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Г

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Информација о локацији бр. 350-205/2020 од 30.06.2020. године;
Извод из Листа непокретности бр. 1440 за кат. парцелу бр. 1586/3, 1586/2 К.О. Петка; бр. 696 за
кат. парцелу бр. 1587/5 К.О. Петка; бр. 1673 за кат. парцелу бр. 1587/2, 1593/3 К.О. Петка од
01.04.2021.;
Копија плана за кат. парцелу бр. 1586/3 и 1593/3 К.О. Петка, бр. 953-080-4448/2021 од
31.03.2021.;
Услови, мишљења и сагласности имаоца јавних овлашћења:
- Услови: "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Електродистрибуција Лазаревац бр. 8I.
1.0.0.Д-09.13-116440-УПП21 od. 07.05.2021 године
- Услови: ЈПКП Лазаревац бр. HO2.01-3051/1 од 19.04.2021. године,
- Услови: Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“ бр. 148563/2-2021 од
16.04.2021. године
- Услови: РС МУП Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације
у Београду бр. 217-183/2021 од 12.04.2021. године
- Мере и услови: Градска управа града Београда, Секретаријат за
заштиту животне средине бр. 501.2-105/2020 од 09.06.2021. године.
- Услови: Завод за зaштиту споменика културе града Београда број: 0223/21 од
29.04.2021. године
- Решење: Завод за заштиту природе Србије број: 03 бр. 021-1129/2 од 01.06.2021. Године
- Услови: ЈП Србијашуме број: 03 бр. 6260 од 07.05.2021. године
Катастарско- топографски план за кат. парцеле бр. 1586/2,1586/3, 1587/2,1587/5 и 1593/3 К.О.
Петка, израђен од стране ГЕОПРЕМЕР Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 54, Лазаревац;

А
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу члана 62. Став 2 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) доносим:

РЕШЕЊЕ
о одређивању одговорног урбанисте на изради техничке документације за:
ПРОЈЕКАТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за урбанистичко- архитектонску разраду локације
за изградњу зграде за краткотрајни боравак
(апартмани за одмор и ноћење излетника) на ГП1
која се формира од кат. парцеле бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3
К.О. Петка, у Петки/ Лазаревац

НАРУЧИЛАЦ:

Зоран Јовановић ПР ВИНАРИЈА ЗОРЧА
ул. Обршински пут бб, Петка/ Лазаревац

ЗА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ ОДРЕЂУЈЕ СЕ:
Александра Јовановић, дипл.инж.арх.

200 1649 18

Именовани испуњава услове предвиђене одредбама Закона о планирању и изградњи објеката
(''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, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021).

W9 ARCHITECTS
ул. Косанчићев венац бр. 2А, Лазаревац / Београд
________________________________________________________________________________________
Тијана Срећковић, дипл.инж.пејз.арх.

ИЗЈАВА
Одговорног урбанисте на изради техничке документације за:

ПРОЈЕКАТ:

ОДГОВОРНИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за урбанистичко- архитектонску разраду локације
за изградњу зграде за краткотрајни боравак
(апартмани за одмор и ноћење излетника) на ГП1
која се формира од кат. парцеле бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3
К.О. Петка, у Петки/ Лазаревац

Александра Јовановић, дипл.инж.арх.

200 1649 18

УРБАНИСТА:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за урбанистичко- архитектонску разраду локације за за изградњу зграде за краткотрајни боравак
(апартмани за одмор и ноћење излетника) на ГП1 која се формира од кат. парцеле бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3
К.О. Петка, у Петки/ Лазаревац у свему усклађен са Законом 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилником о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" бр.32/19) и Просторним
планом Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“, бр.10/12).

Одговорни урбаниста:

________________________________________________________________________________________
Александра Јовановић д.и.а.
Бр. лиценце: 200 1649 18

Б
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. УВОД
Повод за израду урбанистичког пројекта је урбанистичко- архитектонска разрада локације за
изградњу зграде за краткотрајни боравак (апартмани за одмор и ноћење излетника) на ГП1 која се
формира од кат. парцеле бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3 К.О. Петка, у Петки/ Лазаревац, на иницијативу
наручиоца Зорана Јовановића ПР ВИНАРИЈА ЗОРЧА.
Према Просторном плану Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“, бр.10/12) предметна
локација се налази у оквиру туристичке зоне, што омогућава израдњу планиране зграде за краткотрајни
боравак у циљу коришћења туристичких потенцијала локације. Планирана је изградња, уз обавезу
претходне урбанистичко- архитектонске разраде локације кроз израду урбанистичког пројекта, а у
свему према правилима Просторног плана Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“,
бр.10/12).
Циљ израде Урбанистичког пројекта је усклађивање захтева Наручиоца са могућностима и
ограничењима локације и, у складу са тим, израда урбанистичко- архитектонске поставке на предметној
парцели тако да се омогући изградња у границама дозвољених урбанистичких параметара.

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ
‣ Закон 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021);
‣ Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Сл. гласник РС" бр.32/19);
‣ Павилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС"
бр.22/15).
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта:
‣

Просторни план Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“, бр.10/12).

3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Предметна локација обухваћена Урбанистичким пројектом су кат. парцеле бр. 1593/3, 1586/3,
1586/2, 1587/2 и 1587/5 све К.О. Петка. Према Просторном плану Градске Општине Лазаревац („Сл.
Лист града Београда“, бр.10/12):
кат. парцела бр. 1593/3 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:
- мањим северним делом зони ’’шумско земљиште’’ ван грађевинског подручја,

- већим јужним делом зони ’’пољопривредно земљиште’’ ван грађевинског подручја, а у оквиру
туристичке зоне;
кат. парцела бр. 1586/3 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:
- североисточним делом зони ’’изграђено земљиште’’ ван граница грађевинског подручја,
- централним делом зони ’’пољопривредно земљиште’’ ван граница грађевинског подручја и
- југозападним делом зони ’’шумско земљиште’’ ван граница грађевинског подручја, а у оквиру
туристичке зоне;
кат. парцела бр. 1586/2 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:
- североисточним делом зони ’’пољопривредно земљиште’’ ван граница грађевинског подручја,
- зони ’’шумско земљиште’’ ван граница грађевинског подручја, а у оквиру туристичке зоне;
кат. парцела бр. 1587/2 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:
- зони ’’шумско земљиште’’ ван граница грађевинског подручја, а у оквиру туристичке зоне и
кат. парцела бр. 1587/5 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:
- зони ’’шумско земљиште’’ ван граница грађевинског подручја, а у оквиру туристичке зоне.
Урбанистички пројекат обухвата:
- Кат. парцелу бр. 1593/3 К.О. Петка- површине 0,17.88 ха,
- Кат. парцелу бр. 1586/3 К.О. Петка- површине 0,46.41 ха,
- Кат. парцелу бр. 1586/2 К.О. Петка- површине 0,42.16 ха,
- Кат. парцелу бр. 1587/2 К.О. Петка- површине 0,13.15 ха и
- Кат. парцелу бр. 1587/5 К.О. Петка- површине 0,16.57 ха.
Укупна површина обухвата урбанистичког пројекта је 1,35.90 ха.
Извод из РГЗ Катастар непокретности
број парцеле

површина
парцеле

врста земљишта имаоци права на
парцели

врста права

удео

1593/3
К.О. Петка
1586/3
К.О. Петка
1586/2
К.О. Петка
1587/2
К.О. Петка
1587/5
К.О. Петка

0,17.88 ха

Пољопривредно
земљиште
Пољопривредно
земљиште
Пољопривредно
земљиште
Шумско
земљиште
Шумско
земљиште

Јовановић Зоран
Јовановић Мирјана
Јовановић Зоран

Својина

1/1

Својина

1/1

Јовановић Зоран

Својина

1/1

Јовановић Зоран
Јовановић Мирјана
Томанић Војислав

Својина

1/1

Својина

1/1

0,46.41 ха
0,42.16 ха
0,13.15 ха
0,16.57 ха

Географски положај терена: Предметни комплекс је претежно неправилног облика, сачињен од
парцела које варирају од неправилне ка правоугаоној форми. Комплекс је својим фронтом, односно
парцелом на страни приступа комплексу (кат. парцела бр. 1587/5 К.О. Петка) , позициониран паралелно

у односу на приступну саобраћајницу на јужној страни, ул. Обршински пут, некатегорисани пут на кат.
парцели бр. 1758 К.О Петка. Са северне, источне и западне стране комплекс се граничи са суседним
кат. парцелама претежно пољопривредне намене. У оквиру комплекса на кат. парцелама бр. 1586/2,
1587/2 и делу кат. парцеле бр. 1586/3 све К.О. Петка налази се засад винограда, као и на суседној кат.
парцели бр. 1586/6 која је у власништву истог инвеститора. Предметни терен је у израженом паду од
југоистока ка северозапду. Просечна надморска висина комплекса је 213.00 м.н.в.

4. УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ СА УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ

4.1 Постојеће стање
На кат. парцели бр. 1586/3 К.О. Петка налази се изграђен објекат, помоћна зграда, односно
економски објекат (Објекат 1 у Листу непокретности). Такође, на делу кат. парцеле бр. 1586/3 К.О.
Петка и на кат. парцели бр. 1593/3 К.О. Петка у току је изградња економског објекта (вински подрум)
конципираног као доградња постојећег економског објекта, а у свему према издатом Решењу о
одобрењу извођења радова бр. ROP-LAZ-18968-ISAWHA-5/2020
III-03 Број: 351-565/2020 од
14.09.2020. године. Дограђени део представља функционалну и архитектонску целину са постојећим
објектом па тако чини објекат винарије спратнсти Су+П+Пк, површине под објектом 814,19m2.
Изградња објекта апартмана је предвиђена на месту платоа на нивоу сутерена објекта винарије, као
објекат спратности Су+П+1+Пк.
Такође, на кат. пацели бр. 1586/2, на југозападном делу кат. парцеле бр. 1586/3 и на
североисточном делу кат. парцеле бр. 1587/2 све К.О. Петка налази се формиран засад винограда.
Извод из РГЗ Катастар непокретности
објекат

површина
објекта

начин
коришћења и
назив објекта

правни статус објекта имаоци права
на објекту

врста
права

Објекат 1

214 м2

Помоћна
зградаекономски
објекат

Објекат има
одобрење за
употребу

Својина

Јовановић
Зоран

4.2 План препарцелације
Препарцелација у оквиру Урбанистичког пројекта се односи на дефинисање аналитичкогеодетских елемената за формирање грађевинске парцеле, предвиђене за изградњу објекта.
Препарцелацијом катастарских парцела бр. 1593/3, 1586/3, 1586/2, 1587/2 и 1587/5 све К.О. Петка
планира се формирање једне грађевинске парцеле (ГП1) намењене изградњи објекта за краткотрајни
боравак (апартмани за одмор и ноћење излетника), затим формирање парцеле приступног пута (ПП1)
до новоформиране грађевинске парцеле ГП1 и формирање пет катастарских пацела. Приступ
новоформираним кат. парцелама К2, К3, К4 и К5 је преко новоформиране парцеле приступног пута, док
се за новоформирану кат. парцелу КП1 предвиђа приступ преко новоформиране грађевинске парцеле
ГП1.

Положај и граница, као и површине новоформираних парцела дефинисани су аналитичко-геодетским
елементима. Дефинисање новоформираних парцела приказано је у графичком прилогу бр.02 - План
препарцелације.

4.3 Намена планираних објеката са условима за изградњу
Урбанистичко- архитектонско решење је базирано на формирању комплекса винограда са
винаријом и апартманима за краткотрајни боравак, под окриљем идеје о винском туризму. Наиме,
урбанистичко решење предвиђа изградњу објекта апартмана за краткотрајни боравак у оквиру
постојећег комплекса винограда са винаријом, а уз саму винарију и вински подрум.
Како се предметни комплекс налази у оквиру микрореона побрђа који карактерише учешће
ливада, пашњака, воћњака и винограда, па на тај начин представља повољно окружење за развој
одрживог туризма који подразумева коришћење развојних могућности које обезбеђује туризам, при
чему би то био облик меког туризма, брижљиво прилагођен локалним околностима, што би у овом
случају био вински туризам. Циљ је да се кроз адекватно и одрживо коришћење природних вредности
предела, кроз развој туристичке понуде повећа атрактивност простора, самим тим обједини туристичка
понуда на нивоу општине и поспеши њено укључивање у регионалну туристичку понуду. Урбанистичко
решење се заснива управо на унапређењу туристичког потенцијала предела кроз увођење савремених
услуга у туристичкој привреди, а уз истовремено очување и неговање естетских карактеристика
пејзажа. Кроз архитектонско- урбанистичко решење планира се формирање савременог концепта
винског туризма пројектовањем адекватног окружења за краткотрајан боравак, што подразумева
формирање простора који посетиоцима омогућава угодан боравак у аутентичном предеоном амбијенту,
а уз очување и одрживо коришћење природних потенцијала предела.
Предвиђено је да се објекат апартмана надовеже на плато сутерена објекта винарије, а сам
објекат је конципиран као изложбени простор на нивоу сутерена са апартманима за краткотрајни
боравак на осталим нивоима. У погледу габарита и волумена објекта, димензија планираног објекта је у
свему у складу са захтевом Наручиоца, а у складу са важећом планском документацијом, за
формирање апартмана за краткотрајни боравак, а у оквиру једног објекта у ком ће бити смештено 5
апартмана са припадајућим садржајима. На основу ових импута је пројектовано идејно архитектонско
решење, које је саставни део Урбанистичког пројекта. Приликом даље, детаљне пројектантске разраде,
могућа су одступања од датих димензија, али тако да се не одступа од минималних задатих растојања
од регулационе линије, задње и бочних граница парцеле, индекса заузетости, висинске регулације,
процента зеленила и осталих урбанистичких параметара утврђених Планом.
Објекат је пројектован тако да задовољи примарни циљ у организовању објекта за краткотрајни
боравак како би сваки апартман био у директном контакту са природним амбијентом. Приликом
пројектовања праћени су принципи који представљају основна начела изградње оптималног објекта:
принцип компактне форме, принцип косог крова и принцип селективне употребе материјала.
Обликовање објекта и избор грађевинских материјала, фасадне облоге и конструкције
усаглашене су са карактеристикама типа објекта, климатским условима локације, условима прописаног
века трајања основних конструкција и једноставног одржавања, санитарно – хигијенским, законским и
другим нормама.

Намена постојећег објекта остаје непромењена у погледу начина коришћења појединачних
просторија у оквиру саме винарије. Планирано је ограђивање парцеле транспарентном оградом, а на
тај начин што је се на страни централног улаза у комплекс планира ограда са улазном пешачком и
колском капијом. Ограда се планира на ободним границама парцела комплекса, дуж правца пружања
границе, а на предметним кат. парцелама у оквиру обухвата Урбанистичког пројекта.
Локација је опремљена потребном инфраструктуром /постојећи прикључак на електронергетску
мрежу и на хидротехничку мрежу водовода/ док се за објекат апартмана, уз испуњење претходних
услова у складу са захтевима надлежних ималаца јавних овлашћења, предвиђа прикључење објекта на
неопходну инфраструктуру.

Извод из Просторног плана Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“,
бр.10/12):
кат. парцела бр. 1593/3 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:

‣

- мањим северним делом зони ’’шумско земљиште’’ ван грађевинског подручја,
- већим јужним делом зони ’’пољопривредно земљиште’’ ван грађевинског подручја, а у оквиру
‣

‣

‣

‣

-

туристичке зоне;
кат. парцела бр. 1586/3 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:
североисточним делом зони ’’изграђено земљиште’’ ван граница грађевинског подручја,
централним делом зони ’’пољопривредно земљиште’’ ван граница грађевинског подручја и
југозападним делом зони ’’шумско земљиште’’ ван граница грађевинског подручја, а у оквиру
туристичке зоне;
кат. парцела бр. 1586/2 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:
североисточним делом зони ’’пољопривредно земљиште’’ ван граница грађевинског подручја,
зони ’’шумско земљиште’’ ван граница грађевинског подручја, а у оквиру туристичке зоне;
кат. парцела бр. 1587/2 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:
зони ’’шумско земљиште’’ ван граница грађевинског подручја, а у оквиру туристичке зоне и
кат. парцела бр. 1587/5 К.О. Петка припада урбанистичкој зони:
зони ’’шумско земљиште’’ ван граница грађевинског подручја, а у оквиру туристичке зоне.

’’Општа правила грађења:
Грађевинске парцеле и парцеле на којима је дозвољена градња. Грађевинска парцела је
површина у оквиру грађевинског земљишта на којој се може градити. Свака грађевинска парцела
мора имати приступ на саобраћајницу.
За формирање грађевинске парцеле у унутрашњости блока, мора се формирати засебна
грађевинска парцела саобраћајнице минималне ширине 3,50m. Свака парцела ван грађевинског
земљишта која има приступ на саобраћајницу је парцела на којој је у складу са законом и овим
Планом дозвољена градња објеката који нису у сукобу са претежном наменом (компатибилни
садржаји). Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да се будућом
изградњом не угрожава функционисање објеката од јавног интереса (улица, тротоара,
инфраструктурне мреже).
Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом или делити парцелацијом до
минимума утврђеног овим правилима, а у складу са дефинисаним наменама и типологијом градње.
Правила за постојеће објекте
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс изграђености, индекс заузетости парцеле,
спратност) већи од параметара датих овим планом, задржавају постојеће параметре без
могућности увећавања (доградње, надградње и сл). У случају замене објекта новим, поштовати све
урбанистичке параметре и условљености дефинисане овим планом (удаљења од граница парцеле,
удаљења од суседних објеката и др).
За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница парцеле мања од
вредности утврђених овим правилима за све типологије, у случају реконструкције, на бочним
странама није дозвољено постављати отворе стамбених просторија.

Уколико постојећи објекат има урбанистичке параметре мање од параметара датих овим
планом, могућа је доградња, односно надградња, уз поштовање следећих услова: 1) неопходно је
обезбедити потребан број паркинг-гаражних места на парцели; 2) доградња може бити извршена у
виду анекса, односно у приземљу или другим деловима и етажама објекта, у складу са правилима
овог плана; 3) дограђивање се мора изводити тако да се не наруши однос према суседним
објектима, тј. обавезно је поштовати правила о позиционирању објеката на парцели; 4) дограђени
део објекта мора бити у складу са постојећим елементима објекта, у истој, односно усклађеној
материјализацији и композицији; 5) није дозвољено формирање отвореног степеништа на фасади
објекта већ дограђенa степеништа морају бити заштићенa од спољних утицаја; 6) надградња
нових етажа постојћих објеката могућа је у оквиру планом дозвољених висина; 7) код доградње /
надградње/ постојећих етажа поштовати правила везана за упуштање делова објекта (балкони,
терасе, настрешнице и сл.) ван грађевинске линије, а у случају да постојећа грађевинска линија
превазилази максималну дефинисану линију грађења није дозвољено упуштање делова објекта; 8)
надзидани део објекта мора бити изведен у складу са постојећим делом зграде (прозорски отвори,
балкони и терасе морају бити постављени у складу са постојећим отворима, балконима, терасама
и др); 9) приликом надградње нових етажа дозвољено је формирање кровних баџа које морају бити
постављене у складу са прозорским отворима, терасама и балконима на постојећем делу фасаде.
Правила грађења на пољопривредном земљишту
Утврђује се заштитна зона минималне ширине 800m, између стамбених објеката (зона) и
пољопривредних површина (њива, плантажних воћњака и сл.), на којима је заступљена интензивна
пољопривредна производња уз редовну употребу агрохемијских средстава.
Утврђује се минимални заштитни појас између границе пољопривредних парцела и обале
водотока ширине 10m, у коме није дозвољено коришћење агрохемијских средстава.
Утврђује се заштитна зона минималне ширине између границе комплекса фарми и других
објеката у суседству, и то: од стамбених зграда (стамбених зона/насеља), магистралних путева и
речних токова у ширини од 200m, а од изворишта водоснабдевања у ширини од 800m. Фарме могу
бити на међусобној удаљености мањој од 200m уколико нема кумулативних и синергијских утицаја.
Препоручена одстојања могу бити и већа уколико то покажу резултати процена
утицаја пројеката на животну средину.
Обавеза власника и корисника обрадивог пољопривредног земљишта је да:
• Воде евиденцију о количини унетих минералних и органских ђубрива и пестицида;
• По потреби, а најмање сваких пет година врше контолу количине унетог минералних и органских
ђубрива и пестицида;
• Поступају по препоруци из извештаја о резултатима испитивања.
• На подручју плана предвиђена је изградња објеката компатибилних основној намени за развој
пољопривредне производње и то у оквиру пољопривредног земљишта.
Намена објеката
Дозвољена је изградња објеката уколико не угрожавају подземне воде и то:
магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај
пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном простору
(стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће,
хладњаче, као и ергеле, хиподроми и сл.;објеката за финалну прераду пољопривредних производа; и
објеката намењених за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша (фарме, кланице и сл.).
Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње изван грађевинског подручја, могу
да се граде само за властите потребе и у функцији обављања пољопривредне делатности.
Типологија објеката
Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти (стамбени и
производни) или групације слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних
(производни).

Правила за формирање комплекса
Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне
пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње према
следећим
условима*:
пољопривредни објекти минимална величина комплекса
– за интензивну сточарску производњу 5ha
– за интензиван узгој перади и крзнаша 2ha
– за интензивну ратарску производњу на поседу 5ha
– за узгој воћа и поврћа на поседу* 2ha
– за виноградарство на поседу 1ha
– за узгој цвећа на поседу* 0,5ha
Максималан индекс заузетости земљишта под објектима је 60%, а максимална спратност П+Пк*.
Позиционирање објеката и мере заштите од утицаја пољоприведе
За позиционирање производних објеката који су у функцији пољопривреде примењују се
следећа минимална заштитна одстојања:
од саобраћајнице (магистралног пута) 100m; и од грађевинског подручја насеља 500m*.
* (не односи се на стакленике, пластенике и силосе).
Одстојање између стамбених објеката и ораница (воћњака) који се интензивно третирају
вештачким ђубривом и пестицидима је минимум 800m. У заштитном појасу између границе
пољопривредне парцеле и обале водотока од 10m није дозвољено коришћење пестицида и
вештачких ђубрива.
Позиција објеката за узгој стоке (сточне фарме) одређује се у складу са капацитетом
објекта и положајем објекта у односу на насеље. Објекти за интензиван узгој стоке, перади и
крзнаша које имају преко 50 условних грла могу да се граде само уз услов да не угрожавају подземне
воде. Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у
суседству су:
- од стамбених зграда, магистралних путева и речних токова - 200m; и
- од изворишта водоснабдевања - 800m.
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину за фарме
са преко 500 условних грла, као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона.
Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта примарне
дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла.
Објекти на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе морају да испуњавају следеће
услове:
• да се налазе изван насеља;
• да се не граде на земљишту које је подводно и угрожено од поплава;
• да нису удаљени од главног пута;
• да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и јавно ђубриште;
• изложбене просторије могу изузетно да се налазе и у самом насељу;
• да има само један улаз довољно простран и са изграђеним вратим; и
• да има посебно издвоје простор за животиње за које се приликом контроле утврдило да су
заражене или су сумњиве на заразу.
Величина простора зависи од обима и врсте промета животиња водећи рачуна да просечна
одређена
површина се мора повећати за 15% површине на име путева и изградњу манипулативних и
санитарних
обеката:
по грлу крупних животиња 2m2;
по телету 1,2m2;
по овци, односно свињи преко 50kg -1m2; и

по јагњету и прасету 0,5m2.
Услови грађења економских објеката у оквиру пољопривредних домаћинстава која се баве
пољопривредном производњом мањег капацитета
Правила парцелације
Породични стамбени објекти се граде на засебним грађевинским парцелама. Није дозвољена
изградња више објеката на парцели, осим пратећих помоћних објеката максималне површине 50m2,
у служби пољопривреде, радионице, гараже, вртни павиљони, стаклене баште, затворени базени,
фонтане, спортски терени и сл. Изградња другог објекта (стамбеног, пословног, привредног,
пољопривредног и др.) на истој парцели (узцобезбеђење прилаза до сваког објекта) дозвољава се
само на парцелама већим од 2000m2. Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на
саобраћајницу, мора да има колски прилаз сацдруге парцеле (сукориснички) који је минималне ширине
2,50m.
Правила за помоћне објекте на парцели
На великом броју парцела породичног становања присутни су поред стамбених и помоћни
објекти као и елементи пољопривредног домаћинства, тј. економског дворишта: гараже, оставе,
радионице, летње кухиње, магацини хране за сопствену употребу, мањи објекти за смештај стоке,
производњу, прераду и складиштење пољопривредних производа и слично. Наведене објекте могуће
је планирати под условимацзадовољења свих хигијенских захтева и прописа.
Помоћни објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину, али се
површина под овим објектима узима у обзир при израчунавању процента заузетости парцеле.
Максимална висина помоћних објеката износи 5m. Стамбено двориште садржи: објекте за
становање и помоћне објекте уз стамбени објекат (летња кухиња, гаража, остава, надстрешница
и слично). Дозвољена је организација пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима
повртарства и воћарства. Економско двориште садржи економске и помоћне објекте. Економски
објекти су објекти за смештај стоке, производни објекти, објекти за прераду пољопривредних
производа,
објекти за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну
механизацију, машине и возила.
Помоћни објекти у економском дворишту су гараже или надстрешнице за пољопривредну
механизацију, машине и возила, као и оставе, гараже и слично.
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње,
стамбено двориште се поставља на највишој коти. На парцели са нагибом терена од јавног пута
(наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут.
Поред општих правила потребно је поштовати и посебна правила везана за помоћне
објекте:
међусобна растојања помоћних објеката зависе од организације дворишта, с тим да се прљави
објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте; минимално растојање између
стамбеног објекта и објеката за смештај стоке је 15m; минимално удаљење септичке јаме од
стамбеног објекта је 6m, а од границе суседне парцеле 3m; ђубриште и пољски клозет морају бити
удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20m, и то само на нижој
коти; отпадне воде и ђубре из стаје, свињца или штале треба да отичу у затворену септичку јаму
у складу са прописима о заштити животне средине; ако се економски делови суседних парцела
непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање
од 1m; и сточне фарме већег капацитета од 10 условних грла нису дозвољене у оквиру стамбеног
подручја.

Правила грађења на шумском земљишту
У шумама могу да се граде објекти у складу са плановима газдовања шумама и посебним
прописом којим се уређује област дивљачи и ловства, кроз годишње извођачке планове у складу са
Законом о шумама (Службени гласник РС бр. 30/10 од 07.05.2010.год.)
У шуми и на удаљености мањој од 200 м од руба шуме не могу да се граде ћумуране, кречане,
циглане и други објекти са отвореном ватром. Забрањено је крчење и пустошење, чиста сеча која
није одобрена као редован вид обнављања шума (ЕА Тополе, багрем, реконструкције). Крчење шуме
се може дозволити само у случајевима када то захтева јавни интерес утврђен на основу закона.
Техничка инфраструктура (шумске саобраћајнице, противпожарне пруге и други објекти који
служе газдовању шумама) планира се, гради, одржава и користи на начин који не угрожава:
• изворишта вода и водне токове;
• станишта значајна за опстанак дивљих биљних и животињских врста;
• процес природног подмлађивања у шуми;
• културну и историјску баштину;
• остале општекорисне функције шума;
• стабилност земљишта и не узрокује ерозију и бујице.
На шумском земљишту могу да се граде:
• објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
• пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.);
• партерно уређење (одморишта, стазе и сл.); и
• објекти у функцији ловства и узгоја ловне дивљачи (хранилишта, појилишта, чеке и сл.).
Објекти се не смеју градити од бетона, већ се препоручује употреба природних материјала
(дрво, камен, шиндра) и традиционалних форми.
Шумске стазе, бициклистичке стазе, просецање прогала и постављање екстерног
мобилијара треба да се усклади са Основама газдовања шумама за газдинску јединицу на
предметном подручју.
У комерцијалном ловишту се дозвољава изградња објекта ловачке куће, као и објеката
компатибилних
шумском земљишту и основној намени (чеке, узгајалишта, хранилишта и сл).
Објекти морају бити од дрвета. Процена утицаја на животну средину је обавезна у случају
пошумљавања нешумског земљишта већег од 50ха и крчење шума са променом намене на површини
преко 10ха, као и за све радове у заштићеним природним добрима.
Промена намене шума и шумског земљишта може да се врши се уз сагласност надлежног
Министарства: када је то утврђено планом развоја шумског подручја; ако то захтева општи
интерес утврђен посебним законом или актом Владе; ради изградње објеката за заштиту људи и
материјалних добара од елементарних непогода и одбране земље; ради изградње економских или
стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари; ради изградње објеката за
коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични
објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних
сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 ха.
Променом намене шума не сматра се чиста сеча шума ради: изградње водова (електро, ПТТ
и жичара) у функцији газдовања шумама; изградње шумских путева и других објеката који служе
газдовању шумама; отварања противпожарних линија ради гашења високих шумских пожара;
просецања пролаза за извршење геодетских радова, геолошких истраживања и других радова;
сузбијања биљних болести и штеточина; научноистраживачких огледа; поновног коришћења копова
и одлагалишта пепела на површинама које су пошумљене по пројектима рекултивације; других
природних појава којима је угрожена већина шумског дрвећа, ако се тиме не угрожавају заштитне
функције шума.

Правила грађења специфичних/осталих намена
Објекти у функцији туризма
Основни принципи и правила уређења: у природним срединама као што су шуме, поља и
ливаде, језера, водене акумулације и друго, али и изграђеним срединама, могу се градити објекти
или комплекси у функцији различитих видова туризма, као што су: спортско-рекреативни,
здравствено-рехабилитациони, културно-манифестациони, етно туризам, ловни, риболовни и сл, у
зависности од предности и захтева конкретне локације. То могу бити најразноврснији објекти,
типа: хотели, кампови, ресторани, базени, голф терени, хиподроми, школе у природи, парк културе,
етно насеља, уметничке колоније, летње позорнице, амфитеатри, и слични садржаји.
Све слободне површине у склопу комплекса треба да буду парковски озелењене и уређене.
Туристичко- рекреативни комплекси морају бити опремљени неопходном комуналном
инфраструктуром и санитарно-техничким уређајима, а архитектонска обрада ових објеката може
се третирати слободно, са циљем да своју намену и функцију уклопе у околни пејсаж. Режими
коришћења морају да буду такви да осигурају земљиште од појаве ерозивних и других негативних
процеса и поремећаја, а уз услове и сагласности надлежних предузећа. На водним и шумским
теренима постојећа вегетација се не сме угрозити, због функције коју обавља. На постојећим
објектима дозвољени су радови на реконструкцији и ограниченој доградњи (неопходни пратећи
објекти и површине), уколико то просторне могућности дозвољавају. На просторима који су
предвиђени за подизање оваквих објеката, слободан терен мора се користити заједнички без
ограђивања и парцелисања. На овим теренима постојећа вегетација се не сме угрозити, или се то
минимално чини, због заштитне функције коју обавља.
За мање објекте у функцији туризма (мотеле, хостеле, пансионе, преноћишта и др.),
угоститељске објекте као и галерије, изложбене, конгресне и забавне објекте који су у непосредној
вези са угоститељским објектима и објектима спортско рекреативног садржаја или са њима чине
јединствену целину важе иста правила као за објекте комерцијалне и пословне делатности.
Туристичке локације под којом се подразумева ужа, саобраћајно повезана и инфраструктурно
опремљена просторно-технолошка целина, која садржи једну или више туристичких атракција,
разрађиваће се на основу студије оправдности за проглашење туристичког простора („Службени
гласник РС“, бр.20/2010) којим је прописан начин израде и садржај планских докумената неопходних
за проглашење и уређење туристичке локације или на основу урбанистичког пројекта уз добијене
сагласности надлежних органа и служби за заштиту живптне средине, природе, водопривреде,
енергетике и др. Место за одмор под којим се подразумева део туристичког простора,
туристичког места или насељеног места које представља интегрисану и функционалну целину
објеката и других садржаја за смештај и боравак туриста без сталних становника, са изграђеним
објектима туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре разрађиваће се, такође, на
основу Правилника о садржини и начину израде планских докумената као и студије оправдности за
проглашење туристичког простора („Службени гласник РС“, бр.20/2010), којим је прописан начин
израде и садржај планских докумената неопходних за проглашење и уређење места за одмор или на
основу урбанистичког пројекта уз добијене сагласности надлежних органа и служби за заштиту
животне средине, природе, водопривреде, енергетике и др.
Објекти намењени туризму могу бити:
• смештајни: мотели, кампинг плацеви и сл.;
• комерцијални: продајни објекти за снабдевање корисника туристичких зона и сл.;
• угоститељски: ресторани, кафеи и сл.; и
• рекреативни и спортски: марине, отворени и затворени базени, купалишта, игралишта итд.
Максимални урбанистички показатељи (на нивоу парцеле) за објекте намењене туризму у складу са
наменама:

Типологија објеката
Објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације
слободностојећих објеката на једној парцели (комплексу).
Правила парцелације и положај објекта на парцели
Формирање парцеле и положај објекта на парцели одређују се Локацијском дозволом за сваки
појединачан случај а у складу са условима заштите и законским прописима за шумско или друго
земљиште на коме се објекат гради.
Висинска регулација
Максимална спратност објеката дефинисана је према намени туристичког објекта у табели
Урбанистички показатељи.
Правила за слободне и зелене површине на парцели
Објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази.
Минимални проценат озелењених површина на парцели одређује се сваки појединачан случај у складу
са условима
заштите и законским прописима за шумско или друго земљиште на коме се објекат гради.’’

4.4 Регулационо- нивелационо решење
Регулационо- нивелационо решење предвиђено је у свему према Просторнoм плану Градске
Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“, бр.10/12).
Планирана изградња објекта апартмана позиционирана је у оквирима зоне градње,
успостављене грађевинским линијама које су задате важећим планом. Планирана изградња
конципирана је као наставак постојећег објекта винарије, кроз изградњу објекта апартмана на нивоу
платоа сутерена постојећег објекта винарије. Тако формиран објекат је слободностојећи објекат на
парцели. Објекат апартмана се састоји из сутерена, приземља, првог спрата и поткровља. Идејним
решењем нису предвиђене подземне етаже. Нови објекат је формиран из две целине. Прву целину
представља изложбени простор који се налази на нижој коти, односно на коти сутерена и опремљен је
засебним улазом. Другу целину представља новопројектовани простор апартмана који се налази на
вишој коти – у нивоу приземља винарије, затим на нивоу првог спрата и поткровља.
Објекат је сведен у форми и материјализацији, ненаметљив и подређен естетици пејзажа.
Целине су независне, али доњи ниво, ниво изложбеног простора, има директну унутрашњу везу са
горњим нивоом, нивоом приземља, коме се приступа преко партера. Објекат је планиран тако да је
својим централним улазом намењеном приступу изложбеном простору и апартманима 1 и 2, у делу
приземља, постављен тако да се објекту приступа са југозападне стане, док се приступ апартманима 3,
4 и 5 предвиђа преко проходног равног крова објекта винарије, на нивоу првог спрата, са југоисточне
стране. Објекат је позиционирани у оквиру задате зоне градње тако да је растојање објекта од бочне
границе парцеле северозападној страни 11.70м /на коти сутерена и приземља/ (мин. 2.5м задато). Од
бочне границе парцеле на југозападној страни објекат је удаљен 5.3м /на коти сутерена и приземља/
(мин. 2.5м задато), од задње границе парцеле на североисточној страни је удаљен 6.9м /на коти
сутерена и приземља/ (мин. 4м задато), док се у југоисточном делу објекат у потпуности ослања на
објекат винарије чиме чине архитектонску целину.
Нивелационо решење условљено висинском регулацијом објекта усвојеном у оквиру Идејног
архитектонског решења, висинским котама терена на предметној парцели, пројектованим котама
објекта винарије, као и начином прикупљања и одвођења атмосферских вода. Терен је у израженом
паду од југозапада ка североистоку. Просечна надморска висина комплекса је 213.00 м.н.в., док је
просечна надморска висина на делу комплекса предвиђеном за изградњу објекта апартмана 205 м.н.в.
У погледу висинске регулације објекта, нулта кота објекта (кота приземља објекта) је планирана тако да
је на 20цм изнад нулте коте терена, односно на нивоу приземља објекта винарије и износи 206.41м.н.в.
Вертикални положај објекта, као и сама морфологија терена, условљавају даље планирање интерних
пешачких и колских токова у комлексу. У складу с тим, саобраћајница има подужне падове пројектоване
у складу са тереном и функционалним потребама комплекса, и у распону од 3% до11.5%, Такође,
планирана је интервенција у партеру у делу централног прступа објекту апартмана, како би био
омогућен несметан и директан приступ. Интервенција подразумева формирање платоа ’’Т’’ окретнице
уз објекат. У графичком делу су дати смерови падова изражени у процентима, као и дужина којој
припада одређени пад. Интерне саобраћајнице, паркинг и пропратни манипулативни простори такође
имају и попречне падове, до сливника, у циљу одвођења атмосферске канализације до реципијента.

Положај регулационе линије, грађевинске линије новопланираног објеката у комплексу, као и
новопројектоване висинске коте које су дате као релативне, у односу на нулту коту објекта (коту
приземља објекта апартмана), и као апсолутне, кота у метрима надморске висине, дат је у графичком
прилогу бр. 03 Регулационо- нивелационо решење_кота приземља, 04 Регулационо- нивелационо
решење_кота спрата.

4.5 Приступ локацији и саобраћајно решење
Саобраћајни приступ новоформираној грађевинској парцели ГП1 решен је у складу са
постојећим начином коришћења објекта, а на новоформираној парцели приступног пута ПП1. Наиме,
постојећи приступ на југозападној страни, из улице Обршински пут, са кат. парцеле бр. 1758 К.О Петка,
се задржава као такав, с тим да се предвиђа његова ревитализација, односно формирање
саобраћајнице ширине 3.5м, опремљене ивичњацима и са адекватним радијусима скретања. Приступ је
планиран тако да се формира посебна саобраћајна површина са одговарајућим ивичњацима. Приступ
је димензионисан према потребним ширинама и радијусима за доставна и противпожарна возила.
Полупречници закривљења саобраћајнице су усклађени са расположивим просторним могућностима и
потребама меродавних возила па је радијус скретања једностепен и износи минимум 7м.
У самом комплексу правац постојећег централног пешачког приступа објекту са југоисточне
стране се задржава, са свим пропратним изменама у самом партеру у циљу формирања адекватног
приступа објекту апартмана, односно Апартманима 3,4 и 5. Уводи се нови пешачки приступ, у правцу
бочног улаза у новопројектовани део објекта, а на југозападној страни, за приступ Апартманима 1 и 2 и
изложбеном простору на нивоу сутерена, којим се такође омогућава и приступ објекту винарије са
бочне стране, намењеном искључиво за доставна возила, односно економски приступ. Како би били
задовољени услови за приступ противпожарног возила до објекта, уз планирану интерну
саобраћајницу, предвиђа се и формирање ’’Т’’ окретнице на делу бочног приступа објекту на
југозападној страни, како би били задовољени услови за улаз и излаз противпожарног возила са
парцеле ходом унапред.
Платои и комуникације у комплексу су пројектоване са падовима у складу са функционалним
захтевима објекта и терена, тако да падови задовољавају услове одвијања пешачких и колских токова.
Планира се прихватање и одвођење атмосферских вода са свих саобраћајних површина тако што се
формира мрежа зауљене атмосферске канализације до сепаратора за масти и уља, након чега се
упушта у реципијент. Коловозна конструкција ће бити димензионисана према очекиваном саобраћајном
оптерећењу са одговарајућим застором за кретање путничких, доставних и противпожарног возила
(асфалт). Прорачун коловозне конструкције потребно је извршити према важећим стандардима и
прописима за ту област.
Урбанистичким пројектом се предвиђа уређење паркинг простора за путничка возила, у
југоисточном делу комплекса, у оквиру новоформиране парцеле приступног пута (ПП1) као управно
паркирање на простору паркинг платоа. Паркинг простор је намењен посетиоцима и формиран је у
складу са просторним могућностима, у оквиру границе разраде УПа. Предвиђено је 7 паркинг места за
путничка возила, димензија 2,5/5.5м и једно паркинг место за минибус, димензија 2.5/12м. Површине за
паркирање путничких возила предвиђене су у материјализацији од бетонских елемената. С обзиром на
то да Планом није дат норматив за неопходан број паркинг места за ову врсту објекта, а према

Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.
22/2015), за хотелијерске објекте потребно је обезбедити једно паркинг место на користан простор за
10 кревета, Урбанистичким пројектом за објекат апартмана је предвиђено 1ПМ/1 апартман, што чини
5ПМ и на то додатна 2ПМ за посетиоце без одседања.
Дефинисање приступа локацији и саобраћајног решења приказано је у графичком прилогу бр.05
- Приказ саобраћаја и комуналне инфраструтуре са прикључцима на спољну мрежу.

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

5. 1 Биланс површина и урбанистички показатељи
УПОРЕДНА ТАБЕЛА за
ГП1 која се формира од кат. парцеле бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3 К.О. Петка
Површина новоформиране парцеле ГП1- 0,27.55 ха
ЗАДАТО /ПП/

ОСТВАРЕНО /УП/

Минимална површина парцеле

2000м2

2755м2

Индекс заузетости

70%

Индекс изграђености

1.6

Спратност објекта

макс. П+1+Пк

29.6% (814,19m2) објекат
апартмана са постојећим
објектом винарије
0,6 (1 627,50м2) објекат
апартмана са постојећим
објектом винарије
Су+П+1+Пк

Проценат зелених површина

/

45.2% (1 245,00m2)

Удаљеност објекта од
регулационе линије прилазне
саобраћајнице
Удаљеност објекта од суседних
граница парцеле

мин. 6м

14.3м на коти сутерена ’’Б’’
10.5м на коти приземља ’’Б’’

мин. 3.5м

Југозападно 92.6м /на коти
приземља ’’Б’’/
Североисточно 5.5м /на коти
сутерена ’’Б’’/ и 6.6м /на коти
приземља ’’Б’’/
Северозападно 35.8м /на коти
приземља ’’Б’’/

6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА И ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРА
Урбанистичким пројектом је предвиђено уређење слободних простора у оквиру комплекса, у
оквиру зоне обухвата разраде УПа, зелених простора као и пешачких комуникација и платоа, у свему
према приказу из графичког прилога. Зелени простори у оквиру комплекса су предвиђени тако да
испуњавају услове функционалног коришћења на првом месту, затим и како би се унапредила
еколошка и естетска вредност простора. За отворени простор у западном делу комплекса, уз плато
испред објекта, предвиђа се формирање травњака одговарајућих карактеристика за комплекс, у
погледу одрживости и коришћења. Зеленило у северном делу парцеле, дуж границе парцеле,
предвиђено је као структурни појас зеленила, на терену под нагибом, формиран као компактни засад
листопадне и четинарске вегетације. Зеленило уз прилаз комплексу предвиђа се као декоративно,
формирано као линеарно, дуж правца пружања интерне саобраћајнице. Кров сутерена објекта
винарије је проходан кров, опремљен базенима за акумулацију воде за наводњавање чиме се такође и
унапређује естетка вредност самог платоа формираног на проходном крову објекта винарије. Зелени
простори на потезима пружања винограда, као и у оквиру новоформиране кат. парцеле КП5 остају
непромењени као комплетан већ формиран зелени фонд.
Урбанистичким пројектом се предвиђа израда Пројекта спољног уређења у даљим фазама
разраде пројектно- техничке документације, како би сви параметри уређења слободних и зелених
површина били детаљно детерминисани. То подразумева очување квалитетне вегетације на локацији,
очување сваког вредног стабла или групације високе вегетације, инкорпорирајући је у планирану
концепцију уређења. Такође и како би се избором врста према еколошким захтевима средине (одабир
претежно аутохтоне дендрофлоре, без коришћења инвазивних врста), према функцији објекта и
одговарајућом просторном организацијом, формирала угоднија микроклима самог комплекса,
допринело атрактивности простора и како би се постигло смањење евентуалних негативних утицаја
комплекса.

7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

7.1 Мрежа електроенергетских инсталација
Урбанистичким пројектом предвиђа се прикључење планираног објекта апартмана у оквиру
комплекса винарије на мрежу електроенергетских инсталација, у свему према условима издатим од
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац бр. 8I.
1.0.0.Д-09.13-116440-УПП21 od. 07.05.2021. године, који су саставни део Урбанистичког пројекта.
Наиме, преко кат. парцеле бр. 1586/3 К.О. Петка, простире се надземни кабловски вод X00-А
4x16мм, од напојне трафостанице ’’Извор’’ Петка до постојећег стуба 9/250, у даљој разради
електроенергетских инсталација, неопходно је:
‣ На постојећи армирано бетонски стуб поставити ПОММ-1 за смештај прикључка;
‣ Предвидети и уградити место мерења утрошене електричне енергије.

Даља разрада електроненергетских инсталација се предвиђа кроз
пројектну
документацију у процесу прибављања Решења о грађевинској дозволи, односно израду ПГД пројекта, а
на основу прибављених услова бр. 8I. 1.0.0.Д-09.13-116440-УПП21 od. 07.05.2021. године који ће у
целости чинити саставни део Локацијских услова.

7.2 Мрежа хидротехничких инсталација водовода и канализације
Урбанистичким пројектом предвиђа се прикључење планираног објекта апартмана на мрежу
хидротехничких инсталација водовода, у свему према издатим условима од стране ЈПКП „Лазаревац“,
бр. HO2.01-3051/1 од 19.04.2021. године, који су саставни део Урбанистичког пројекта.
С обзиром на то да у појасу приступног пута постоји изграђена водоводна мрежа B2PE 75,
урбанистичким пројектом се предвиђа прикључење планираног објекта на хидротехничке инсталације
водовода. Повезивање нових садржаја у комплексу и постојеће водоводне линије B2PE 75 извршити
преко водомерне шахте димензија минимално 1,4 x 1,2 м, у којој ће се монтирати два водомера. Један
централни за потребе пијаће и техничке воде корисника, а други за потребе хидранта.
На предметном подручју
није изграђена мрежа градске фекалне канализације па се
урбанистичким пројектом предвиђа прикупљање отпадних вода системом канализационе мреже до
водонепропусне септичке јаме. Водонепропусна септичка јама је димензионисана за већи број
корисника и цикличан режим пражњења цистернама, односно препумпавања отпадне воде по потреби,
с тим да ће прецизан прорачун потребног капацитета, самим тим и прецизније димензија и тачан
положај објекта јаме, бити тачно дефинисан у поступку израде пројектне документације за прибављање
Решења о грађевинској дозволи.
На предметном подручју није изграђена мрежа градске атмосферске канализације па се
пројектом предвиђа да се условно чисте атмосферске воде са кровних и некомуникационих површина
прикупе системом ригола и евакуишу без претходог третмана у околне зелене површине. За зауљене
атмосферске воде са маневарских површина, као и воде од прања и чишћења тих површина
предвиђено је прикупљање посебним системом канализације и одвођење преко сепаратора за масти и
уља и тако прерађене упуштање у водонепропусну септичку јаму. Одвођење атмосферске воде са
саобраћајних површина и манипулативних платоа извести одговарајућим подужним и попречним
падовима ка сливним решеткама уграђеним у коловозну конструкцију интерних саобраћајница, те
прикупљену воду уводити у колекторе атмосферске воде. Пројектом је предвиђена изградња
атмосферске канализације, са падом од 1℅ према централном сепаратору масти и уља.
За потребе гашења пожара у комплексу школе је предвиђенаспољне и унутрашње хидрантске
мреже. Уколико притисак у уличној водоводној мрежи није довољан за уредно снабдевање свих
потрошача водом, планирају се уређаји за повишење притиска. Воду за потребе коришћења
спољашњих хидраната осигурати из градске дистрибутивне водоводне мреже, односно изворишта воде
које ће омогућити довољну количину воде за гашење пожара. Спољну хидрантску мрежу је планирано
организовати прстенасто око објекта, и до главне водоводне шахте, где се повезује на главну
дистрибутивну мрежу. Спољашње хидранте планирати као надземне, тако распоређене да обезбеде
противпожарну сигурност целокупног простора предметне парцеле, односно комплекса винарије.
Према намени и величини објеката предвиђено је постављање унутрашње хидрантске мреже.
Унутрашње противпожарне хидранте поставити на местима где су видни и лако употребљиви.

Хидранти су пречника Ø 50 мм и постављају се на 150 цм од пода просторије. Смештају се у лимене
ормаре са ознаком „H” у којима се налази месингана пожарна славина, пластифицирано црево дужине
15 м и млазница Ø16 мм. У графичком прилогу дат је схематски приказ прстенасте хидрантске мреже,
док ће тачан број и положај свих хидраната бити прецизно дефинисан у потупку израде пројектне
документације за прибављање Решења о грађевинској дозволи.
На предметном комплексу изграђена је инсталација фекалне канализације па се урбанистичким
пројектом предвиђа уклапање планираних хидротехничких инаталација канализације
објекта
доградње са постојећим објектом. Прикључење свих отпадних вода из објекта планирано је на систем
градске уличне канализационе мреже. Фекалне отпадне воде из санитарних просторија етажа објекта
се прихватају фекалним вертикалама и преко хоризонталног развода, изводе се ван објекта.
За отпадне воде које се на систем спољне канализационе мреже не могу прикључити гравитационо,
предвиђа се да се преко црпне станице фекалних вода препумпавају у интерни спољни развод
канализационе мреже.
За наводњавање зелених површина на парцели предвиђени су баштенски хидранти.
Даља разрада хидротехничких инсталација се предвиђа кроз пројектну документацију у
процесу прибављања Решења о грађевинској дозволи, односно израду ПГД пројекта, а на основу
прибављених услова ЈПКП „Лазаревац“, бр. HO2.01-3051/1 од 19.04.2021. године који ће у целости
чинити саставни део Локацијских услова.

7.4 Мрежа телекомуникација
Урбанистичким пројектом предвиђа се прикључење планираног објекта доградње на мрежу
телекомуникација, у свему према условима издатим од Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком
Србија“ бр. 148563/2-2021 од 16.04.2021. године, који су саставни део Урбанистичког пројекта.
На локацији постоји приступна ТК мрежа, изведена дистрибутивним ТК кабловима положеним у
земљани ров. Урбанистичким пројектом је дата траса надземног разводног ТК кабла кабла у складу са
издатим условима, али с обиром на то да постоји могућност прикључка на мреже различитих
кабловских оператера кроз даљу разраду техничке документације биће предвиђена кабловска траса за
приводни кабл новог кабловског оператера.
Даља разрада телекомуникационих инсталација се предвиђа кроз пројектну документацију у
процесу прибављања Решења о грађевинској дозволи, односно израду ПГД пројекта, а на основу
прибављених услова Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“ бр. 148563/2-2021 од
16.04.2021. године године који ће у целости чинити саставни део Локацијских услова.

Начин прикључења, као и положај свих инфраструктурних објеката дати су у графичком прилогу
05 План саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу.

8. ИНЖЕЊЕРСКО- ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Увидом у расположиву геолошку документацију израђену за потребе планске документације
вишег реда, утврђено је да терен на подручју обухвата УПа према својим инжењерско-геолошким
карактеристикама, не спада у групу нестабилних делова терена, и као такав представља повољну
средину за даљу изградњу.
Детаљна инжењерскогеолошка- геотехничка и хидрогеолошка испитивања извршиће се у
процесу даље техничке разраде пројекта у поступку прибављања Решења о грађевинској дозволи, а у
склопу израде Елабората о геотехничким условима изградње, у свему према Закону и планирању и
изградњи, а у циљу утврђивања адекватних услова изградње планираног објекта.

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Анализирајући могуће штетне утицаје планираног објекта на животну средину, могу се
препознати одређене мере и поступци којима ће се обезбедити потребни услови који омогућавају да се
утицај предметног објекта сведе у границе прихватљивости. Ако се карактеристике природне средине и
постојеће стање животне средине почну разматрати истовремено са техничко-технолошким
карактеристикама планираних активности, превентивним мерама заштите може се постићи да се
деградација животне средине смањи и спрече могући штетни утицаји на животну средину.
У циљу заштите животне средине утврђују се следеће мере:
- У циљу спречавања контаминације земљишта и подземних вода, у току изградње и редовног
функционисања комплекса планира се:
• приључење објекта на постојећу комуналну инфраструктуру односно изградњу потребних
објеката водовода, канализације и др.,
• изградња манипулативних површина, интерних саобраћајница и паркинга, од
водонепорпусних материјала, са системом канала са решетакама којима се обезбеђује
потпун и контролисан прихват атмосферске воде, односно вода насталих прањем
наведених површина и њихово одвођење до сепаратора за масти и уља и, након
пречишћавања, до реципијента.
- Планира се заштита квалитета ваздуха и спречавање штетних емисија у ваздух, у складу са
Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13-30) и одговарајућим Уредбама које
регулишу ову област. Смернице и мере заштите ваздуха кроз урбанистички пројекат:
• подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената (топлотне пумпе ваздухвода), као и подстицање коришћења обновљиве енергије за загревање објекта, соларна
енергија у овом случају (постављање фотонапонских соларних ћелија и соларних
колектора на кровној површини);
• обострано/једнострано озелењавање интерних саобраћајница и озелењавање свих
слободних површина у оквиру комплекса.

- Планирати примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, у радној
средини којима се обезбеђује да емитована бука не прекорачује прописане граничне вредности у
складу са Законом о заштити од буке у животној средини ( "Службени гласник РС" бр. 36/09 и 88/10) и
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање и штетних ефеката
буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 75/10).
- Планира се прикупљање условно чистих вода са кровних и слободних површина, ради
формирања акумулационог базена, а у циљу одржавања растиња и уштеде воде.
- Урбанистичким пројектом се дефинише обавезна израда Пројекта спољног уређења којим ће
се нарочито дефинисати одговарајући избор врста еколошки прилагођених предметном простору, у
свему према захтевима за заштиту земљишта, воде и ваздуха имплементацијом зелених простора.
Пројектом је неопходно и одредити технологију садње, агротехничке мере и мере неге усклађене са
потребама одабраних врста.
-Обезбедити ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове
локације, намену, положај и оријентацију планираних објеката.
- Планира се начин прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно материјама и
амбалажом у складу са законом којим је уређено управљање отпадом (Закон о управљњу отпадом (Сл.
гласник РС бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 85/18)) и другим важећим прописима из ове области, обезбеђен је
посебни простор у оквиру локације и довољан број контејнера/посуда за прикупљање, привремено
складиштење и одвожење отпада, на водонепропусним површинама и на начин којим се спречава
његово расипање.
Узимајући у обзир намену бјекта, иста се не налази ни на Листи 1 ни на Листи 2 Уредбе о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гл. РС", бр. 114/2008), па за
предметни пројекат није потребно подносити Захтев о потреби процене утицаја на животну средину.

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

10.1 Мере заштите културних добара
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима ("Сл.
Гласник РС" бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон) предметна локација није утврђена за
културно добро, не налази се у оквиру просторне културно- историјске целине, не ужива статус добра
под претходном заштитом и не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи
појединачна културна добра. У складу са наведеним, за интервенције на предметној парцели није

потребно прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и сагласности на пројекат из
надлежности Завода за заштиту споменика културе Београд.
Инвеститор и Извођач радова су дужни да о почетку земљаних радова обавесте Завод за
заштиту споменика културе Београд, како би се извршио увид у стање на терену. Уколико се приликом
извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је, по члану 109. Закона о
културним добрима ( "Службени гласник РС" бр. 71/94, 52/11 –др., закон и 99/11 – др.закон), дужан да
одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлепжну установу за заштиту споменика културе и
да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је
откривен. Уколико се приликом земљаних радова наиђе на археолошке остатке Инвеститор је дужан да
обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање које ужива претходну
заштиту, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима ( "Службени
гласник РС" бр. 71/94, 52/11- др. Закон и 99/11 –др.закон ) предметни простор није утврђен за културно
добро. У циљу заштите евентуалних археолошких налаза потребно је поштовати наведене услове
заштите археолошког наслеђа.

10.2 Мере заштите природних добара
Са аспекта заштите природних добара, а у складу са Законом о заштити природе ("Сл. Гласник
РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка, 14/16 и 95/18 - др. закон) предметна локација се не налази унутар
заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у оквиру утврђених
еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже
републике Србије, нити у простору евидентираног природног добра. У складу са наведеним,
Урбанистичким пројектом се кроз примену правила уређења и грађења, затим кроз начин уређења
слободних површина и зелених простора, дефинишу све препоручене мере у циљу унапређења и
заштите природе, заједно са предвиђеним инфраструктурним опремањем.
Уколико се током радова наиђе на геолошко- палеонтолошке или минералошко- петролошке
објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, Извођач радова је дужан да у року
од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите
од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Мере које се предвиђају урбанистичким пројектом, као смернице за имплементацију кроз даљу
техничку документацију:
• приступ и пролаз за ватрогасна возила до објеката мора бити несметан (предвиђено
формирање интерне саобраћајнице са ’’Т’’ окретницо);
• предвиђено је снабдевање водом и капацитет градске водоводне мреже који обезебеђује
довољно воде за гашење пожара (у случају недовољног капацитета и пристиска у мрежи
превидети резервоар и постројење за повишење пристиска);

• електрична мрежа и инсталације у објектима морају бити пројектоване и изведене у складу са
прописима из ове области;
• објекти морају бити пројектовани и изведени од тврдих, инертних и ватроотпорних
материјала и морају бити снабдевени одговарајућим средствима за гашење пожара;
• предвидети безбедносне појасеве око објеката којима се спречава ширење пожара;
• омогућити евакуацију и спасавање људи;
• уз инвестиционо - техничку документацију неопходно је обезбедити и сву потребну
документацију у погледу мера заштите од пожара.
У циљу поштовања општих мера заштите од пожара, пројектна документација се мора реализовати у
складу са:
• Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18),
• Закон о запаљивим и горивним течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр.
54/15),
• Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
(„Сл. гласник РС“, бр. 3/18),
• Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95),
• Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката
и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19).
За дефинисање свих неопходних могућности, ограничења и услова у погледу мера заштите од
пожара и екплозија, у поступку издавања Локацијских услова, потребно је прибавити посебне услове
заштите од пожара и екплозија у складу са чланом 54 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, 83/2018, 31/2019 и 37/20) и чланом 20 Уредбе о
Локацијским условима (Сл. Гласник РС 115/2020).

12. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
При пројектовању и изградњи објекта, у циљу повећања енергетске ефикасности обавезна је
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, енергетски ефикасних
технологија, енергетски ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да доведе до смањења
укупне потрошње примарне енергије, а у складу са прописима из ове области: Правилником о
енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11) и Правилником о условима, садржини и
начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр.69/12) и др.
Енергетска ефикасност планираних објеката у комплексу се постиже коришћењем ефикасних
система грејања, вентилације, климатизације, расвете и припреме топле воде. Пројектовањем
одговарајућег волумена и
облика, оријентације и положаја објекта (изложеност спољашњим
климатским утицајима – температура, ветар, влага), као и одговарајућим избором конструктивних,
заштитних и термоизолационих материјала приликом пројектовања, може се постићи одговарајућа
енергетска ефикасност објекта.
За енергетски ефикасну изградњу у оквиру локације, примењиваће се следеће мере:
- У обликовању користити што повољнији однос површине фасаде према корисној површини основе, да
се губици енергије минимизирају;
- Груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура;
- Примена адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, крова и подних површина), примена
прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- Примена адекватног система грејања, у овом случају грејање на струју топлотним пумпама ваздухвода;
- Уградња штедљивих потрошача енергије;
- Примена адекватног унутрашњег и спољњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки
ради обезбеђења потребног квалитета осветљености).

13. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА
На основу Информације о локацији бр. 350-109/2021 од 12.03.2021. год. издатом од стране Одељења
за урбанизам и грађевинске послове управе Градске општине Лазаревац, на К.П. бр. 1593/3 К.О. Петка,
Лазаревац, урађено је Идејно решење објекта за краткотрајни боравак СУ+П+1+ПК за потребе израде
Урбанистичког пројекта.
ФУНКЦИЈА
Објекат је пројектован као вишеспратни за краткотрајни боравак. Спратност објекта је СУ+П+1+ПК и
постављен је на северној страни парцеле. Објекат је на југоисточној страни дилатациом дебљине 10 cm
одвојен од суседног економског објекта. Прилаз приземљу обејкат обезбеђен је на југозападу преко
приступног пута. У приземљу објекта се преко улазног трема приступа „Open space“ изложбеном
простору који се налази у сутерену објекта и апартманима нумерисаним као апартмани бр. 1 и 2.
Апартмани бр. 1 и 2 састоје се из улазног хола, спаваће собе, купатила, дневног боравка са чајном
кухињом и терасе. Спрату објекта се прилази преко платоа на проткровљу суседног објекта и на њему
се налазе апартмани нумерисани као апартмани бр. 3, 4 и 5. Структура апартмана бр. 5 је идентична
структури апартмана на приземљу, док су апартмани бр. 3 и 4 „дуплекс“ апартмани који се састоје од
улазног хола, купатила, степеништа и дневног боравка са чајном кухињом на својим нижим етажама и
галеријом, спаваћом собом и терасом на вишим етажама у поткровљу објекта.
КОНСТРУКЦИЈА
Конструктивни систем је скелетни са носећим армирано бетонским стубовима димензија 25/25 cm и
гредама димензија 25/40 cm. Зидови испуне су од ГИТЕР блока дебљине 25 cm. Међуспратна
конструкција је пуна армиранобетонска дебљине 20 cm. Кров је двоводан од лепљеног ламинираног
дрвета са нагибом кровинх равни од 17 , док је покривач пластифицирани лим у облику црепа.
Фундирање објекта је у складу са прописима на армирано бетонским контра плочама дебљине 40 cm.
Темељни зидови су од армираног бетона. Изнад темеља и испод подне конструкције је изведена
хидроизолација. Објекат се налази у II грађевинско-климатској и у VII сеизмичкој зони.
УНУТРАШЊА ОБРАДА
ЗИДОВИ
Зидови су од ГИТЕР блока дебљине 25 cm, са унутрашње стране завршно малтерисани, глетовани и
бојени акрилном-дисперзивном бојом на воденој бази у боји по жељи инвеститора.
Фасадна обрада зидова је „ДЕМИТ” фасада са термоизолацијом од 5-10 cm (ово је оквирна искуствена
мера, а тачна димензија термоизолације ће се одредити у пројекту за грађевинску дозволу Елаборатом
енергетске ефикасности).
ПОДОВИ
Подови у објекту су од цементне кошуљице, преко које се ставља гранитна керамика или паркет у
зависности од намене просторија.

ПЛАФОНИ
Плафони у објекту се завршно малтеришу, глетују и боје акрилном- дисперзивном бојом на воденој
бази у боји по жељи инвеститора.
СТОЛАРИЈА
Унутрашња врата су дупло шперована са саћастом испуном. Улазна врата у апартмане су сигурносна
„Блинд“ врата. Спољашња столарија је од алуминијумских профила.
Планирани објекат је предвиђен за реализацију у једној фази. Оставља се могућност фазне изградње,
у складу са захтевом и могућностима инвеститора.

14. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Потврђен урбанистички пројекат за урбанистичко- архитектонску разраду локације за изградњу
зграде за краткотрајни боравак (апартмани за одмор и ноћење излетника) на ГП1 која се формира од
кат. парцеле бр. 1586/3, 1586/2 и 1593/3 К.О. Петка представља основ за спровођење препарцелације
у оквиру пројекта, као основ за и издавање Локацијских услова, у свему према Закону 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, 83/2018, 31/2019 и 37/2019).

Одговорни урбаниста:
___________________________________
Александра Јовановић д.и.а.
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Израдио :
ГЕОПРЕМЕР
Лазаревац Март 2021. год.

РАЗМЕРА 1: 500
еквидистанција 0.5 m
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СТУДИО ЗА АРХИТЕКТОНСКО

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЕИЊЕРИНГ W9 ARCHITECTS
ул. Косанчићев венац бр. 2А, Лазаревац / Београд

:
Александра Јовановић д .и.а.

Регулационо- нивелационо решење_
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R1:500
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Катастарско-топографски план
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РАЗМЕРА 1: 500
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:
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: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Израдио :
ГЕОПРЕМЕР
Лазаревац Март 2021. год.

ПОСТОЈЕЋИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ
КАБЛОВСКИ ВОД

ПОСТОЈЕЋА
ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

R16 1587/2

пу

Електроенергетске инсталације

ГРАНИЦА РАЗРАДЕ УПа

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
ДЕФИНИСАНА ППoм

1

ЛЕГЕНДА ИНФРАСТРУКТУРЕ:

PE 75

222.70
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’’Ц’’ ПРОСТОР ПРЕДВИЂЕН ЗА ИЗГРАДЊУ
АПАРТЛАНА

ФАКТИЧКО СТАЊЕ

РАЗМЕРА 1: 500
еквидистанција 0.5 m
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СТУДИО ЗА АРХИТЕКТОНСКО

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЕИЊЕРИНГ W9 ARCHITECTS
ул. Косанчићев венац бр. 2А, Лазаревац / Београд

:
Александра Јовановић д .и.а.

Приказ саобраћаја
и комуналне инфраструктуре R1:500

април , 2021. године

W9 ARCHITECTS I W9 ARCHITECTS I W9 ARCHITECTS I W9 ARCHITECTS

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА

Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti;
Ul. Nikole Tesle lokal br.2, Pirot, tel/fax.010/21-000-44

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА
1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
Инвеститор:

Зоран Јовановић PR винарије Зорча Лазаревац
Обршински пут бб, Београд-Лазаревац

Објекат:

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА КРАТКОТРАЈНИ
БОРАВАК СУ+П+1+ПК
Обршински пут бб, Београд-Лазаревац
кат. парцеле бр. 1593/3 К.О. Петка, Лазаревац

Врста техничке документације:

ИДР – Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

Пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:

Изградња новог објекта

Пројектант:

„ПРОСТОР ДИЗАЈН“
ул. Николе Тесле локал бр.2, Пирот

Одговорно лице пројектанта:
Број лиценце:

Ненад Живковић, дипл.инж.арх.
300 0249 03

Печат:

Потпис:

Одговорни пројектант:

Број лиценце:

Ненад Живковић, дипл.инж.арх.
300 0249 03

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

ИДР-05/2021
Пирот, Јун 2021.год.

Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti;
Ul. Nikole Tesle lokal br.2, Pirot, tel/fax.010/21-000-44

1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
1.1.

Насловна страна

1.2.

Садржај

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.4.

Изјава одговорног пројектанта

1.5.

1.6.

Текстуална документација
-

Пројектни задатак
Технички опис

Нумеричка документација
-

Табеларни приказ остварених површина са наменама и бројем функционалних јединица

Графичка документација

1.7.

1. СИТУАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
2. ОСНОВА СУТЕРЕНА
3. ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
4. ОСНОВА ПОТКРОВЉА
5. ОСНОВА ПОТКРОВЉА
6. ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
7. ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ
8. ПРЕСЕК 1-1
9. ПРЕСЕК 2-2
10. ФАСАДЕ ОБЈЕКТА

Р 1:500
Р 1:50
Р 1:50
Р 1:50
Р 1:50
Р 1:50
Р 1:50
Р 1:50
Р 1:50
Р 1:100
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и одредби
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.)
као:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ који је део ИДР – Идејног решења за изградњу
објекта за краткотрајни боравак СУ+П+1+ПК на К.П. 1593/3 К.О. Петка, Лазаревац,
Обршински пут бб:

Ненад Живковић, дипл.инж.арх.

Број лиценце:

300 0249 03

Пројектант:

„ПРОСТОР ДИЗАЈН“
ул. Николе Тесле локал бр.2, Пирот

Одговорно лице/заступник:

Ненад Живковић, дипл.инж.арх.

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

ИДР-05/2021
Пирот, Јун 2021.год.
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део ИДР – Идејног решења за
изградњу објекта за краткотрајни боравак СУ+П+1+ПК на К.П. 1593/3 К.О. Петка,
Лазаревац, Обршински пут бб:

Ненад Живковић, дипл.инж.арх.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1.
2.
3.

да је пројекат у свему у складу са издатом Информацијом о локацији;
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 :
Број лиценце:

Ненад Живковић, дипл.инж.арх.
300 0249 03

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

ИДР-05/2021
Пирот, Јун 2021.год.
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Инвеститор:

Зоран Јовановић PR винарије Зорча Лазаревац
Обршински пут бб, Београд-Лазаревац

Објекат:

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА КРАТКОТРАЈНИ
БОРАВАК СУ+П+1+ПК
Обршински пут бб, Београд-Лазаревац
кат. парцеле бр. 1593/3 К.О. Петка, Лазаревац

Пројектант:

„ПРОСТОР ДИЗАЈН“
ул. Николе Тесле локал бр.2, Пирот

На предметном земљишту, на К.П. бр. 1593/3 К.О. Петка, Лазаревац, у складу са
Локацијским условима бр. 350-109/2021 од 12.03.2021. год. издатом од стране
Oдељења за урбанизам и грађевинске послове управе Градске општине Лазаревац,
израдити Идејно решење објекта за краткотрајни боравак СУ+П+1+ПК за потребе
израде Урбанистичког пројекта.
• Испројектовати вишеспратни објекат за краткотрајни боравак са 5 апартмана и
„Open space“ изложбеним простором у сутерену објекта. У приземљу и на спрату
објека испројектовати укупно 5 апартмана од којих су 2 „дуплекс“ апартмани са
поткровљем.
• Приликом пројектовања водити рачуна о задовољењу потреба корисника објекта.
• Објекат уклопити у постојећи амбијент, уз примену модерних материјала и система
градње.
• Објекат урадити у свему према важећим техничким прописима и стандардима за ову
врсту објеката.
• Током израде пројекта константно вршити консултације са Инвеститором.
Инвеститор:

Зоран Јовановић PR винарије Зорча Лазаревац
Обршински пут бб, Београд-Лазаревац
Потпис:

Место и датум:

Београд, Јун 2021.год.
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 ТЕХНИЧКИ ОПИС
Инвеститор:

Зоран Јовановић PR винарије Зорча Лазаревац
Обршински пут бб, Београд-Лазаревац

Објекат:

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА КРАТКОТРАЈНИ
БОРАВАК СУ+П+1+ПК
Обршински пут бб, Београд-Лазаревац
кат. парцеле бр. 1593/3 К.О. Петка, Лазаревац

Пројектант:

„ПРОСТОР ДИЗАЈН“
ул. Николе Тесле локал бр.2, Пирот

На основу Информације о локацији бр. 350-109/2021 од 12.03.2021. год. издатом
од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове управе Градске општине
Лазаревац, на К.П. бр. 1593/3 К.О. Петка, Лазаревац, урађено је Идејно решење објекта
за краткотрајни боравак СУ+П+1+ПК за потребе израде Урбанистичког пројекта.
o ФУНКЦИЈА
Објекат је пројектован као вишеспратни за краткотрајни боравак. Спратност
објекта је СУ+П+1+ПК и постављен је на северној страни парцеле. Објекат је на
југоисточној страни дилатациом дебљине 10 cm одвојен од суседног економског
објекта. Прилаз приземљу обејкат обезбеђен је на југозападу преко приступног пута. У
приземљу објекта се преко улазног трема приступа „Open space“ изложбеном простору
који се налази у сутерену објекта и апартманима нумерисаним као апартмани бр. 1 и 2.
Апартмани бр. 1 и 2 састоје се из улазног хола, спаваће собе, купатила, дневног
боравка са чајном кухињом и терасе. Спрату објекта се прилази преко платоа на
проткровљу суседног објекта и на њему се налазе апартмани нумерисани као
апартмани бр. 3, 4 и 5. Структура апартмана бр. 5 је идентична структури апартмана на
приземљу, док су апартмани бр. 3 и 4 „дуплекс“ апартмани који се састоје од улазног
хола, купатила, степеништа и дневног боравка са чајном кухињом на својим нижим
етажама и галеријом, спаваћом собом и терасом на вишим етажама у поткровљу
објекта.
Спецификација посебних физичких делова објекта, са прегледом површина по
етажама:
СУТЕРЕН
Пнето сутерена = 184.69 m²
Пбруто сутерена = 199.06 m²

СПРАТ
Пнето спрата = 107.03 m²
Пбруто спрата = 126.56 m²

ПРИЗЕМЉЕ
Пнето приземља = 115.80 m²
Пбруто приземља = 134.06 m²

ПОТКРОВЉЕ
Пнето поткровља = 62.17 m²
Пбруто поткровља = 83.88 m²
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o КОНСТРУКЦИЈА
Конструктивни систем је скелетни са носећим армирано бетонским стубовима
димензија 25/25 cm и гредама димензија 25/40 cm. Зидови испуне су од ГИТЕР блока
дебљине 25 cm.
Међуспратна конструкција је пуна армиранобетонска дебљине 20 cm.
Кров је двоводан од лепљеног ламинираног дрвета са нагибом кровинх равни од
17°, док је покривач пластифицирани лим у облику црепа.
Фундирање објекта је у складу са прописима на армирано бетонским контра
плочама дебљине 40 cm. Темељни зидови су од армираног бетона. Изнад темеља и
испод подне конструкције је изведена хидроизолација.
Објекат се налази у II грађевинско-климатској и у VII сеизмичкој зони.
o УНУТРАШЊА ОБРАДА
ЗИДОВИ
Зидови су од ГИТЕР блока дебљине 25 cm, са унутрашње стране завршно
малтерисани, глетовани и бојени акрилном-дисперзивном бојом на воденој бази у боји
по жељи инвеститора.
Фасадна обрада зидова је „ДЕМИТ” фасада са термоизолацијом од 5-10 cm (ово
је оквирна искуствена мера, а тачна димензија термоизолације ће се одредити у
пројекту за грађевинску дозволу Елаборатом енергетске ефикасности).
ПОДОВИ
Подови у објекту су од цементне кошуљице, преко које се ставља гранитна
керамика или паркет у зависности од намене просторија.
ПЛАФОНИ
Плафони у објекту се завршно малтеришу, глетују и боје акрилномдисперзивном бојом на воденој бази у боји по жељи инвеститора.
СТОЛАРИЈА
Унутрашња врата су дупло шперована са саћастом испуном. Улазна врата у
апартмане су сигурносна „Блинд“ врата. Спољашња столарија је од алуминијумских
профила.
Одговорни пројектант
Ненад Живковић, дипл.инж.арх.
Број лиценце: 300 0249 03
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1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНЕ СА НАМЕНОМ И
БРОЈЕМ ФУНЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА
СУТЕРЕН
Назив
„Open space“ изложбени простор
ПРИЗЕМЉЕ
Назив
Улазни трем
Апартман бр.1
Апартман бр.2
СПРАТ
Назив
Апартман бр.3
Апартман бр.4
Апартман бр.5
ПОТКРОВЉЕ
Назив
Апартман бр.3
Апартман бр.4

Нето површина сутерена =
Бруто површина сутерена =

Површина [m2]
184.69
184.69
199.06

Нето површина приземља =
Бруто површина приземља =

Површина [m2]
15.13
50.02
49.93
115.08
134.06

Нето површина спратa =
Бруто површина спратa =

Површина [m2]
35.88
35.82
35.33
107.03
126.56

Нето површина поткровља =
Бруто површина поткровља =
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА =

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА =

Површина [m2]
31.18
30.99
62.17
83.88

468.97 m2
543.56 m2
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Г
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПР-ЕНГ-01.128/01

УПУТСТВО
за попуњавање, оверу и плаћање
по Уговору о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ
Након исходовања Решења о грађевинској дозволи / Решења о одобрењу за
извођење радова лице, односно лица у својству носиоца грађевинске дозволе
попуњавају недостајуће податке (УГОВОРНЕ СТРАНЕ и податке у члану 1. –
катастарска парцела, број и датум издавања Решења о грађевинској дозволи /
Решења о одобрењу за извођење радова) и својеручно потписују Уговор о пружању
услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен уз Локацијске услове.
Попуњен и својеручно потписан Уговор се скенира, оверава електронским потписом и
доставља надлежном органу који спроводи обједињену процедуру уз захтев за пријаву
радова.
Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге
за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев за пријаву радова и добијања
пријаве радова.
Приликом уплата, обавезно се позовите на број за уплату наведен у члану 7. Уговора.

Страна 1 од 1
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lipoj: 802.01- 3051/1
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Ha OCH0BY qJiaHa 13 O.D.JI)'Ke 0 npetIHmhaBalhy H ,ll.HCTJ>H6yuHjH B0,ll.e CKyrrIIITHHe rpa,na Eeorpa,ll.a
(Cn. JhicT rpa,na Eeorpa,na, 6p. 23/5, 2/11), JaaHo Ilpe.D.y3ehe 3a K0MYHaJIHY npHBpe.D.y "Jla3apeaau" Ha
3axTeB KOjH je Il0,ll.He0 JoBaHOBHh 3opaH H3 Jla3apeaua H3)].aje:

PEIDEB,E
0 YTBPnlIBAB,Y YCJIOBA II TEXHlfllKIIX 110;:i;ATAKA
3A IIPOJEKTOBAB,E

1. YTBpljyje ce ,ll.a nocTOje ycnoBH 3a H3rpa,nlhy 3rpa,ne 3a KpaTKo-rpajHH 6opaaaK Koja ce cacTOjH 0.ll.
IleT anapTMaHa 3a 0,ll.M0p, cnpaTH0CTH Cy+II+l+ITK )'KynHe 6pyTO Il0BpIIIHHe o6jeKTa 610M2, Ha
KaTacTapcKHM napuenaMa 1586/3 H 1593/3 o6e KO IleTKa.

2.

.Sm
peryJUllll!OHa nHHHja

3.11HBeCTHTOp ce 06aae3yje )].a y npojeKTY npe,ll.BH,[{H npHKJbyqaK ca IlOCifOjehe B0,ll.OB0,l].He JIHHHje
B2IIE 75 npeMa XH.D.paynHllH0M npopaqyHy TIE ueBHMa aTeCTHpaHHM Ha 106apH. IlpHTHCaK Ha
MeCTY npHKJbytielba je 0K0 4.5 6apH. Bo,n:oMepHo 0KH0 Il0CTaBHTH Ha 1.5M 0,1]. peryJiaI(H0He
JIHHHje, HMa CJie,ll.ehe ,ll.HMeH3Hje: .ll.}')KHHa 1,40M, IIIHpHHa 1,20M H )].y6HHa 1,50M. lllaxT Mopa
6HTH H3rpaljeH 0,1]. B0,1].0HenponycHor 6eTOHa, ca Il0KJI0ilI(eM npellHHKa MHH 0.62M, ca no-rpe6HOM
apMaTYP0M: BeHTHJI npe B0,ll.0Mepa, B0,[{0Mep H BeHTHJI ca HCDYCT0M nocne B0,ll.0Mepa.THn
B0,ll.0Mepa KOjH ce yrpaljyje je " 11Hca" 3eMyH. Ha npena3y HCD0,ll. nyrn Il0CTaBHTH O,ll.roBapajyhy
3aIIITHTHY uea. XH.D.paHTCKy Mpe)Ky D0Be3aTH npeK0 noce6Hor B0,ll.0Mepa.

Tenecpott11: B11K: 011 /8121-167; 411cToha 113ene1-rnno: 011 /8129-830; I111jau.a: 011/8121-883;
11orpe6He ycnyre: 01 I/8122-756; I1apK11pal-he 11 pe1(JlaMau.11je: 011 /8117-080;

TP: Banca Intesa: I 60-187554-14; KoMepu.11janHa EattKa: 205-238856-59; Al1K EattKa: I05-0000002203355-29

L

JABHO IlPE,[(Y3EliE 3A KOMYHAJIHY
IlPIIBPE,[(Y JIA3APEBAI("
flaJapeBau, HHK~~e Byja41,d:\a 28; Ten/Cl>a.1<c: O11/8123-402 ;
http://www~ipkp.rs;
E-mail: komunalno@jpkp.rs;
MaTH4HH 6poj: 07013922;

Wmppa,uenarnocrn: 3600;
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ti
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ti
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ffi1E : 102129944;

4. MHBecrnrop je ,lzy)Ka.H .na ce no .no6Hja11,y O.llo6pe11,a Ja HJrpa11,y o6paTH JITKIT JlaJapeBan pa,llH
H3.llaBcllb8. o.no6peH>a Ja npHBpeMeHH npHK1byqaK, .llO HJ.llaBWba ynoTPe6He .llOJaone HaKOH qera lie
npHBpeMeHH npHICJbyqaK 6HTH npeae.neH y CTaJIHH.

5. 3a nponaJ BOJlOBO,llHe neaH KpOJ napneny 1592/1 KO IIenca no-rpe6Ho je .llOCTaBHTH oaepeey
carnacttocr Ja HeCMeTa.u.o O,llpiKaBaffie H eaearyantty nonpaBKY 6eJ HaKHa,lle IlITeTe.

6. Ha DOMettyroj JIOKanHjH He nocTOjH H3rpaljeHa q>eKaJIHa Ka.HaJIHJanHja, na ce HHBeCTHTOp
o6aBeJyje ,Ila H3pa,llH Henponyctty cenTHtIKY jaMy, Koja lie 6HTH .llOCTynHa cnenHja.u.oM B03HJIY Ja
npIDKH,e11,e

II

.Z.ocraBJJ»eno:
-naCJiosy
-apXHBB JilKil JlaJapesau

Te.n e<jloHH : B1-1K: 011/8121 -167; 41,1crol1a H3enemu10: 011 /8129-830: n11jaua: Ol l/8 12 1-883;

norpe6He ycnyre: 0 I I /8122-756; OapKttpa1-be

11

peKnaMau11je: O11 /8117-080:

TP: Banca Intesa: 160-18 7554- 14; KoMepm1janHa EaHKa: 205-238856-59: AHK EaH 1>.a : I OS-0000002203355 -29
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TeneKoM Cp6v1ja
npeAy3ene 30 TeneKOMYHvlKOL\vlje O.A.

6eorpaA, TaKOBCKa 2

.QEJ1OBO.QH"1 6POJ: 148563/2 -2021
.QATYM: 16.04.2021. roA.
"1HTEPH"1 6POJ:
6POJ "13 JlKPM: 31
.Q"1PEKU"1JA 3A TEXH"1KY
,
CEKTOP 3A <J>"1KCHY nP"1CTYnHY MPE)f(Y
CJlY)f(6A 3A nJlAH"1PAl-bE "1 "13rPA.Ql-bY MPE)f(E 6EOrPA.Q
6EOrPA.Q, Hosona3apcKa 37-39

30PAH JOBAHOBIA"fr flP,' BIAHAPIAJA 30PlfA
JlA3APEBAU

Y11 . KocaH'-l111fles seHaL! 6p. 2a
11550 Jla3apesa4

nPE.QMET: Ycnos111 3a 1,13paAy Yp6,aH1t1CT1t1'-IK0r npojeKTa 3a 1,13rpaAH:>Y 3rpaAe Ja KpaTKOTpajH111
6opasaK (anapTM8Hl!1 38 0AM0p 1,1 HOfleH:>e 1,13JleTHIIIK8) Ha K.n. 6p. 1586/3 111 1593/3 KO
neTKa y Jla3apes4y
Be3a 6poj: 148563/1-2021 0A 06.04.2021. rDA.
noWTOB8H1!1 ,

Y se31,1 ca 3aXTeBoM 3a yc11ose y nocTynKy 1,13paAe Yp6aH1t1CT111'-IKor npojeKTa 3a 1,13rpaAH:>Y 3rpaAe
38 KpaTKOTpajHl/1 6opasaK (anapTM8Hl!1 38 0AM0P 1,1 H0fleH:>e 1!13JleTHl!1Ka) Ha K.n. 6p. 1586/3 1,1 1593/3
KO neTKa y Jla3apes4y, A0CTaBJbaMo saM yc11ose 1,13 HaAJ1e>t<Hocrn "Te11eK0Ma Cp6111ja" a.A..
n11aH111pa ce 1,13rpaAH:>a o6jeKTa cnpaTH0CT111 Cy+n+1 +nK, ca neT anapTMaHa 3a 0AM0p.

nocTojelie cTatbe TK o6jeKaTa
npeAMeTHIII o6jeKaT ce Ha11aa111 Ha nOAPY'-ljy M"1nAH O6PW"1HCK"1 nYT. np111crynHa TK Mpe>t<a
1!13BeAeHa je A111CTplll6yTl!1BHIIIM TK Ka6110B111Ma no110>1<eHIIIM y 3eMib8HIII poB, a npeTnJlaTHIIIL.!111 cy
npeKO cnOib8WH:,1,1X TK 1,13BOA8 (H8A3eMHIIIM pa3BOAHIIIM 6aKapHIIIM TK Ka611oe111Ma) noee38HIII ca
AIIICTp1116yTIIIBHOM TK Mpe>KOM .

Ha c111Tya41,1j1,1 y np11111ory YL!PT8Hl,1 cy nocTojefl1,1 H8A3eMHl,1 pa3B0AHIII 6aKapH111 TK Ka611oe1,1 Y
HaAJle>KH0CTIII ,,TeneK0Ma Cp6111ja" a.A ..

TeXHM'IKM ycnoeM - npMKJby'letbe Ha ct,MKCHY npMCyYnHy TK Mpe>Ky
3a cTeapaH:>e yc11oea aa 6yAyfle np111Kiby'-leH:>e o6jeKTa Ha TK Mpe>t<y noTpe6Ho je y ropH:>eM Aeny
npeAMeTH0r o6jeKTa Ha noroAH0M III np111cTyna'-IH0M Mecry Ha cTpaHIII npeMa np111crynHoM nyTy
npe.QBl!1A9Tl!1 yrpa.Qt-bY yBOAHe KyTlllje

WO

Ha MeCTY KOHL1eHTpa4111je yHyTp8Wt-bl!1X TK 1!1HCT8JlaL!1,1ja.

aa reneK0MyHr.1Kat.tr.1je "TeneKOM Cpfo1ja" a.A, 11000 6eorpaA, TaKoscKa 2
MarnYH"1 6poj: 17162543; m-16 100002887
npeAy3efle

OA M8CTa maeHe K0H48HTpaL.jVlje AO npocrop111ja y KOjlllMa ce npeABlllf)ajy TK nplllKibY44111

n11aH111pan,1 111Hcra11a41110He Ka611oee Tl DSL(60)58 ca HFFR oMoraYeM.
IIIHcra11a41110He Ka611oee nocrae111rn Kpo3 OAroeapajylie 111HcTa11a41110He ns~ 4ee111 11111111 Kpo3
T8XHlll4Ke KaHa11e y npaeoj fllllHllljlll xoplll30HT811HO Ill eeprnKailHO Ha nponl/lCHOM pacrojatt.y OA
ocra11111x IIIHCTa11a4111ja, AIIIMHIIIX 48B111 Ill 48B111 38 rpejatt.e. HaCT8Bfbatt.e IIIHCTa11a41110HIIIX Ka611oea

y 4ee111Ma H111je A03BOfbeHo, a y npocrop111jaMa y Koj111Ma ce npeAe111f)ajy re11ecf:,0HcK111 np111Kiby44111
nocTaBIIITIII YTlll4Hlll48 RJ12 11111111 RJ45 Ha 30 4M OA noAa.

OnWTM ycn0BM

n11aH111paHe rpace 6yAyli111x KOMYH811HIIIX IIIHCTa11a4111ja MOpajy 6111m n0CT8BfbeHe Ha npon111caH0M

pacrojatt.y y OAHOcy Ha rpace nocrojeli111x TK o6jeKara. nocraefbatt.eM n11aH111paH111x KoMyHa11H111x
IIIHCTa11a4111ja Ill APYrlllX o6jeKaTa He CMe AOlilll AO yrpo>KaBatt.a nocrojeli111x TK o6jeKaTa KOjlll cy
Ha3Ha4eH111 Ha np11111o>KeHoj c111rya4111j111.
Y CKf18AY ca ea>Keli111M npae11111H111KoM, Koj111 je npon111ca11a Peny6111114Ka areH4111ja 3a e11eKTpoHcKe
KoMyH111Ka4111je, yHyrap 3awr111rHor nojaca H111je A03BOfbeHa 1113rpc1Att.a III nocraefbatt.e o6jeKaTa
(IIIHq>pacrpyKTypHIIIX IIIHCTa11a4111ja) APYrlllX KOMYH811HIIIX npeAy3elia 1113H8A Ill IIICnOA nocrojeli111x
n0A38MHIIIX TK Ka6noea 11111111 Ka6110BCKe TK KaHa111113a4111je, OCIIIM Ha M8CTIIIM8 YKPWTatt.a, Kao HIii
1113BOf)ett.e P8AOBa KOjll1 Mory A8 yrpo3e Q)YHK41110HIIICatt.e eneKTpOHCKIIIX KOMYHIIIKa4111ja (TK

o6jeKara).
np11111111K0M 1113P8A8 Yp6aHll1CTll14KOr npojeKTa 38 1113rpaAtt.Y 3rpaAe 38 KpaTKOTpajHll1 6opaeaK
(anapTM8Hll1 38 OAMOp Ill HOliett.e 1113118THI/IKa) Ha K.n. 6p. 1586/3 Ill 1593/3 KO neTKa y na3apee4y,

capaf)111ear111 ca npeAy3elieM 3a re11eK0MyH111Ka4111je "TeneKOM Cp6111ja" a.A. paA111 ycamawaeatt.a
ca nnaHCKIIIM AOKYM8HTll1M8 "TeneKOMa Cp6111ja" a.A.
Yp6aHI/ICTlll4KIII npojeKaT 38 1,13rpaAtt.Y 3rpaAe 38 KpaTKOTpajHIII 6opaeaK (anapTM8HIII 38 OAMOp Ill
Holiett.e 111311eTH111Ka) Ha K.n. 6p. 1586/3 111 1593/3 KO neTKa y fia3apee4y, ypaA111T111 y cKnaAy ca
3aKOHOM O n11aH111patt.y 111 1113rpaAtt.111, 3aKOHOM O eneKTpOHCKIIIM KOMYHIIIKa4111jaMa, 3aKOHOM 0
6e368AHOCTll1 111 3AP8BfbY Ha P8AY, 3aKOHOM O 38WT111Tll1 OA no>Kapa, ynyrcTBll1M8, npon111c111Ma 111
CT8HA8PA111M8 38 OBY epcry A8118THOCTll1.
Ba>KHOCT roptt.lllX ycnoea je rOAIIIHY A8H8 OA A8H8 1113A8Batt.a. nocne Tor poKa IIIHB8CTll1TOP je y
o6aee3111 A8 Tpa)f(l,1 o6HOBY B8>KH0CTIII 111CTll1X. IIIHB8CTll1T0P je y o6aee31/1 A8 ce y n111cMeHoj q>OpMll1

jae111 3a A06111jatt.e ycnoea 3a np111Kiby4ett.e Ha TK Mpe>KY 3a n11aH111paH111 o6jeKT y OKB111py rpaH1114a
Yp6aHIIICTll14KOr npojeKTa.
3a AOA8TH8 IIIHQ)OpMa4111je KOHTaKT oco6a je AHAPlllja CTOjHlllli, reneq>OH 011/2111-740.
C noWTOBatt.eM,

ByK Pa11148B1111i, Alllnil. IIIH>K.

8n'\,_
npeAyJel'le 3a TeJ1eK0MyH111Ka~111je .TeneKoM Cp6111ja" a.A, 11000 6eorpaJt TaKoecKa 2
M aTl/l"IHIII 6poj: 17162543; n"16 100002887

KarncTapcKd-Tonorpaq>cKH nnaH
nap11. 6p.1586/2,1586/3, 1587/2,1587/5 !' 1593/3

Ha KaT.

O.

-1-

-1-I

* 1591/1
o.a°*
~-$,~
*o

"''~~

~\:,,

oo* ,sos

,..,,@

.'

'~

y'~

•t0,.35

'

/59M!

Jr·

0

; '

?=%

...

•

·\
!;

•200-01

~-

.

151/Vl

•Xll-'O

~~
J"'"
V

,ji-

-

''

,,,.,

,M~,,, ..

"

•10lat

.,..,.,

"'

•

JS/M/6_

-1-

-\-

ISll6/I

1iw
•2'121l

·213-01

•213i0

1586i3
·21 4.•1

•lll.10

•n us

' ,,'?

.. ;r'".,

"'"''

..

-m.n

'/.,

21s.1.,;'

,, ,s ,,

S,:J

=cl

•11~.~~;

:.=1

,,,""

•118 07

1586/2

•Z, 5 05

'/,,'

----

n,.qa

_:=:. . . . . .,

-

•, r ~ ~ -

mmrrrrrm T...,...____,._
lllllllllllUJ . .... .....

-1-

m., ~ '\..n

. . ~ :l~

101 0
--!'.'.:~!."!!"!!!!!JJJJJJ;J4'1"'-

-1-

-lPA3MEPA l : 500
e1011UlHCT11HUHja 0.5 m

T<.. ~ L

~M>~\.1\

"

-1-

·- - T ~

·, \ J ~

~3't•

"£•*~"- -l-

"':t>.

PEnY6m.'1KA CP6HJA
MHHHCTAPCTBO YHYTPAWt-bHX nOCJlOBA
CEKTOP 3A BAHPE,QHE CHTYAUHJE
Ynpaea 3a eaHpeAHe Cl1TYau1,1je y 6eorpaAy
6poj 217- 183/ 2021 OA 12.4.2021. roAl1He
;::\aHa 12.4.2021. roAl1He, 6eorpaA
Y11. Ml1je Ko0a4e01,1lia 6p.2-4
6eorpaA
Ml1Hl1crpapcreo yHyrpaw1t>l1X noCJ100a Peny611l1Ke Cp61,1je, CeKTop Ja eaHpeAHe Cl1TYau1,1je, Ynpaea Ja
BaHpeAHe e11ryau111je y 6eorpaAy, Ha OCHOBY 4/1. 29 3aKOHa O 3awn1T111 OA no>Kapa (,,C/1. rnaCHIIIK PC', 6p.
111/2009, 6p. 20/2015 111 87/2018), pewa0ajyli1-1 no JaXTeey OA 12.04.2021. roAl1He 3opaHa Jo0aH0011lia nP,
B11Hap111ja "30P4A", KocaHY111lie0 eeHau 6poj 2A, na3apeeau, 6eorpaA, 1-13Aaje:
YcnOBE Y nor/lE,QY MEPA 3AWTHTE OA no>KAPA 1,1 EKCn/1O31,1JA
Y n/lAHCKHM AOKYMEHTHMA

Ynpaea Ja eaHpeAHe c11TYau11je y 6eorpaAy 1,130pw1-111a je nperneA not:1HecKa 1-1 AOKYMeHrau11jy Koja je
np1111o>KeHa Y3 Jaxree 3a 1-1Jt:1a0a1t>e M11W/bett,a Koje caAp>K11 yCJ100e 3awrnre OA no>Kapa Koje je norpe6Ho
nl)eAB11AeT11 Kpo3 11Jpat:1y Yp6aHl1CTl-14KOr npojeKTa pat:11-1 pat:11-1 113rpaA1t>e 3rpat:1e 3a KparKorpajH11 6opaeaK
(anaprMaH11 3a OAMOP 11 Hol'lett,e 11311erH11Ka), Ha KaracrapCKl-1M napuenaMa 6poj 1586/3 1-1 1593/3 KO
nerKa, neKTa, na3ape0au, 6eorpat:1.
06aeewraeaMo Bae Aa je np111111KoM 113pat:1e Yp6aHl1CTl14Kor npojeKTa norpe6Ho y norneAy Mepa Jawrnre
OA no>Kapa 11 eKcn110311ja 11Mn11eMeHr11par1-1:
1) "13B0pl1WTa CHa6t:1eBatt,a BOAOM 11 Kanau11rer rpaACKe BOAOBOAHe Mpe>Ke KOjl1 o6e36el)yjy AOBOJbHO
KOlll1411He BOAe Ja rawe1t>e no>Kapa;
2) yAaJbeHocr 113Mel)y 30Ha npet:10111)eH11x Ja craM6eHe 11 o6jeKTe jaeHe HaMeHe 11 30Ha npeA01-11)eH11x Ja
11Ht:1ycrp11jCKe o6jeKTe 11 o6jeKTe cneu1-1ja11He HaMeHe;
3) np11CTYnHe nyreee 11 npo11a3e 3a earporacHa 0031111a AO o6jeKara;
4) 6e36eAHOCHe nojaceee 113Mel)y o6jeKara Koj11Ma ce cnpe4aea w11pe1t>e no>Kapa 11 eKcn110J11je, e11rypHOCHe
yAa/beHOCTl1 113Mel)y o6jeKara 11/ll1 H:,11XOBO no>KapHO OABajatt,e;
5) MoryliHocr11 eBaKYau11je 11 cnaca0a1t>a JbYA11.
3a 11cny1t>e1t>e Ha0et:1eH11x JaXTeea norpe6Ho je nowroearn OAPeA6e 3aKOHa o Jawr11rn OA no>Kapa
(CllY>K6eHl1 rnaCHl1K PC, 6p.111/2009, 20/2015, 87/2018), 3aKOHa O 3ana/bl1B11M 11 rop11B11M Te4HOCTl1Ma 11
3ana/bl1B11M raCOB11Ma ("C/1. r11aCHl1K PC ", 6p. 54/15) Ill npaBl1/lHl1Ka 11 craHt:1apt:1a KOjlll 61111>Ke pery1111wy
113rpat:11t>Y o6jeKara, a noce6Ho HarnawaeaMo:
1. np11MeHl1Tl1 Ot:1pet:16e npaBl1/lHl1Ka O TeXHl14Kl1M HOpMaTl1B11Ma 3a 3aWTl1TY OA no>Kapa craM6eHl1X 11
nOC/lOBHl1X o6jeKaTa 11 o6jeKaTa jaBHe HaMeHe ("Cll. r11aCHl1K PC" 6p.22/2019),
2. np11MeHl1Tl1 Ot:1pet:16e npaBl1/lHl1Ka O TeXHl14Kl1M HOpMaTl1B11Ma 3a l-1HCTaJ1au11je X11ApaHTCKe Mpe>Ke 3a
rawe1-1,e no>Kapa ("C11. r11acH1-1K PC" 6p.3/2018).
Y Aa/beM noCTYnKY 113t:1a0a1-1,a 110Kau11jcK11x yCJ100a 3a npojeKT00a1-1,e 1-1 np111KJby4e1-1,e, norpe6Ho je
np116a011r11 YCJ100e ca acneKTa Mepa 3awrnre OA no>Kapa 11 eKcn110311ja OA crpaHe HaAJ1e>KHor opraHa
M11H11crapcr0a y noCTYnKy 1,13pat:1e 1-1t:1ejHor pewel-ba 3a 11Jrpat:11-bY o6jeKara, Ha ocHoey Kojer lie ce
carnet:1ar11 KOHKpeTHl-1 06jeKT1-1, rexHl-14Ka pewe1-1,a, 6e36eAHOCHa pacrojal-ba, ... y CK/laAy ca YpeA60M o
JlOKa1..111jCKl1M YCl10B11Ma ("C11. r11aCHl1K PC", 6p. 115/2020).

AKT ;::\OCTABHTH:
1. not:1Hoc11ouy JaXTeea
2. n11capH11u11 ynpaee
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BHHAPHJA 30J>qA
3opaH JoeaHoeuli
Kocaff11Hlieeeeuau2a
11 550 Jla3apeeau
Be3a: Barn AOnHC OA 09.04.2021.rOA,

TTpeAMeT: Yp6aHHCTINKH npojeKaT 3a yp6aHHCTH'IKO-apXHTeKTOHCK)' pa3pa;zy JIOKauHje
3a H3rpann,y o6jeKTa Ha KaT. napQenaMa 6p. 1586/3 u 1593/3 KO ITeraa, y
Jla3apeeizy

,lJ,oDHCOM OA 09.04.2021.rOAHHe, ynylieHHM 3aBOAY 38 38IDTH1Y cnoMeHHKa icymype rpana
Beorpa.na, 388eAeHHM DOA 6p. 1446/21 OA 09.04.2021. fOAHHe, a y Be3H ca 38XTeBOM Kojuje DOAHeO
3opau Joeauoenli, y HMe BHHAPHJE 3OIJt.lA, KocaH'lnliee eeHau 2a, y Jla3apeeauy, o6paTHJIH cTe
ce 38XTeBOM KojHM TJ)IDKHTe H3Aaean,e ycnoea 3a npeny3HMan,e Mepa TeXHH11Ke 3aurrHTe 3a noTpe6e
H3pane Yp6auHCTINKOf npojeKTa 3a yp6aHHCTINKO-apXHTeKTOHCK)' pa3pa;zy JIOKauHje 3a H3rpaAH,y
3rpa.n.e 3a KpaTKoTJ)ajHH 6opaeax (anapTMaHH 3a OAMOp u Holien,e H3JlernHKa) Ha KaT. napQenaMa 6p.
1586/3 H 1593/3 KO IleTKa, y Jla3apeeey.
Ha OCHOBY auanH3e Kojy je 3aeoA 3a 3aIDTH1Y cnoMeHHKa K)'mype rpana lieorpa.n.a H3Bpmuo
noBOAOM eamer 3axreea, 3aK.Jl,ytteHo je Aa ce npHJIHKOM Aeq>HHHcan,a Morylinx HHTepBeHQHja Koje
lie 6HTH carneAaue Kp03 H3p8,lzy Yp6aHHCTI{ql(0f npojeKTa, Mopajy DOIDTOBaTH CJieAeliu ycJIOBH:
YKOJIHKO ce npHJIHKOM H3Boljen,a 3eMJbaHHX panoea Haulje Ha apxeOJIOIDKe OCTaTKe, H3BOljaq
panoea je no 'IJI. 109. 3aKona o KYJITYPHHM Ao6pHMa (,,CJl)')K6eHH rnacHHK PC" 6p. 71/94,
52/11 - AP· 38KOH H 99/11- AP, 3aKOH) Jzy)KaH Aa OAM8X, 6e3 OAJUU1lll>a npeKHHe panoee H
o6aeeCTH 3aeoA 3a 3aIDTH1)' cnoMeHHKa K)'mype rpana lieorpana u Aa npeny3Me Mepe Aa ce
HaJia3 ue ynHIIITH, ue OIDTeTH u Aa ce caqyea ua Meczy u y nonm1cajy y KOMe je OTKpHBeH
llimecrnTOp je A)')ICllH Aa no 'IJI. 110. ucTor 3axoua, o6e36eAH cl>nuancujcKa cpeACTBa 3a
HCTpIDKHB8H,e, 38IDTH1Y, qyean,e, ny6JIHKOBaH,e H H3Jlaf8H,e Ao6pa, AO npeAaje A06pa Ha
qyean,e oBJiamlieuoj ycrauoeu 3aIDTHTe.

06pa1J1oacee.e
Ca acneKTa 38lDTHTe K)'JITYPHHX A06apa H y CKJIM)' ca 3aKOHOM O KYJITYPHHM A06pHMa (,,CJIY)K6eHH
rnaCHHK PC" 6p. 71/94, 52/11- AP- 38KOH H 99/11- AP- 38KOH) npeAMeTHH npOCTop HHje yrapljeu 38
KYJITYPHO A06po, He HaJia3H ce y OKBHpy npocTOpHe KYJITYPHO-HCTOpHjCKe QeJIHHe, He )')KHB8 CTilTYC
A06pa DOA npeTXOAHOM 3aIDTHTOM H He HaJia3H ce y OKBHPY npeTXOAHO 3aIDTHlieHe QeJIHHe H He
canp)KH nojeAHHattHa K)'mypHa A06pa.
Y QHJbY 3aIDTHTe eeuneHTHpaHnx apxeonoUJKHX HaJia3H nOTJ)e6Ho je noIDTOBaTH HaBeAeHe ycnoee
3allITHTe apxeonomKor Hacnelja.
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PEIIYEJIHKA CPEHJA
3ABO~ 3A 3AilITHTY IIPHPO,ZU: CPliHJE
HOBH EEOfPA,L{,
Hmma Pu6apa 6p. 91
TeJI: +381 11/2093-802; 2093-803;
<l>aKc: +381 11/2093-867
3a.eo.n 3a 3anmrry rrpupo.ne Cp6uje, Eeorpa,n;, Y JI.
Hea11a Pu6apa 6p. 91, ua ocuoey 1UiaHa
9. 3aKoaa o 3W:UTHTH npupo.ne (,,CJIY)K6euu rnacHHK PC", 6p. 36/2009, 88/2010, 91/2010 HCIIpaBKa, 14/2016 H 95/2018-~yrn 3aKOH) H 1UlaHa 136. 3aKoHa o OIIIllTeM yrrpaBH0M
rroCTyIIKy (,,CJIY)K6eHH rnacHHK PC", 6p. 18/2016 H 95/2018 - ayreurnqao TyMa1Ie11,e),
rrocT}'IlajyliH no 3axreey 3opa11a Joea11oeuha IIP ,,BHHapHja 3QPqA" , yJI. Koca111IHliee eeuau
6p. 2A, Jla3apeean, 3a H3,naea11,e ycJioea 3aIIITHTe rrpupo.ne 3a H3p~ Yp6a11ucrn1IKor
rrpojeKTa 3a yp6aHHCTH1IKO-apXHTeKTOHCKY pa3p~ JIOKauHje 3a H3rpMH,y 3rpa,n;e 3a
KpaTKOlJ)ajHH 6opaeaK (anapTMaHH 3a 0.l(M0p H Hohe11,e H3JieTHHKa) y K.0. IleTKa, rpa,n;cKa
0111111HHa Jla3apeaau, rpa,n; Eeorpa,n;, .na11a {/) -<9/p , .2021. ro.nuue rro.n 03 6p. 021-1129/1.noaocH

PEIIIEH,E
1. IlpocTopHH o6yxaaT Yp6aHHCTH1IKOr rrpojeKTa 3a yp6aHHCTH'IKo-apxwreKToHcKY pa3pa,ror
JIOKaUHje 3a H3rpa,n;11,y 3rp3.l{e 3a KpaTKOTpajHH 6opaBaK (anapTMa.HH ·3a o.n;Mop H ttolieH>e
H3JleTHHICa), ce He HaJiaJH }'Hyrap 3runrnheHor rro~y-qja 3a Koje je crrpoBe.l(eH HJIH rroKpeuyr
IIOCT}'IlaK 3anITHTe, He HaJia3H ce y OKBHpy yrap]jeHHX eKOJIOIIIKH 3Ha1IajHHX rro~yq:ja H

eK0JIOIIIKHX Kopu.nopa o.n Me]j)'Hapo,nHor 3Ha1Iaja eKoJiomKe Mpe>Ke Perry6mrae Cpfo1je.
--cxoJUio-To'Me, H3.ll.aJy-ce cne.l(eh:H ycnoBH'3a.urFHT.e:npHpo.ne:
-- -·
:. ,..-;- I) furpMH,a o6jeKTa 3a KpaTKOTpajHH 6opaBa.K (anapTMaHH 33. 0,ll;M0p HHohe11,e H3JieTHHKa) MO>Ke
ce H3BplllHTH Ha KaTacTapcKHM napn;emlMa 6p. 1586/3 H 1593/3, K.0. Ileraa, rpa,n;cKa
0111IITHHa Jla3apeean, rpa,n; Eeorpa,n;;
2) Yp6aHHcTH11KH rrpojeKaT rrpHrrpeMHTH y cKJI~ ca rrpaeHJIHMa ype]jeu,a H rpage11,a
rrpOIIHCaHHM IlJlaHOBHMa BHIDer pe.l(a 3a rrpe.l(MeTHy JIOKauHJy;

3) Yp6aHHCTH11KHM rrpojeKTOM H rpageBHHCKHM napaMelJ)HMa yrap~ CMepHHn;e 3a
rpMH,y u apXHTeKT0HCK0 o6JIHKOBaffie o6jeKTa, TaK0 }].a CBOjHM nponopn;HjaMa u
apXHTeKTyp0M 1IHHe je.l(HHCTBeHy n;eJIHHY ca o6jeKTHMa y Herrocpe.l(HOM OKpY>Ke11,y;
4) IlpojeKToM nnaHHparn H3rpMH,y o6jeKTa MaKCHMaJIHe crrpaTHocTH Cy+TI+l+IlK
(cyrypeu+rrpu3eMJ1,e +cnpaT+ rroTKpOBJLe) H yxynHe 6pyro rroBplllHHe o6jeKTa 610,00 m 2 ;
5) HH4>Pac1J>YKTYPY rrpe.l(B~eTH y CKJI~ ca ycnoBHMa ua,n;ne:>KHHX CJIY)K6H,
rrpe.l(yleha/.nuc1J)H6YTepa. Iloce6Hy IIIDKH,y o6paTHTH Ha eeaKyan;ujy oma,mmx Bo}J.a.
YKOJIHKO He IIOCToje YCJI0BH 3a npHKJLy-qe11,e Ha KaHaJIH3auHoHy Mpe>Ky o6aee3Ha je
H3pa,n;a B0.l(0HerrponycHe cerrTHl!Ke jaMe;
6) IlnaHHpaHHM rpageBHHCKHM pa,n;0BHMa He CMejy ce H3a3BaTH HH>KHH,epcKo-reoJIOIIIKH HJIH
~yrn }J.erpa.n;an;HoHH rrpon;ecH;
7) ~eKC 3ay3eT0CTH o6pa1I}'HaTH 3a CBe 3aC1J)Te II0BplllHHe Ha napn;eJIH, a y o6pa1I)'H 6pYTO
pa3BHjeHe rpageBHHCKe II0BplllHHe (EPfTI) 1J)e6a .na y]jy CBe H3rpageue IIOBplllHHe;
8) fp~eBHHCKY JIHHHjy o6jeKTa II0CT8.BHTH Ha HajrroBOJLHHjy II03HD;Hjy TaK0 .na MHHHMaJIH0
3aKJiaffia BH3ype;
9) HHje .ZJ;03B0JLeH0 4>opMHpaffie II03ajMHIDTa, II0BpIDHHCKHX KOII0Ba HJIH eKCIIJIOaTauuja
MaTepHjaJia ca 0K0JIH0r npocTopa, pa.nu 06e36e]jHBaffia reonomxor rp~eBHHCKor
MaTepujana (KaMeua, rrecKa, mJL}'HKa Hen.);

\

j
10) IlpojeKTOM npe,nBH,D;e'I'H ycnoae OtJYBa.H,a pecypca, 0,ll;HOCHO pa,nHOHaJIHO KOpHmhea,e
3eMJLHIIITa npH H3BOljea,y 3eMJLaHHX pa,noaa. Y TOM CMHCJIY, XYMYCHH CJIOj YKJIOHHTH H
caqyaaTH KaKO 6H ce HCKOpHCTHO 3a 03eJielbaBalbe rrpe,nMeTHOr IIpOCTOpa HaKOH
H3Be,neHHX pa,noaa;
11) YpeljeH>eM npoCTopa OMorymrrH pa,nHOHaJIHO KOpHmlielbe, opraHH3a,nHjy H ynpaBJLa.H,e
npocropoM. Ca,np:>Kaj Yffyrap rpageaHHcKe napnene opraHH3oaam TaKo ,na ce cae
Heonxo,nHe 3anmrre (3anmrra y,naJLeHOCTH o.n cyce,nHor o6jeKTa H cn.) Mopajy o6aaHTH
YHyrap ca.Me rpageBHHcKe napnene;
12) IlnaHoM npe,naH,D;em pemelbe rrapKHHr npocTopa y OKBHpy rrpe,nMeTHHX napu;ena;
13) Yp6aHHCTJAKHM npojeKTOM npe,nBH,D;eTH oqyaaa,e KBaJIHTeTHe aereTanHje H OCTaTKe
npHpO,nHHX H IIOJIYIIPHpO,nHHX CTaHHIIITa;

14) Il03HIUljy o6jeKTa 11Hja ce H3rpa,na,a IlJlaHHpa MaKCHMaJIHO npHJiarO,nHTH IIOCTOjeheM
BHCOKOM 3enemmy KaKO 6H ce H36erna ceqa 3,ll;paBHX CTa6ana. CatJY13aTH CBaKO Bpe,nHO
cra6no HJIH rpynaQHjy aucoKe BereTaQHje HHKopnopHpajyhH je y ITJiaHHpaHy KounennHjy
3eJieHHJia y uenocpe,nHoM OKpY:>Kea,y o6jeKTa;
15) IlpoIIHcaTH ,na TOKOM H3Boljelba pa,noaa HHBO 6YKe H aep03aragelba He cMe npehH
,ll;03BOJLeHe rpaHfflUie Bpe,nHOCTH 3a Pa.nHY cpe,nHHY H HaCeJLeHO MeCTO, H 3a6paHy
H3Boljea,a pa,noaa TOKOM HohH;
16) Ilej3a:>KHO ypeljea,e Ha npe,nMeTHoj napneJIH ITJiaHHpaTH Y3 H36op H npHMeHy npeTe:>KHo
ayroxroHe ,neH,nocI>nope. HHje ,ll;03BOJLeHo KOpHmhea,e HHBaH3HBHHX BpCTa (6arpeM,
6erpeMan, jeceHoJIHcHH jaaop-HeryH.noaan, KHceno ,npao, aMeplNKH jaceH,
neHCHJIBaHHjCKH jaceH, aMepHqm KOnpHBHh, CH6HpCKH 6peCT H .np.);
17) Ilomroaam Ba:>Kehe npoIIHce 3a 3aIIITHTY, KopHmhelbe H OlJYBaH>e noBpIDHHCKHX H
rromeMHHX BO,na, Kao H H3B0pHIIITa B0,ll;OCHa6,neaaa,a;
18JI1JiaHOM ·ymp,nHTH 06aae3y C.aHa,nHje ·CBHX - no~pIDHHa-- !(Oje. ~y ,nerp~paHe.,;TOKQMH3BOljea,a pa,noaa;
·
19) Ilpormcam .na, YKOJIHKO ce y TOKY pa,noaa HaHlje Ha reonolIOOl H naneoHTOJIOIDKa
.noKYMeHTa (cI>ocHJIH, MHHepaJIH, KpHCTaJIH H ,np.) Koja 6u Morna npe,nCTilBJbam 3anmdieuy
npHpo)J;Hy Bpe,nHOCT, HaJiaJaq je )J;Y:>KaH ,na npHjaBH MmmCTapCTBy 3anITHTe :>ICHBOTHe
cpe,nHHe y poKy o.n oca.M ,naHa o.n ,naHa npoaanacKa, H npe,ll;YJMe Mepe 3aIIITHTe o.n
yuHIIITeH>a, oIIITehHaaa,a HJIH Kpage .no .nonacKa oanamheHor JIHD;a.

2. Oao pemelbe ae ocno6aga no,nHocHona 3axTeaa ,na npH6aaH H ,npyre ycnoae, ,no3aone H
carnacHOCTH npe,nBHljeHe IlO3HTHBHHM npOIIHCHMa.

3. Y II0CTynKy ,ll;0HOIDelba Yp6aHHCTHqKOr npojeKTa IlOTpe6Ho je o,n 3aao,na npH6aBHTH
MHIDJLea,e o Hcnya,eHocm ,naTHX ycnoaa H3 oaor pemea,a.

4. y K0JIHKO Il0,nH0CHJia,n 3axTeBa y poKy o.n .nae ro,nHHe o.n ,naHa ,ll;0CTaBJLa.H,a 0B0r pemelba
He ornoque pa,noae H aKTHBH0CTH 3a Koje je oao pemelbe H3,naTo, .ny:>KaH je ,na rro,nHece
3axTeB 3a H3,naaaa,e aoaor pemea,a.
5. Ilpli H3MeHH yp6aHHCTHqKO-TeXHH~or .noKYMeHTa, noTpe6Ho je no,nHem H0BH 3axrea.
6. TaKca 3a H3,naaaa,e oaor Pemea,a y H3Hocy o.n 20.000,00 ,nHHapa je o.npeljeHa y cKJia,ny ca
qJiaHOM 2. CTaB 2. Ta~a 2. IlpaBHJIHHKa OBHCHHH H Haqmey o6paqyua H HaITJiaTe TaKCe 3a
H3,naaaa,e aKTa o ycnoBHMa 3amTHTe (,,CJIY:>K6euu rnacHHK PC", 6p. 73/2011, 106/2013).

06pa3llOJICen,e
3aao.n 3a 3amTHTy rrpHpo,ne Cp6Hje npHMH0 je ,naHa 14.04.2021. ro,nHHe 3axTeB
3aae,neH no.n 03 Ep. 021-1129/1 o.n 3opaHa JoaaHoaHha I1P ,,BHHapaja 3OPt.IA", yn.
Kocawmhea aeaan 6p. 2 A, Jla3apeaan, 3a H3,naBalbe ycnoaa 3aIIITHTe npHpo,ne 3a H3pa.ny

Yp6aHHCTHlllCOr npojeKTa 3a yp6aHHCTHlllCO-apxHTeKTOHCKY pa3pa,uy JIOKau;Hje 3a H3rpa,ulhy
3rpa,ue 3a KpaTKOpTajHH 6opaBaK (anapTMaHH 3a O,D;MOp H HOhelbe H3JieTHHKa) y K.O. IleTKa,
onllITHHa Jla3apeBau;.
Ha ocHOBY ,nocTaBJbeHor 3axTeBa H npaTehe .noKYMeHTau;Hje no,D;HocHou;a 3axTeBa,
KOHCTaTOBaHO je .na ce IlJiaHHpaHH Yp6aHHCTHlIKH npojeKaT 3a H3rpa,uH,y 3rpa,ue 3a
KpaTKOpTajHH 6opaBaK (anapTMaHH 3a O,nMOp H Hohelbe H3JieTHHKa) Ha K.n. 6p. 1586/3 H
1593/3, K.0. IleTKa, rpa,ucKa onlllTHHa Jla3apeBau;, rpa,u Eeorpa,u, H3paljyje y cKJia,uy ca
IlpocropHHM IlJiaHOM fpa,ucKe OilIIITHHe Jla3apeBau; (,,CJI)')K6eHH JIHCT rpa,ua Eeorpa,ua", 6p.
2
10/2012). IlnaHHpaHH o6jeKaT je cnpaTHOCTH Cy+Ilp+l+IlK, yKynHe EPfII o.n 610,00 m H
cacroju ce o.n neT anapTMaHCKHX je,nHHHu;a 3a o,D;Mop.
YBu,noM y UeHTPaJIHH perncTap 3alllTHlieHHX npHpo,nHHX ,no6apa H .noKYMeHTau;Hjy
3aBo,na, a y cKJia,izy ca npoITHcHMa KOjH peryJIHmy o6nacT 3alllTHTe npupo,ne, YTI3pgeHH cy
YCJIOBH H3 ,nHCilO3HTHBa OBOr pemelba. IlpH TOMe ce HMaJIO

y BH,D;Y ,na ce npe,nMeTHO no,npyqje

3a Koje ce pa.nu Yp6rumcTH'Il<H npojeKaT He HaJia3H YHYTaP 3alllTHlieHor no,npyqja 3a Koje je
cnpoBe,neH HJIH IlOKpeffYT IlOCT)'llaK 3aIIITHTe, HHTH

y OKBHPY YTI3pgeHHX eKOJIOWKH 3HaqajHHX

no.npyqja H eKonomKHX Kopu,nopa o.n MegYffapo,D;Hor 3Ha"laja eKonomKe Mpe)Ke Peny6JIHKe
Cp6uje, HHTH y npocTopy eBu,neHTHpaHor npHpo,nHor ,no6pa.
3aKOHCKH OCHOB 3a ,D;OHOmelbe pemeH,a: 3aKOH O 3alllTHTH npupo.ne (,,CJIY)K6eHH
rnacHHK PC", 6p. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - HCilpaBKa, 14/2016 H 95/2018-.npym 3aKOH);
3aKoH o 3amrnrn '1CHBOTHe cpe,nHHe (,,CJI)')K6eHH rnacHHK PC", 6p. 135/2004, 36/09, 36/2009

-.np. 3aKOH, 72/2009-.np. 3aKOH, 43/2011 - YC, 14/2016, 76/2018

H

95/2018 - ,np. 3aKOH).

fupa,ua npe,nMeTHOr Yp6aHHCTHqKOr rrpojeKTa MO)Ke ce pea.nH30BaTH no.n ycnoBHMa
,nelf>HHHCaHHM OBHM pemelbeM, jep je npou;elbeHo ,na 11,eroBo cnpoBogelhe Helie 3HaqajHuje
yumaUl_Ha !!JUIP.0~
1te.nHP9
. _T_{! UQ[q)yqj~.
. -

Ha OCHOBY CBera HaBe,D;eHor, o.nnyqeao je Kao

'-e--

_

_

_

-- _

_

y ,nHCilO3HTHBY OBOr pemelba.

TaKca Ha 3axTeB H TaKCa 3a pemelhe, no Tap. 6p. 1. H Tap. 6p. 9. cy HanrralieHe y cKJia,uy ca
3aKoHOM o peny6JIHqKHM a,nMHHHCTPaTHBHHM TaKCaMa (,,CJIY)K6eHH rnacHHK PC", 6p.
43/2003, 51/2003-HcnpaBKa, 61/2005, 101/2005-,np. 3aKOH, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
93/2012, 65/2013-.lJ;p.3aKOH, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-HcnpaBKa, 95/2018,
86/2019, 90/2019-ucnpaBKa, 98/2020- ycKJialjeHH ,D;HH. H3H. H 144/2020).
YnyrCTBo O npaBBOM cpe~crsy: IlpOTHB OBOr pemelba MO)Ke ce H3jaBHTH )KaJI6a
MwmcrapCTBy 3amTHTe )KHBOTHe cpe.nuHe y POKY o.n 15 ,naHa o.n ,naHa npHjeMa pemeH,a.
)Kan6a ce npe.lJ;aje nucMeHo HJIH H3jaBJLyje ycMeHo Ha 3anucHHK 3aBo.ny 3a 3amTHTY npHpo.ne
Cp6uje, Y3 AOKa3 o ynnaTH Peny6JIHqKe a.nMHHHCTPaTHBHe TaKce y H3Hocy o.n 480,00 ,nHHapa
Ha TeKYliH pa~ 6p. 840-742221843-57, no3HB Ha 6poj 59013 no Mo.ueny '),,7z_~, 1~ 1·
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• IlOJOJOCHOtzy 3aXTeea
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TeJJ:

"Cp6ujawyMe", 6ynesap Muxajna ITynuHa 113
011/711-34•10

:;jeJYd;\o·

l3

Jl,aryMi)(-05-:2-0!2)
Buuapuja 3op-qa

YJI. Kocau11uliee eeuau 6p. 2A
.JlaJapeeau

Ilpe.z.MeT: O,n;roaop Ha npe,n;MeT ,,3axrea 3a H3,n;aaa1-1,e ycnoaa 3a H3pa,n;y Yp6aHHcTHqKor
npojeKTa 3a yp6aHHCTH'iKO - apXHTeKT0HCKY pa3pa,n;y JIOKaQHje"
CarnaCHO BarneM 3axTeBy 3a ,ZJ;0CTaBy ycJI0Ba, H3 Ha,n;Jie)KH0CTH 0B0r rrpe,n;y3elia,
no,pe6HHX 38 H3pa,n;y Yp6aHHCTH'iKOr npojeKTa 3a yp6aHHCTH'iKO - apXHTeKT0HCKY pa3pa,ey
JIOKaQHje 3a H3rpa,D;lby 3rpa,n;e 3a KpaTKOTJ)ajHH 6opaBaK (anapTMaHH 3a 0,D;M0p H HODelbe
H3JieTHHKa) Ha K.n. 6p. 1586/3 H 1593/3 KO IleTKa, y IleTKH / Jla3apesan (y ,n;aJbeM TeKczy:
IlpojeKaT), o6aBelIITaBaMO Bae ,n;a IlpojeKTOM HHCY o6yxaalieHe Il0BplIIHHe KOjHMa ra3,n;yje
ill ,,Cp6ujarnyMe".
KaKo cy IlpojeKTOM o6yxaalieHe rnyMe concTBeHHKa, npH lberoaoj H3pa,n;H, Mopajy ce
y3eTH y o63Hp H Il0lIIT0BaTH o,n;pe,n;6e 3aKOHa 0 rnyMaMa (,,CJ,. 2/lQCHUK PC", 6p. 30/10,
93/12, 89/15 u 95/18 - op. 3QKOH), OOHOCHO, pai>u U3ZpaiJH:Je eKOHOMCKUX u cmOM6ema
o6jeKama concmBeHuKa nompe6110 je U36pummu npoMeH)' Hll.MeHe utyMCKOZ 3eM/bUUJ,ma, 3a
Kojy cQ2Jlac11ocm U30aje Mu11ucmapcm60 11aiJ11e:J1C110 3a noc110Be utyMapcmBa. H3zpaiJ11:,a
MO:JICe i)a Ce U36putU Ha n06putUHU 00 [ {)ari.
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