:

Чедомир Марковић, диа

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 28. ОВОГ ПРАВИЛНИКА
1.1. НАСЛОВНА СТРАНА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
Инвеститор:

„СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО
ул. Војислава Илића бр.3, 17501 Врање

Објекат:

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У ВРАЊУ,
спратности По+П+3+Пс, на кат.парц. бр.6898, 6899 i
6900 К.О. Врање 1

Врста техничке документације:

ИДР - Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

1 - пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:

Изградња / нова градња /

Печат и потпис:

Пројектант:
Атеље "ГЕА"- Врање, ул. Партизанска бр. 10/А26
Одговорно лице/директор:
Чедомир Марковић, диа

Печат и потпис:

Одговорни пројектант:
Чедомир Марковић дипл.инж.арх.

Број лиценце:

300 1174 03

Број дела пројекта:

25/2021

Место и датум:

Врање, 27.04.2021.год.
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1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
1.1.

Насловна страна

1.2.

Садржај пројекта

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.4.

Изјава одговорног пројектанта (дела пројекта)

1.5.

Подаци о пројектантима

1.6.

Текстуална документација

1.7.

Нумеричка документација

1.8.

Графичка документација
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ситуациони план са основом приземља
Основа подрума објекта
Основа приземља објекта
Основа првог спрата објекта
Основа другог спрата објекта
Основа трећег спрата објекта
Основа повученог спрата објекта
Основа тавана
Пета фасада
Пресек А-А
Пресек Б-Б
Југо-источна фасада
Северо-источна фасада
Северо-западна фасада
Југо-западна фасада
3Д приказ објекта

Р 1: 200
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закони и 9/2020) и одредби
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (Сл. гласник бр. 73/2019) као:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду пројекта АРХИТЕКТУРЕ (ИДР) – Идејног решења за изградњу:
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У ВРАЊУ, спратности По+П+3+Пс,
на кат.парц. бр.6898, 6899 i 6900 К.О. Врање 1
одређује се:

Чедомир Марковић дипл.инж.арх.............................број лиценце: 300 1174 03

Пројектант:

Атеље "ГЕА"- Врање, ул. Партизанска бр. 10/А26

Одговорно лице/директор:

Чедомир Марковић, диа

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

25/2021

Место и датум:

Врање, 27.04.2021.год.
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИЗ ДЕЛОВА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА,
ОДНОСНО ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, ОДНОСНО ИДЕЈНОГ
ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
Одговорни пројектант АРХИТЕКТУРЕ (ИДР) – Идејног решења за изградњу:
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У ВРАЊУ, спратности По+П+3+Пс,
на кат.парц. бр.6898, 6899 i 6900 К.О. Врање 1
Чедомир Марковић дипл.инж.арх.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1.
2.

да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :

Чедомир Марковић дипл.инж.арх.

Број лиценце:

300 1174 03

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

25/2021

Место и датум:

Врање, 27.04.2021.год.
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1.5. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА
1. ПРОЈЕКАТ AРХИТЕКТУРЕ:
Пројектант:

Атеље "ГЕА"- Врање, ул. Партизанска бр. 10/А26

Главни пројектант:

Чедомир Марковић, диа

Број лиценце:

300 1174 03

Лични печат:

Потпис:
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1.6. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС
1.

УВОДНИ ДЕО

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Идејно архитектонско решење представља основ за израду Урбанистичког
пројекта за потребе прибављања локацијских услова на основу Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), и Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката ("Службеном гласник РС", бр. 73/2019), и представља
основ за изградњу СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ВРАЊУ, спратности По+П+3+Пс,
на кат.парц. бр.6898, 6899 i 6900 К.О. Врање 1, на основу Плана Генералне регулације
Зоне 1 у Врању – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20).
Циљ израде идејног решења је урбанистичко-архитектонска разрада локације,
израда ситуационог решење и партерног уређење са преиспитивањем могућности и
ограничења за изградњу, све у складу са Планом Генералне регулације Зоне 1 у Врању –
ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20). као и у складу са потребама и
захтевима инвеститора применом општих правила регулације и нивелације а према
планираној намени, са решењима колских и пешачких прилаза и предлозима прикључака
на спољну инфраструктурну мрежу, што ће прецизније бити дефинисано Урбанистичким
пројектом.
1.1.

1.2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

1.2.1. Становање средњих густина – Типична Урбана Зона 1.3
Вишепородично становање у вишеспратним објектима на сопственој парцели
Минимална површина парцеле
• за слободностојеће објекте
• за објекте у низу

600м2
600м2

Минимална ширина парцеле
• за слободностојеће објекте
• за објекте у низу

20,0м
20,0м

Пословни, стамбени и стамбено-пословни објекти уз ул. Јована Хаџивасиљевића
• индекс заузетости парцеле
60%
• Проценат озелењених површина на парцели
20%
• максимална спратност објекта
П+3+Пс
Хоризонтална регулација
• грађевинска линија је дефинисана у графичком прилогу. Према ул. Јована
Хаџивасиљевића и Кумановској налази се на регулационој линији док је према ул.
Брегалничкој удаљена 3м од регулационе линије
• подземна грађевинска линија може да одступа од надземне у оквиру грађевинске
парцеле, тако да не угрожава суседне објекте и не прелази регулациону линију
• максимално удаљеност објекта од линије суседне грађевинске парцеле је мин. 4м
• растојање објекта од бочних суседних објеката је минимално 1/2 вишег објекта
• минимално растојање два главна објекта исте намене на грађевинској парцели је
најмање 1/2 висине вишег објекта
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•

вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање
сругом објекту суже од половине трајања директног осунчања
испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди
минимално растојање објекта до суседне парцеле

Вертикална регулација
• повучени спрат се повлачи минимално 2м у нивоу пода у односу на фасадну раван
последњег спрата, према јавној површини (улици). У случају када се предвиђају
еркери повучени спрат се повлачи 3м у нивоу пода у односу на фасадну раван
последњег спрата, према јавној површини (улици). Кров изнад повученог спрата
вишепородичних стамбених објеката пројектоватi као плитак коси кров (до 150) са
одговарајућим покривачем. Повучена етажа може имати пуну спратну висину, без
могућности изградње корисних површина над њом. Тавански простор
вишепородичних стамбених објеката се може користити за помоћне просторије.
Паркирање возила у оквиру грађевинске парцеле ван површине јавног пута
• становање (колективно):
1-1,2 ПМ / стамбеној јединици
(1/2 возила сместити у оквиру габарита објекта)
• трговина на мало:
1 ПМ / 100м2 корисне површине
• особе са инвалидитетом:
стамбено-пословне зграде са десет и више
станова најмање 5% од броја паркинг места , а
најмање 1ПМ
• комплекс се може оградити оградом висине до 1,5м, тако да је зидани део
максимално 0,9м.
Правила за приступ парцели
• минимална ширина приступа је 5,0м за вишепородично становање. Пешачки
приступ је минималне ширине 1,5м.
• пилазе објекту, хоризонталне и вертикалне комуникације пројектовати тако да се
обезбеди несметан приступ особама са посебним потребама.
Правила за архитектонско обликовање објеката
• објекти треба да буду уклопљени у постојећу урбану матрицу и амбијенталне
архитектонске карактеристике средине.
Правила за ограђивање парцеле
• грађевинске парцеле вишепородичних и вишеспратних објеката се не ограђују. У
случају директног контакта са парцелама намене за породично становање,
парцела се ограђује према условима за породично становање.
Правила за одводњавање
• површинске воде се одводе са парцеле слободним падомпрема улици са
најмањим падом од 1,5%.
• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој
парцели
УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ
Овај пројекат рађен је у складу са важећим планским документом. Сви делови и
фазе овог пројекта су урађени у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени
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, 83/2018, 31/19 37/19 и
9/2020) и свим важећим законским и подзаконским актима који ближе уређују
пројектовање и изградњу оваквог типа објеката.
Као основу за израду пројекта обезбеђена је следећа документација:
1.3.
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10.

Информација о локацији, Град Врање ГРАДСКА УПРАВА, бр. 353-185/2021-08/1 од
05.04.2021.год.
Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко техничке разраде за
грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1) Врање, ЕПС
Електродистрибуција, бр. 8Т.1.1.0.-Д-07.06-110608-21, од 12.04.2021.год.
Технички услови у погледу прикључења на телекомуникационе инсталације за потребе
израде урбанистичког пројекта урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу
(парцела бр. 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића,Телеком
Србија бр. А 334-142917/4-2021, од 14.04.2021.год.
Технички услови ЈП „Водовод“ Врање за потребе израде урбанистичког пројекта
урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898, 6899 и 6900
КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића,, бр. 1081/1 од 05.04.2021.год.
Услови за прикључење на јавну саобраћајницу за потребе израде урбанистичког
пројекта урбанистичко техничке разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 6898,
6899 и 6900 КО Врање 1) у ул. Јована Хаџивасиљевића, ЈП „ Урбанизам и изградња
Града Врања“, број 409-1/21, од 21.05.2021.год.
Катастарско топографски план, израђен од стране Геодетског бироа „Геопремер“
Врање, Р 1: 500. бр. 952-076-47616/2021 од 26,05,2021,год.
Од РГЗ - Служба за катастар непокретности Врање издата копија плана у Р 1:1000, бр.
953-076-4205/2021 од 24.03.2021. године;
Од Јавног бележника „Милена Станковић“ издат Извод из катастра непокретности
препис листа непокретности број УОП-IV 532, 534 и 536-2021 за кастарске парцеле
број 6898, 6899 и 6900 КО Врање 1
Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта, Одељење за
урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту
животне средине, број 350-107/2021-08/1 од 28.05.2021. године;
Пројектни задатак, „СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ ДОО ул. Војислава Илића бр.3, 17501
Врање, бр. 22/21 од 13.04.2021.год.

ДИСПОЗИЦИЈА
При изради Пројекта поштовани су услови из Плана Генералне регулације Зона 1 у
Врању - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20), урбанистички параметри,
грађевинске и регулационе линије. Објекат је постављен тако да се нивелационо
прилагодио терену у складу са условима локације.
Предметнe катастарскe парцелe бр. 6898, 6899 и 6900 К.О. Врање 1 у Врању
налазe се у границама ПГР-а Зона 1 у Врању - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА као градско
грађевинско земљиште, непосредно уз три улице Јована Хаџивасиљевића, Кумановске и
Брегалничке.
Са северо-западне и југо-западне стране се налази стамбено насеље са објектима
за индивидуално становање различите спратности од П+0 до П+2. Са југо-источне
стране, преко ул. Брегалничке се налазе изграђени вишепородични објекти спратности
П+4+Пк.
Терен је у изразитом паду од југо-запада ка северо-истоку. На самој локацији
постоје изграђено неколико стамбених, пословних и помоћних објекта, који датирају из
прошлог века и предвиђени су посебним пројектом за рушење, како би се формирала
грађевинска парцела за изградњу новог стамбено-пословног објекта спратности
По+П+3+Пс.
Предметне катастарске парцеле су укупне површине 755 м2 док ће површина
новоформиране грађевинске парцеле бити утврђена по изради пројекта препарцелације.
Имаће неправилан, трапезаст геометриски облик.
1.4.

НАМЕНА
Према важећим урбанистичким плановима Града Врања предметне катастарске
парцеле се налазе у оквиру Типичне Урбане зоне 1.3 где је намена СТАНОВАЊЕ средњих
густина.

2.
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Пројектовани стамбено-пословни објекат спратности По+П+3+Пс је конципиран као
самостојећи вишепородични вишеспратни објекат, који у подруму има подземну гаражу а у
делу приземља према ул. Јована Хаџивасиљевића два мања и два већа пословна простора
намењена за малопродају и трговину на мало.
Пројекат се израђује са циљем спровођења Плана Генералне регулације Зона 1 у
Врању - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20) сходно планираним наменама,
правилима грађења, развоја стамбене изградње и замене дотајалих објеката новим.
ФУНКЦИЈА
Према идејном архитектонском решењу на предметној локацији предвиђене су
следеће функционалне зоне, које су тако позициониране да омогућавају међусобно
повезивање за све кориснике објекта:
3.

1.
2.
3.
4.

Малопродаја и трговина на мало
Становање
Паркинг простор
Зеленило

ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ
Главни саобраћајни приступ у локацију, улаз-излаз у подземну гаражу предвиђен је
из ул. Јована Хаџивасиљевића. Помоћни саобраћајни улаз у двориште и на отворени
паркинг простор за станаре зграде је предвиђен из ул. Брегалничке. За станаре предвиђен је
пешачки улаз из ул. Кумановске.
4.

ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ
Пројектован је стамбено-пословни објекат који да садржи:
• у подрумском делу подземне гараже са довољним бројем паркинг места за
потребе станара (22 ПМ + 1 ПМ за хендикепиране), укупно 23 ПМ
• у приземљу према улици Јована Хаџивасиљевића четири пословне јединице –
локала за трговину на мало, и то површине 2х20м2 (на углу са ул. Кумановском) и у
наставку 2х80м2, као и три стамбене - јединице површине од 50 до 70м2.
• на првом спрату шест до седам стамбених јединица површине 1х35м2, 1х80м2 (на
углу ул. Јована Хаџивасиљевића и Брегалничке) а остали станови од 50 до 70м2
• на другом и трећем спрату шест стамбених јединица површине од 50 до 80м2
• на повученом спрату четири стамбене јединице површине од 80 до 110м2
• пратеће хоризонталне и вертикалне пешачке комуникације
• особни лифт за вертикални транспорт 4-6 особа
• простор за смештај контејнера за отпад у оквиру грађевинске парцеле
• уређене зелене површине и претеће пешачке комуникације и
• отворени паркинг за станаре објекта (4 ПМ + 1 ПМ за хендикепиране), укупно 5 ПМ
Предвиђа се замена постојеће инфраструктуре и изградња неопходне недостајуће
електроенергетске, телекомуникационе и термотехничке инфраструктуре. Предвиђа се
замена и побољшање канализационе и водоводне мреже и постављање довољног броја
надземних или подземних хидраната.

5.

ПАРКИРАЊЕ
Паркирање возила решено је у оквиру објекта тј. грађевинске парцеле изван
површина јавног пута.
Димензионисање паркинг места је дефинисано Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник Републике Србије бр. 22/15) и Планом
Генералне регулације – Зона 1 Врање – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр.
40/20) на основу кога треба обезбедити 1-1,2 ПМ / 1 стан, тј. за трговину на мало 1 ПМ /
100м2.
Сходно томе обезбеђено је укупно 28 ПМ, од чега 23ПМ у подземној гаражи у оквиру
објекта и 5ПМ на отвореном паркингу. Од укупног броја за особе са посебним потребама
сходно правилима, обезбеђено је по 1ПМ у подземној гаражи и 1ПМ на отвореном паркингу.
6.
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Паркинг места се изводе управно на саобраћајни приступ ширине 5,0м са
потребним луком за скретање. Димензије паркинг места су 2,5м/5,0м. Завршни слој
паркинга је од асфалт-бетонаског слоја.
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Како је објекат дефинисан да буде енергерски разред "А" ускладити дебљине
изолације, спољашњу столарију и термотехничку опрему према жељеном разреду.
Сви примењени материјали и склопови морају да задовоље важеће стандарде у
погледу свих видова заштите (против-пожарне, звучне, термичке и осталих атмосферских
утицаја у складу са законским и осталим прописима и нормама). За материјале завршне
обраде предвидети квалитетне и трајне материјале примерене архитектури објекта.
Објекат је конструктивно решен као скелетни систем градње са А.Б. стубовима, А.Б.
гредама и А.Б. међуспратним као носећим елементима. Конструкцију објекта прилагодити
осцилацијама изазваним земљотресом јачине 9 MCS.
Спољашњи зидови објекта ће бити изведени од термоблокова д=25 цм. Спољашње
површине зидова се финално облажу силикатно-силиконским малтером. Унутрашње
површине спољних зидова се облажу у складу са наменом просторија, природним
материјалима, малтером, каменом, дрвеним талпама и сл.
Унутрашњи зидови предвиђени су од опекарских блокова разних дебљина. Обрада
унутрашњих зидова – машинско малтерисање, глетовање и бојење полудисперзивним
бојама. На зидовима кухиња и санитарних чворова предвиђене су керамичке плочице.
Фасадна столарија објекта је од алуминијумских или ПВЦ профила са изо-стаклом, у
боји по избору пројектанта. Сходно правилнику о енергетској ефикасности, сву спољњу
столарију предвидети са термо-прекидом, комбинацијом стоп-сол и нискоемисионог стакла и
максималним коефицијентом пролаза топлоте 1,5 w°к/м2 конструкције.
Унутрашња столарија је индустријске производње, по избору пројектанта.
Подна облога је од гранитне керамике и подних плочица са адекватном подлогом и
обимним лајснама. У мокрим чворовима предвиђена је кошуљица са падом и адекватном
хидроизолацијом. Предвиђене су подне керамичке плочице постављене на адекватну
подлогу/лепак (неклизајуће, уобичајеног формата-30/30).
Инсталације: Електро-инсталације и инсталације водовода и канализације ће бити
урађене по посебним пројектима инсталација поштујући прописе за сваку врсту, користећи
савремена сазнања из сваке струке. Пројекти инсталација ће бити прилагођени техничким
условима за сваку од инсталација на локацији.
У техничкој документацији предвидети начин загревања објекта.
Фасаде, облик кровних равни, примењени материјали и други елементи
новопројектованог објекта својим волуменом не угрожава предеоне и природне вредности
простора, већ архитектура новопројектованог објеката доприноси амбијенталним
вредностима подручја.
Кровна констуркција је пројектована као једноводна од челичних решетки и
покривачем од лимених кровних сендвич панела. Пад кровне равни износи 80, што је у
складу са правилима градње. Имајући у виду да је пројектован повучени спрат, на том нивоу
се налази раван кров, проходни и непроходни (зелени кров) преко А.Б. плочастог система,
изнад којих су пројектовани слојеви термо и хидро изолације. Земљиште намењено за
покривање кровова треба добро припремити око 6 месеци пре заснивања. Ако ће се
травњак формирати у пролеће, све послове треба обавити с јесени. Травњак може бити
заснован сетвом или бусеновањем.
Вегетација на зеленим крововима хлади површину и умањује топлоту из ваздуха кроз
евапотранспирацију. Ова два механизма редукују температуре кровних површина и околног
ваздуха. Површина под којом је зелени кров може бити хладнија од околног ваздуха, док
конвенционални кров може да повећа температуру околног ваздуха и за преко 50°Ц.
Зелени кровови могу бити примењени на различитим типовима објеката: стамбене и
пословне зграде, индустријски, едукативни и јавни објекти, привате куће и остали типови
објеката.
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ОГРАЂИВАЊЕ КОМПЛЕКСА
Планирани комплекс има намену вишепородичног становања, па се не предвиђа
ограђивање целе парцеле, сем према суседној парцели бр.6897/1 која има намену за
индивидуално становање. Према ул. Брегалничкој предвиђа се на једном делу изградња
потпорног зида који треба да обезбеди улаз у подземну гаражу.
8.

ПРИСТУПАЧНОСТ ОБЈЕКТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Посебна пажња је усмерена на приступачност објекта, чиме ће се обезбедити
равноправно уживање свих људских права и основних слобода. Предузете су све
одговарајуће мере да би се особама са инвалидитетом, деци и старим особама,
равноправно са другима обезбедио приступ физичком окружењу. Наведене мере укључују:
уклањање препрека и баријера за приступ, кретање и боравак, односно коришћење у складу
са одговарајућим техничким прописима и Правилником о техничким стандарсима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015).
Сходно томе пројектом су предвиђена два паркинг места.
Елементи просторне приступачности на које је неопходно обратити пажњу су:
• прилазне стазе
• савладавање висинских разлика
• савладавање етажних висинских разлика
• рукохвати
• улазна врата
• рампе на свим улазима како би се омогућила приступачност особама са посебним
потребама
• доступност информација неопходних за орјентацију у простору
• паркинг простор испред улаза у објекат и у гаражи.

9.

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ – саобраћајница, паркинга, пешачких платоа
Пројектном документацијом дато је нивелационо решење саобраћајних површина,
паркинг простора, отворених терена, тротоара и пешачких стаза.
Нивелација саобраћајних површина и паркинг простора и одвођење атмосферских
вода са коловоза је дефинисано каналетом ка крајњем реципијенту, на јавну површину.
Тротоари и пешачке стазе и платои су дефинисани тако да су све стазе
нивелационо повезане међусобно и са саобраћајним површинама на које се надовезују,
при чему се тежило да се у највећој могућој мери нивелационо уклопе у постојеће стање
на терену.
10.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
Предвиђена је стандардна коловозна конструкција за ову врсту саобраћајног
оптерећења са усвојеним параметрима Ту=4x105 и ЦБР=5%, за коју је потребно извршити
предходна провера геомеханичких својстава постојећег терена:
Усвојени су следећи слојеви коловозне конструкције:
Саобраћајница и и саобраћајни прикључак:
• асфалт бетон АБ 11 дебљине 4цм,
• битуменизирани носећи слој БНС 22сА дебљине 6цм,
• дробљени камени агрегат ДКА 0/31мм дебљине 25цм,
• постељица од песковито-шљунковитог материјала дебљине 30цм,
• насипање локалним материјалом по потреби
Паркинг површине у подземној гаражи:
• битуменизирани хабајући слој БНХС 16 дебљине 7цм,
• дробљени камени агрегат ДКА 0/31мм дебљине 25цм,
• насипање локалним материјалом по потреби
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Паркинг површине на отвореном простору:
• Бехатон растер плоче 20x20 / д=6 цм
• Ризла 0/4 мм д=4 цм
• ДК 0/31.5 мм д=15 цм
• насипање локалним материјалом по потреби

Тротоари и пешачки платои:
За потребе уређења пешачке стазе од паркинга до улаза у објекат, као и за
облагање новопројектованих тротоара предвидели смо монтажу плоча од вибро пресованог бетона чији се површински слој израђује искључиво кварцним песком и
мешавином две или више боја. Плоче су израђене од водонепропусног бетона и као такве
отпорне су на мраз и утицај соли и имају високу издрзљивост и отпорност на хабање.
• Бехатон растер плоче 20x20 / д=6 цм
• Ризла 0/4 мм д=4 цм
• ДК 0/31.5 мм д=15 цм
• Насипање локалним материјалом по потреби
Лежиште од ризле: На припремљену подлогу се учвршћује слој од фракције 2
звана ризла у висини од 3 до 5 цм. То се најлакше постиже облим цевима пречника 2-5 цм
које служе као вођице. Између њих усути ризлу, дрвеном или алуминијумском летвом
извући. Готову површину не треба набијати и прекривати.
Постављање плоча: Почиње се са ћошка који лежи у правом углу (пожељно је
развући канап) и ако је могуће на најнижој тачки терена. Плоче се постављају на
развучену ризлу. Не постављати плоче сувише близу. Остављати простор између њих
најмање 2 мм. Потрудити се да фуг линије (простор између плочица) буду једнаке.
Контролисати свака 2-3 метра помоћу канапа или неке праве летве. Код плочица у боји
упоредо користити све боје, тј. разне палете симултано (не радити само једну, па тек онда
убацивати другу боју). Не уграђивати плоче са видљивим дефектима (нпр. оштећене у
транспорту). Њих треба оставити за крај и искористи за сечу.
Пад по дужини или ширини мора да износи најмање 2%. Плочице постављати око
1 цм изнад готове ивице (кад се лежиште протресе, све ће се задихтовати).
Фуговање: Спојеви се праве од невезаног песка, шљунка или ситног песка.
Погодне су следеће величине зрна: песак 0/2, 0/3, 0/4 мм, шљунак 1/3 мм. Потребно је 610 кг/м2. Користити га само у сувом стању. Не користити никакве кречњачке материјале
да би се избегло расцветавање. Најбоље је користити Е.Р.Л. фуг-песак.
НАПОМЕНА:Предложени материјали као и дебљина слојева се могу заменити приликом
израде техничке документације другим погодним материјалима, истих или сличних
техничких карактеристика.
АРХИТЕКТОНСКЕ ВРЕДНОСТИ ОБЈЕКТА
Објекат је пројектован у духу савремене архитектуре и уклопљен у амбијенталну
целину и окружење. Пројектован је у складу са наменом. Овакво архитектонско решење је
у потпуности примерено за централни део града. Фасадна платна и читава форма објекта
су без сувишних детаља што је у складу са локацијом и наменом објекта.
11.

12.

ИНСТАЛАЦИЈЕ
Потребни су прикључци на водовод, канализацију, оптику и електричну енергију.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Предвиђа се употреба најсавременијих расветних тела, квалитетних електро
развода и пажљиво одабраних веза у инсталацијама. Прикључак на електроенергетску
мрежу ће се извести на основу локацијских услова на уличну мрежу.
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Предвиђа се уградња најсавременијих телекомуникационих инсталација.
Прикључак на ТТ мрежу ће се извести на основу локацијских услова на уличну мрежу.
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Пројектом се предвиђа унутрашња мрежа водоводних и канализационих цеви
према архитектонском решењу и пројекту. Прикључак на водоводну мрежу ће се извести
на основу локацијских услова на уличну водоводну мрежу. Прикључак на канализациону
мрежу извести у свему према локацијским условима. Комплетну канализациону мрежу
извести од ПВЦ канализационих цеви. Прорачун фекалне канализационе мреже
извршити на основу броја санитарних елемената. Предвиђа се изградња хидрантске
мреже у складу са пројектом заштите од пожара – по потреби.
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Топловодно грејање објекта предвиђа се ТОПЛОВОДНОМ ПУМПОМ ВАЗДУХВАЗДУХ. Загревање и климатизација просторија станова и локала вршиће се
„инвертерским“ клима апаратима.
ЛИФТОВИ СА МАШИНСКОМ ПРОСТОРИЈОМ
За вертикалне комуникације поред класичних степеништа предвиђен је
електрични лифт са машинском просторијом изнад возног окна за смештање командног
ормара и погона са осталим уређајима. Ова врста лифтова је неопходна у свим високим
објектима у којима су велике висине дизања. Велике брзине лифта и гломазни погонски
уређаји су такође диктирајући услови у оваквим објектима који захтевају стабилну,
одвојену и по свему погодну и прилагођену машинску просторију.
То су лифтови чије су кабине посебно прилагођене својом унутрашњошћу и
дизајном за стамбене објекте. Тој врсти лифтова се додају разни сигурносни системи.
ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ
Све радове изводити према важећим стандардима.
Димензије конструктивних елемената дефинисати у оквиру пројекта за грађевинску
дозволу и извођење.
Уколико је то потребно, опрему монтирати пре завршетка објекта.
Сви елементи конструкције, облоге фасада, као и платоа морају бити доведени у
пројектовани положај.

13.

Одговорни пројектант :

Чедомир Марковић дипл.инж.арх.

Број лиценце:

300 1174 03

Печат:

Потпис:
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1.7. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ
Предмер и предрачун за планиране радове на изградњи СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА У ВРАЊУ, спратности По+П+3+Пс, на кат.парц. бр.6898, 6899 i 6900 К.О.
Врање 1, прецизно ће бити исказани пројектом за извођење.
Планирана инвестициона вредност узета је орјентационо, према тренутно
важећим тржишним ценама.
1. Стамбено-пословни објекат
100.000.000,00
2. Паркинг простор
2.000.000,00
3. Зеленило
500.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СВЕГА:
102.500.000,00 дин
2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА
2.1.

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Табела бр. 1

У Табели бр. 1 дати су нумерички показатељи (површине и индекс заузетости, број
паркинг места, заступљеност зелених површина и др.)
У Табели бр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 дати су нумерички показатељи: површине,
спратности и намена просторија.
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Табела бр. 2

Табела бр. 3
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Табела бр. 4
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Табела бр. 5
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Табела бр. 6
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Табела бр. 7
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Табела бр. 8

Табела бр. 9
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1.8. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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Д. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
За потребе инвеститора ,,СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА Д.О.О.” Врање, ПИБ
110673696, МБ 21374601, са седиштем у ул. Војислава Илића бр.3, урадити пројектнотехничку документацију за изградњу СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ВРАЊУ,
ул. Јована Хаџивасиљевића на кат. парцелама бр. 6898, 6899 и 6900, КО Врање 1, за
потребе прибављања Локацијских услова и Грађевинске дозволе у складу са ЦЕОП-ом
(Систем за подношење електронских пријава) у свему према важећем Закону о планирању и
изградњи и осталим позитивним прописима, који регулишу ову материју, као и осталим
условима надлежних Јавних предузећа и институција, техничким и другим прописима и
стандардима, као и условима из овог уговора.
Извршиоци посла су дужни да пројектно-техничку документацију израде у свему у
складу са позитивним прописима из предметне области, а пре свега:
- Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/19 и 9/20 - др. закон)
- Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката ("Службеном гласник РС", бр.
73/2019)
- Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
("Сл. гласник РС", бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015)
- Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у
грађевинарству („Сл.лист СФРЈ“, бр.21/90)
- Закона о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС број“, број 101/05, 91/15 и
113/17 – др. закон)
- Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара
(“Службени лист СРЈ”, број 8/95)
- Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Србије”, број 111/09 и
20/2015)
- Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)
- Локацијским условима издатим на основу Плана Генералне регулације Зона 1 у
Врању ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20)
1. ДИСПОЗИЦИЈА:
При изради Пројекта поштовати услове Плана Генералне регулације – Зона 1 Врање –
ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр. 40/20). Објекат поставити и нивелационо
прилагодити терену, применити и поштовати све урбанистичке параметре, грађевинске и
регулационе линије на основу Информације о локацији.
Предметне катастарске парцеле бр. 6898, 6899 и 6900 К.О. Врање 1 у Врању налазe се
у границама ГУП-а Врање из 2018.год. као градско грађевинско земљиште, непосредно уз
улицу Јована Хаџивасиљевића, Брегалничку и Кумановску. Површина предметних
катастарских парцела износи 755м2, има неправилан, трапезаст геометриски облик.
Терен је у паду од југозапада ка северозападу.
страна 1 од 4

На самој локацији постоје изграђена три стамбена објекта и неколико помоћних. Све
постојеће објекте предвидети за рушење.
2. ПЛАНСКИ ОСНОВ:
Генерални урбанистички план Врања (“ Сл. гл. Града Врања” бр. 37/18) и План
Генералне регулације – Зона 1 Врање – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр.
40/20) на основу кога је издата Информација о локацији бр. 353-185/2021-08-1 од
05.04.2021.год.
2.1. Планирана намена простора
Према важећим урбанистичким плановима Града Врања предметне катастарске
парцеле се налазе у оквиру Типичне Урбане зоне 1.3 где је намена СТАНОВАЊЕ средњих
густина.

-

2.2. Планирани садржаји - спецификација
Пројектовати стамбено-пословни објекат који треба да садржи:
у подрумском делу подземне гараже са довољним бројем паркинг места за потребе
станара
у приземљу према улици Јована Хаџивасиљевића четири пословне јединице – локала и
то површине 2х20м2 (на углу са ул. Кумановском) и у наставку 2х80м2, као и три
стамбене - јединице површине од 50 до 70м2.
на првом спрату шест до седам стамбених јединица површине 1х35м2, 1х80м2 (на углу
ул. Јована Хаџивасиљевића и Брегалничке) а остали станови од 50 до 70м2
на типском спрату шест до седам стамбених јединица површине од 50 до 70м2
на повученом спрату пет до шест стамбених јединица површине од 50 до 70м2
пратеће хоризонталне и вертикалне пешачке комуникације
особни лифт за вертикални транспорт 4-6 особа
простор за смештај контејнера за отпад
зелене површине и
допунски паркинг простор на отвореном – по потреби

2.3. Приступ локацији
Главни саобраћајни приступ у локацију предвидети из ул. Јована Хаџивасиљевића. За
станаре предвидети улаз из ул. Кумановске.
2.4. Паркирање
Паркирање возила решити у оквиру објекта тј. грађевинске парцеле изван површина
јавног пута.
Димензионисање паркинг места је дефинисано Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник Републике Србије бр. 22/15) и Планом
Генералне регулације – Зона 1 Врање – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (“Сл. гл. Града Врања” бр.
40/20) на основу кога треба обезбедити 1-1,2 ПМ / 1 стан, пословање 1- ПМ / 70м2 тј. за
трговину на мало 1 ПМ / 100м2.
3. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Како је објекат дефинисан да буде енергерски разред "А" ускладити дебљине
изолације, спољашњу столарију и термотехничку опрему према жељеном разреду.
4. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Сви примењени материјали и склопови морају да задовоље важеће стандарде у
погледу свих видова заштите (против-пожарне, звучне, термичке и осталих атмосферских
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утицаја у складу са законским и осталим прописима и нормама). За материјале завршне
обраде предвидети квалитетне и трајне материјале примерене архитектури објекта.
Прозоре на спољним зидовима урадити од ПВЦ вишекоморних профила са
термичким прекидом застакљених термопан стаклом. Унутрашњу обраду зидова, подова и
плафона извести од квалитетних материјала у складу са наменом. Подове у санитарним
просторијама и комуникацијама предвидети од противклизних керамичких плочица.
Унутрашњу столарију и преграде у тоалету радити од ПВЦ или АЛ профила.
5. ОБРАДА ПРОЈЕКАТА
Пројекат израдити поштујући постојеће законе, прописе који се односе на предмет
пројектовања, примењујући важеће норме и стандарде.
Овај Пројектни задатак је саставни део пројектне документације.
6. ОБАВЕЗА ПРОЈЕКТАНТА
Обавеза пројектанта је да пројектно-техничка документација за изградњу објекта буде
урађена по правилима струке и важећих закона о грађењу.
Техничка документација треба да садржи пројекте који се израђују у деловима, према
областима, односно садржају у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19 и 9/20 - др. закон), Правилником о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019), Правилником о
условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова ("Сл. гласник РС", бр.
58/2012, 74/2015 и 82/2015) и другим прописима, за потребе прибављања Локацијских
услова и Грађевинске дозволе у складу са ЦЕОП-ом (Систем за подношење електронских
пријава), на нивоу:
1. Идејног архитектонског решења (ИДР)
2. Урбанистичког пројекта (УП)
3. Пројекта препарцелације и ПГО
4. Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)
5. Пројекта за извођење (ПЗИ)
Зависно од радова који су планирани на објекту, пројектна документација треба да
садржи следеће пројекте, обележене на следећи начин и обавезно сложене у свеске:
број 0.0-Извод из пројекта са резимеом техничке контроле
број 0-Главна свеска
број 1-Архитектура
број 2-Конструкција и други грађевински пројекти
број 3-Хидротехничке инсталације
број 4-Електроенергетске инсталације
број 5.1-Телекомуникационе и сигналне инсталације
број 5.2 -Пројекат стабилног система за детекцију и дојаву пожара
број 6.1-Машинске инсталације-термотехничке инсталације (грејање и
климатизација)
број 6.2- Машинске инсталације-пројекат лифта
број 9-Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака
број 10-Припремни радови (Пројекат рушења постојећих објеката, геомеханички
елаборат, геодетски елаборат, катастарско-топографски план-КТП, пројекат
препарцелације, и пројекат геодетског обележавања-ПГО)
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