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1. OPŠTI DEO
1.1 POVOD I CILJ IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA
Prema članu 60. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj
72/09,81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US,
50/13,98/13-odluka US,132/14, 145/14, 83/2018,31/19,37/19 i 9/2020),
"Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno planskim dokumentom ili
na zahtev investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina
javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija".
Predmetni urbanistički projekat se radi za potrebe i na zahtev investitora, „Metal
Galant Gradnja“, ul. Kralja Petra Prvog broj 108, Leskovac, uz utvrđenu obavezu
iz planskog dokumenta. Ovim urbanističkim projektom se razrađuje katastarska
parcela broj 6025/1 K.O. Vranje-1, koja se po planskom dokumentu, nalazi u zoni
stanovanja srednjih gustina.
Planskim dokumentom, Planom generalne regulacije zone 1 - centralna zona
(“Službeni glasnik Grada Vranja”, broj 4/2020), je definisina potreba za detaljnom
arhitektonsko-urbanističkom razradom, posebno u zonama stanovanja srednjih
gustina, pri izgradnji višeporodičnih stambenih objekata, radi što preciznijeg
definisanja uslova izgradnje.
Cilj izrade urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije, i
stvaranje zakonskih i planskih uslova za preciznije definisanje pravila uređenja i
građenja na KP broj 6025/1 K.O. Vranje-1.
1.2 PRAVNI OSNOV
Pravni osnov za izradu Urbanističkog projekta čine:




Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 72/09,81/09ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13,98/13odluka US,132/14, 145/14, 83/2018,31/19,37/19 i 9/2020),
Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/2019);
Informacija o lokaciji broj 353-32/2021-08/1 od 27.01.2021.godine.

1.3 PLANSKI OSNOV
Planski osnov za izradu Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku
razradu lokacije čini:
 Plan generalne regulacije zone 1 - centralna zona (“Službeni glasnik
Grada Vranja”, broj 4/2020)

_______________________________________________________________________________
UP_ KP 6025/1 KO Vranje-1
TEKING architecture

P a g e 5 | 18

1.4 GRANICA I OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA
Urbanističkim projektom je obuhvaćena cela katastarska parcela broj 6025/1 K.O.
Vranje-1, ulica Bore Stankovića broj 68. Planira se izgradnja stambeno-poslovnog
objekta spratnosti Po+P+3+Ps (podrum,prizemlje, tri sprata i povučeni sprat).
Ukupna površina prostora obuhvaćenog Urbanističkim projektom iznosi 676 m2.
Granica Urbanističkog projekta je prikazana na svim grafičkim prilozima.
1.5 PODACI O LOKACIJI – POSTOJEĆE STANJE
Katastarska parcela broj 6025/1 K.O. Vranje-1, obuhvaćena ovim urbanističkim
projektom, se nalazi u istočnom delu centralne zone grada Vranja. Pravilnog je
oblika, nastala preparcelacijom i spajanjem tri parcele KP 6023, 6024 i 6025 K.O.
Vranje-1 (Projekat preparcelacije potvrđen pod brojem 353-305/2020-08/1).
Na dve strane izlazi na javnu površinu-saobraćajnice, severno na ulicu Bore
Stankovića, i istočno na ulicu Esperanto. Zapadna granica je određena tokom
Vranjske reke, a na jugu je susedna KP 6026 K.O. Vranje-1.
Ulični forntovi ovog dela ul.Alekse Markišića, još uvek nisu formirani, zbog
nerelaizovane gradnje, kao i ne okončane transforamcije pretežno porodičnog
stambenog tkiva u mešovito stanovanje.
Takva povoljna lokacija je pružila mogućnost da se ova lokacija planski opredeli
za stanovanje srednjih gustina, uz mogućnost realizacije višeporodične stambene
izgradnje.
Postojeći objekti, na parceli i u neposrednom okruženju su po tipologiji uglavnom
slobodnostojeći ili dvojni, sa minimalnim međusobnim udaljenjima od bočnih
granica parcele i uglavnom lošeg boniteta.
Na samoj parceli, 6025/1 K.O. Vranje-1, ima izgrađenih objekata (Fotografija 1 i
2), prizemne spratnosti, koji se planiraju za uklanjanje.

Fotografija 1- Predmetna lokacija, Ugao ulice Bore Stankovića i Esperanto
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Fotografija 2- Predmetna lokacija, pogled s mosta na istočni deo ulice Bora
Stanković
U širem okruženju, kao karakteristika u neposrednoj okolini na zapadnoj strani je
Dom zdravlja, a na istočnoj višeporodično stanovanje, planski definisano kao
posebno stanovanje tipa A (Fotografija 3).

Fotografija 3- Prikaz lokacije i šireg okruženja
Postojeći objekti na parceli zauzimaju površinu od 492m2 što predstavlja oko 72%
zauzeća parcele. Jedan od objekata je uz samu granicu regulacije sa Vranjskom
rekom.
Broj KP

Površina

6025/1 KO
Vranje-1

676m2

Vrsta zemljišta Zemljište pod zgradom
i drugim objektom
Gradsko
građevinsko
zemljište

492m2

Zemljište uz
zgradu i drugi
objekat

Postojeća
zauzetost

184m2

72%

Tabela br.1 Prikaz postojeće namene na parceli 6025/1 KO Vranje-1
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1.6 USLOVLJENOSTI IZ ZAKONA, PLANA I STEČENE URBANISTIČKE
OBAVEZE
Katastarska parcela broj 6025/1 K.O. Vranje-1 je Planom generalne regulacije
zone 1 - centralna zona (“Službeni glasnik Grada Vranja”, broj 4/2020) svrstana
u zonu TUZ 1.3 - stanovanje srednjih gustina (Fotografija 4).

Fotografija 4 Planirana namena površina(PGR)
Pretežna namena definisana planskim dokumentom je stanovanje, dok su
moguće kompatibilne namene: poslovanje, uslužni i trgovinski sadržaji.
Namene koje u ovoj zoni nisu dozvoljene, obuhvataju sve one koje na bilo koji
način remete pretežnu namenu stanovanja, stvaraju buku, zagađuju životnu
sredinu ili generišu veliko saobraćajno opterećenje, i to: deponije, privredni objekti,
komercijalni objekti velikog kapaciteta (hipermarketi, diskont centri i sl.),
proizvodnja i obrada sirovina, skladišta, robni i distributivni transport i sl.
Ovim urbanističkim projektom se lokacija razrađuje i preciznije utvrđuju pravila za
izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+3+Ps (podrum,prizemlje,
tri sprata i povučeni sprat).
Zbog toga se prikazuju Planom definisana pravila građenja za objekte
višeporodičnog stanovanja. Pregled najbitnijih urbanističkih parametara je dato u
Tabeli 2.
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URBANISTIČKI PARAMETRI
definisani Planom generalne regulacije
TUZ 1.3 stanovanje srednjih gustina

Zona
Pretežna namena
Kompatibilne namene
Indeks zauzetosti parcele
Maksimalna spratnost objekta
Minimalna
površina
građevinske
parcele
Najmanja širina parcele
Tipologija
Minimalni
procenat
ozelenjenih
površina u direktnom kontaktu sa
tlom
Položaj objekata na parceli

Udaljenje od reke

Parkiranje

stanovanje

poslovanje, uslužni i trgovinski sadržaji
50%
P+3+Ps
600m2
20m
Slobodnostojeći objekat
20%

Minimalna udaljenost objekta od linije
susedne građevinske parcele iznosi min
4,0m
Rastojanje objekata od bočnih susednih
objekata 1/2 visine višeg objekta
Minimalno udaljenje od regulacije korita
Vranjske reke, uži pojas zaštite 5,0m
Stanovanje (višeporodično)
1-1,2PM/1 stambena jedinica (1/2 vozila
se smešta u okviru gabarita objekta)
Poslovanje (administracija)
1PM/70m2 korisnog prostora
Trgovina na malo
1PM/100m2 korisne površine

Povučeni sprat se kod stambenih
objekata povlači minimalno 2,0m u nivou
poda u odnosu na fasadnu ravan
poslednjeg sprata, prema javnoj površini
(ulici). U slučaju kada se predviđaju erkeri
, povučeni sprat se povlači minimalno
Oblikovanje završne etaže i krova
3,0m u nivou poda u odnosu na fasadnu
ravan poslednjeg sprata, prema javnoj
površini (ulici). Iznad povučenog sprata
višeporodičnog objekta može se izgraditi
ravan ili plitak kosi krov (do 15o).
Tavanski
prostor
višeporodičnih
stambenih objekata se može koristiti za
pomoćne prostorije.
Građevinske parcele višeporodične i
Pravila za ograđivanje
višespratne izgradnje se po pravilu ne
ograđuju
Tabela br.2 Parametri definisani planom generalne regulacije
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Posebna pravila: Ako je postojeći susedni porodični objekat izgrađen na
rastojanju manjem od propisanog u odnosu na granicu parcele i ima otvore
na stambenim prostorijama, onda se novi objekat na susednoj parceli i bez
otvora na stambenim prostorijama postavlja na minimalnom udaljenju od
2,5m od granice parcele.

2. PRAVILA GRAĐENJA
2.1
NAČIN KORIŠĆENJA OBJEKTA U SKLADU SA PLANIRANOM
NAMENOM
Planirana izgradnja stambeno-poslovnog objekta, treba da ispuni sve kriterijume
definisane Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih
zgrada i stanova („Službeni glasnik RS”, broj 58/12, 74/15 i 82/15).
Pravilnikom o klasifikaciji objekata („Službeni glasnik RS”, broj 22/2015), je
propisana klasifikacija objekata prema nameni, funkcionalnim i strukturalnim
karakteristikama, i stepenu uticaja na okruženje, s obzirom na rizike vezane za
izgradnju i eksploataciju. Planirani objekat se klasifikuje (84%) kao 121201 B i
delom (16%) kao 123001(Tabela br.3)
Površina objekta, za potrebe određivanja klase objekta, predstavlja ukupnu
građevinsku bruto površinu obračunatu u skladu sa tačkom 4.3
SRPS.U.C2.100:2002, odnosno zbir površina svih nadzemnih i podzemnih etaža
objekta, merenih u nivou podova svih delova objekta u okviru spoljnih mera finalno
obrađenih obodnih zidova.
Stambeno poslovni objekat
Stambene
Izdvojene i ostale stambene
Do 2.000m²
zgrade sa tri ili zgrade sa više od tri stana,
ili
P+4+Pk(Ps)
više stanova
kao što su stambeni blokovi,
kuće sa apartmanima i sl. u
kojima su stanovi namenjeni
za stalno stanovanje ili za
povremeni boravak
Zgrade za
Trgovački centri,zgrade sa
Do 400m² ili
trgovinu na
prodavnicama,robne
P+1
veliko i malo
kuće,izdvojene
prodavnice,apoteke i
butici,sajamske hale,prostori
za aukcije i izložbe,zatvorene
pijace, servisne stanice za
motorna vozila itd.
Tabela br.3 Klasifikacija objekata

112221

B

123001

B

_______________________________________________________________________________
UP_ KP 6025/1 KO Vranje-1
TEKING architecture

P a g e 10 | 18

2.2 URBANISTIČKI PARAMETRI

UKUPNO

OBJEKTI

POVRŠINE

KP broj 6025/1 KO Vranje-1
Namena

Stambeno-poslovni objekat

Površina građevinske parcele

676 m2

Površina pod objektom (prizemlje)

266,20 m2

Površine za komunikaciju (kolske i
pešačke)

240,62 m2

Uređene zelene površine

166,48 m2 (25%)- ukupno
135,2 m2 (20%)-u direktnom
kontaktu sa tlom

Prostor za odlaganje smeća

2,7 m2

Broj objekata na parceli

1

Postojeći objekti
Spratnost

Svi postojeći objekti se
uklanjaju
Po+P+3+Ps(podrum+prizemlje,
tri sprata i povučeni sprat)

Objekat BRGP (m2) nadzemne etaže

1709,13 m2

Objekat BRGP (m2) ukupno

2219,39 m2

Indeks zauzetosti

49,55%

Broj parking mesta

22

Procenat zelenih površina na parceli
25%
Tabela br.4 Urbanistički parametri ostvareni urbanističko-arhitektonskom
razradom
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Uporedni prikaz parametara PGR-a i UP-a
Urbanistički parametri
BRGP
Indeks zauzetosti (Z)
Spratnost objekta
Visina
Procenat zelenih površina
Broj stambenih jedinica
Korisna površina (trgovina
na maloili administracija)

PGR zone 1-centralna
zona

Urbanistički projekat

nije definisan

Nadzemno 1709,13 m2

50%

49,55%

P+3+Ps

Po+P+3+Ps

nije definisana

18,04m

20%

25%
19 stanova i 208,01m2
korisna površina
trgovine na malo

-

Stanovanje- 11,2PM/stan
Poslovanje
(administracija)
Broj parking mesta
1PM/70m2
korisnog
prostora
Trgovina na malo1PM/100m2 korisne
površine
Tabela br.5 Urbanistički parametri – uporedna tabela

22PM
(20+2 za osobe sa
posebnim potrebama)

2.3
FUNKCIJA OBJEKTA, POLOŽAJ NA PARCELI I U ODNOSU NA
OKRUŽENJE
Planirani stambeno poslovni objekat spratnosti Po+P+3+Ps (podrum,prizemlje, tri
sprata i povučeni sprat), visine 18,04m, se postavlja na građevinkoj parceli (koju
čini KP broj 6025/1 K.O. Vranje-1, površine 676 m2 ) kao slobodnostojeći objekat.
Građevinska parcela je pravilnog oblika, sa tri strane okružena regulacijom sa
javnim površinama (dve ulice i reka), što predstavlja pogodnost u planiranju
buduće izgradnje I korišćenja ove lokacije.
Sa južne, četvrte strane, parcela se graniči sa KP 6026 K.O. Vranje-1, na kojoj je
izgrađen objekat spratnosti P+1, na rastojanju manjem od propisanog u odnosu
na granicu parcele.
U prizemlju objekta se planiraju lokali sa pristupom iz ulice Bore Stankovića, po
osnovnoj nameni trgovina na malo. Sa južne strane objekta se planira vetrobran,
stepenišni prostor i lift za stambeni deo, kome se pristupa iz ulice Esperanto.
Pešački i kolski ulaz kao i i prostoru za odlaganje smeća se pristupa iz ulice
Esperanto.
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Ulazni prostor namenjen poslovnim namenama je odvojen od ulaza namenjenog
stanovanju.
U podrumu je planirana podzemna garaža u kojoj se smeštaju 15 parking mesta,
od kojih su 2 za osobe sa posebnim potrebama.
Planirano je ukupno 19 stambenih jedinica, na prvom, drugom i trećem spratu
planirane su po pet, a na povučenom spratu četiri stambene jedinice.
Na tavanu je smešteno 19 stanarskih ostava, za svaki stan po jedna, usklađene
sa propisanim dimenzijama o veličini (minimalna površina poda 2,0 m2, a
minimalna visina iznosi 220 cm). Stanarske ostave imaju prirodnu ventilaciju.
Dimenzionisanje prostora za kretanje u stambenoj zgradi: ulaz u zgradu, prostori
za horizontalno kretanje i prostori za vertikalno kretanje, izvršeno u skladu sa
Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i
stanova ("Sl. glasnik RS", br. 58/2012, 74/2015 i 82/2015).
Veličina stana određena je neto korisnom površinom stana izračunatom prema
standardu SRPS.U.C2.100:2002

3. PRAVILA UREĐENJA
3.1 SAOBRAĆAJNO REŠENJE
Saobraćaj
Svaka novoformirana građevinska parcela mora imati pristup na javnu
saobraćajnu površinu.
Predmetna lokacija ima direktan izlaz na javnu saobraćajnu površinu, na dve
ulice, ul.Bore Stankovića (GS II-gradska saobraćajnica II reda) i ul.Esperanto.
Deo ulice Espereanto planiran za proširenje, nije izveden i uređen na terenu.
Takođe, regulacija Vranjske reke je planirana, ali ne i sprovedena.

Fotografija 5- PGR Regulacija i nivelaciono rešenje
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Prilaze objektima i horizontalne i vertikalne komunikacije u objektima, projektovati
tako da se obezbedi nesmetan pristup i osobama sa posebnim potrebama u
prostoru, u svemu u skladu sa važećim Pravilnikom o tehničkim standardima,
projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i
pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Službeni glasnik RS“,
br.22/2015).
Izdatim uslovima za projektovanje i priključenje je dato da se saobraćajni
prključak može planirati i iz ulice Esperanto i iz Bore Stanovića. Imajuću u vidu
rang saobraćajnica, planirano rešenje je tako koncipirano da se glavni ulaz u parcelu i podzemnu garažu planira iz sabirne saobraćajnice, ulice Esperanto, i dva
parking mesta sa pristupom iz ulice Bore Stankovića. Na taj način je obezbeđeno
dobro funkcionisanje unutar parcele i nesmetano odvijanje saobraćaja na ulici.
U skladu sa izdatim uslovima, interna saobraćajnica, pristup parceli je u širini od
min 3,5 m.
Parkiranje
Parkiranje vozila za potrebe predmetne izgradnje se organizuje u okviru
građevinske parcele. Normativ za parkiranje se daje na osnovu odrednica iz plana
generalne regulacije i to 1-1,2PM na jedan stan i 1PM na 100m2 korisne površine
za trgovinu na malo. S obziirom da je normativ za poslovanje (administracija)
1PM/70m2 korisnog prostora, i da treba stvoriti osnov za moguću prenamenu iz
trgovine na malo u administraciju (ukoliko dođe do takve potrebe), planiran je broj
parking mesta ukupno 22. Od ukupnog broja su 7 parking mesta planirana na
parceli i 15 u podzemnoj garaži, 19 za stanove i 3 (208,01m2/70m2).
Obavezno je predvideti potreban broj parking mesta za vozila osoba sa posebnim
potrebama (najmanje 5% od ukupnog broja, ali ne manje od jednog parking
mesta), sa potrebnim dimenzijama, minimalne širine 3,70m.
Idejnim rešenjem koji je sastavni deo ovog urbanističkog projekta su planirana dva
parking mesta u podzemnoj garaži.
Parkinge za putnička vozila projektovati u skladu Pravilnikom o tehničkim
standardima, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano
kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Službeni
glasnik RS“, br.22/2015)

3.2 REGULACIJA I NIVELACIJA
Regulaciona linija razgraničava površine javne namene od površine ostale
namene. Ona je definisana planom generalne regulacije kao linija koja razdvaja
namene, planiranu pristupnu saobraćajnicu i parking i ostatak parcele.
Građevinska linija jeste linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode do koje je
dozvoljeno građenje osnovnog gabarita objekta.
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Građevinski objekat se postavlja unutar prostora oivičenog građevinskom linijom i
granicama građenja (koja čine propisana udaljenja od granica susednih parcela i
susednih objekata).
Građevinska linija se poklapa sa regulacionom linijom.

Slika 4 Planirana regulacija sa građevinskim linijama (PGR)
Vertikalna regulacija
Dozvoljena visina objekata odnosno visinska regulacija je određena maksimalnom
spratnošću objekta P+3+Ps.
Kota prizemlja planiranog objekta na ravnom terenu ne može biti niža od kote
nivelete javne ili pristupne saobraćajnice.
Maksimalna kota prizemlja planiranih stambenih objekata iznosi 1,20m od nulte
kote.
Kod objekata u čijem prizemlju se planira nestambena namena (poslovanje,
ugostiteljstvo i dr.) i ukoliko se građevinska i regulaciona linija poklapaju, kota
prizemlja može biti maksimalno 0,2m viša od najviše kote nivelete javnog puta,
odnosno nulte kote, pri čemu se visinska razlika rešava denivelacijom unutar
objekta.
Prema idejnom rešenju planiran je objekat spratnosti Po+P+3+Ps (podrum,
prizemlje, tri sprata i povučeni sprat) sa visinom od visina 21,80m.
Nivelacija
Nivelaciono rešenje je uslovljeno niveletama terena, kao i arhitektonskim
konceptom novoprojektovanog objekta. Predviđaju se minimalne intervencije ovim
urbanističkim projektom jer se zadržava postojeća nivelacija koja je uglavnom
pogodna za izgradnju ovakvog tipa objekta.
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Postojeća morfologija je uglavnom ravan teren, sa blagim nagimom duž ulice
Esperanto (severno od ulice Bore Stankovića ka jugu) Za kotu platoa ispred ulaza
u objekat i kolskog pristupa određena je kota 492,55mnv.
Nivelaciono rešenje je prikazano na grafičkom prilogu 04 Regulaciono nivelaciono
rešenje.
Ograđivanje
Građevinske parcele višeporodične i višespratne izgradnje se po pravilu ne
ograđuju.
3.3 UREĐENJE ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA
Uređenje zeleniih površina je rešeno na taj način što je ova zona planirana duž
toka Vranjske reke. U skladu sa smernicama iz plana je ostvaren procentualni
minimum ozelenjenih površina u direktnom kontaktu sa tlom. Planira se sadnja
visokog rastinja i stvaranje prijatnog ambijenta za boravak stanara.
Ostale slobodne površine su organizovane u funkciji prilaza i parking.
Pravila za odvodnjavanje
Površinske vode se odvode sa parcele slobodnim padom prema rigolama,
odnosno prema ulici, sa najmanjim padom od 1,5%.
3.4 ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE
Nije dozvoljena izgradnja koja na bilo koji način može ugroziti životnu sredinu
(voda, vazduh, zemljište), objekte ili sadržaje na susednim parcelama, u
funkcionalnom, ekološkom ili estetskom smislu.
Objekti čija je izgradnja zabranjena su svi oni objekti koji svojom delatnošću
ugrožavaju životnu sredinu (objekti koji mogu emitovati opasne i štetne materije u
vazduh, vodu , zemljište, buku iznad maskimalne dozvoljene za predmetnu
akustičnu zonu).
Planirana izgradnja ne ugrožava životnu sredinu, kao ni objekte u neposrednoj
blizini. Arhitektonska obrada i materijalizacija, treba da bude određena projektnom
dokumentacijom i izvedena na terenu tako, da daje doprinos unapređenju šireg
okruženja.
3.5. MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI IZGRADNJE
Potreba primene korišćenja obnovljivih izvora energije, razvoja i tehnološkog
unapređenja energetski efikasnih rešenja, predstavlja značajnu smernicu pri
gradnji novih objekata.
Energetska efikasnost izgradnje objekata obuhvata sledeće mere:
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-realizacija pasivnih solarnih mera, kao što su maksimalno korišćenje sunčeve
energije za zagrevanje objekata (orjentacija objekata), zaštita od sunca, prirodna
ventilacija i sl.;
-omotač objekta (toplotna izolacija zidova, krovova i podnih površina), ugradnja
kvalitetnih prozora (vazdušna zaptivenost, nepropustljivost i dr.);
-primena, ugradnja i korišćenje kvalitetnih sistema za grejanje i pripremu sanitarne
tople vode, za daljinsko grejanje, za toplotne podstanice, ventile, merače itd.);
-unutrašnja klima koja utiče na energetske potrebe tj. sistem za klimatizaciju;
-unutrašnje osvetljenje;
-u oblikovanju izbegavati preveliku razuđenost objekta, jer razudjen objekat ima
nepovoljan odnos površine fasade prema korisnoj površini osnove pa su su gubici
energije preterani;
Primena mera za poboljšanje energetskih karakteristika objekata mora biti u
skladu sa osnovnim i pratećim funkcijama objekata, odnosno ne sme biti u
suprotnosti sa ostalim osnovnim zahtevima i potrebama.
Objekat projektovati u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada
(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011).
3.6 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
U granicama obuhvata urbanističkog projekta, nema utvrđenih nepokretnih
kulturnih dobara, ni dobara koja uživaju prethodnu zaštitu.
Obavezno je poštovanje člana 109. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik
RS“, br. 71/1994) kojim je propisano da ako se u toku izvođenja radova naiđe na
arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah,
bez odlaganja, prekine radove i obavesti nadležni Zavod za zaštitu spomenika
kulture i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na
mestu i položaju u kome je otkriven.

4. USLOVI ZA INFRASTRUKTURNU MREŽU
4.1 VODOVOD I KANALIZACIJA
Postojeća ulična vodovodna mreža u ulici Bore Stankovića, PE HD DN 110mm.
Dubina postojeće vodovodne mreže je od 1.00-2.00m. Projektovanje vodovodne
mreže izvršiti prema hidrauličkom proračunu.
Projektno tehničkom dokumentacijom u delu stambenog objekta za višeporodično
stanovanje predvideti da se proctor za smeštaj vodomera projektuje posebno za
svaki stan, na mestu pristupačnom za očitavanje van stambene jedinice,
podobnom za održavanje temperature koja onemogućava zamrzavanje i fizičku
zaštitu od eventualnih oštećenja i krađa.
Postojeća ulična fekalna kanalizacija u ulici Bore Stankovića , PVC DN 250mm.
Dubina postojeće kanalizacione mreže je od 1.40-2.00m. Prilikom projektovanja
kanalizacionog priključka pridržavati se postojećih standarda. Prečnik
kanalizacionog priključka određivati na osnovu proračuna s tim da prečnik ne
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može biti manji od 150mm.U svemu postupiti u skladu sa izdatim uslovima koji su
satavni deo ovog urbanističkog projekta.
4.2 ELEKTROENERGETSKA MREŽA
Imalac javnih ovlašćenja, “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd, ogranak Vranje je
izdao uslove da na predmetnoj lokaciji nema podzemnih i nadzemnih
elektroenergetskih objekata.
Investitor je dužan da se pri izradi investiciono tehničke dokumentacije pridržava
važećih tehničkih propisa i to: Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju
niskonaponskih nadzemnih elektroenergetskih vodova („Službeni list SFRJ“ broj
6/92), Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV („Službeni list
SFRJ“, broj 65/88 i „Službeni list SRJ“ broj 18/92) i ostalih tehničkih propisa,
posebno Zakona o Energetici (“Službeni glasnik RS, broj 145/2014).
4.3 TELEKOMUNIKACIONA MREŽA
Za potrebe priključenja novoplaniranog objekta, potrebno je izgraditi sledeće: Od
planiranog mesta koncentracije TF instalacija u ITO (instalacioni telefonski orman)
u prizemlju objekta, do granice građevinske parcele sa ulicom odnosno do
najbližeg mesta za priključenje objekta na postojeću TK infrastrukturu, potrebno je
položiti 2PE cevi Ø 40mm. Navedene cevi se polažu u rov dubine 0,8m i treba da
budu prohodne u celoj dužini, bez tačke prekida.

5. SPROVOĐENJE
5.1 FAZNA IZGRADNJA
Planirana izgradnja objekta će se odvijati u jednoj fazi.
5.2 SMERNICE ZA SPROVOĐENJE
Ovaj Urbanistički projekat, shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji
(„Službeni glasnik RS”, broj 72/09,81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11,
121/12,
42/13-odluka
US,
50/13,98/13-odluka
US,132/14,
145/14,
83/2018,31/19,37/19 i 9/2020) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj
32/2019) predstavlja osnov za izradu, donošenje i izdavanje akata za izgradnju
objekta.
Planiranoj izgradnji može se pristupiti tek na osnovu izdatih Lokacijskih uslova,
Rešenja o građevinskoj dozvoli i Prijave radova, sve u skladu sa zakonom.
Odgovorni urbanista
Aleksandar Keković d.i.a.
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0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
0 – ГЛАВНА СВЕСКА
Инвеститор:

МЕТАЛ ГАЛАНТ ГРАДЊА Д.О.О.
Ул. Краља Петра Првог бр.108, Лесковац

Објекат:

Стамбено пословни објекат спратности По+П+3+Пс, у
Врању, у ул. Боре Станковића, на к.п. бр. 6025/1 К.О.
Врање - Врање-1

Врста техничке документације:

ИДР Идејно решење

За грађење/извођење радова:

нова градња

Пројектант:

Текинг доо, Ниш
Булевар Немањића 87, Ниш - Медијана

Одговорно лице пројектанта:

Иван Костић

Потпис:

Главни пројектант:
Број лиценце:

Славиша Кондић, дипл. инж. арх.
300 М552 13

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

002/21-ИДР/0
Ниш, јануар 2021. год.

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ
0.1.

Насловна страна главне свеске

0.2.

Садржај главне свеске

0.3.

Одлука о одређивању главног пројектанта

0.4.

Садржај техничке документације

0.5.

Подаци о пројектантима

0.6.

Општи подаци о објекту

0.7.

Сажети технички опис

0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ 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, 37/19-др. закон и 9/2020)
и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник
РС”, бр. 73/19.) као:
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду Идејног решења за изградњу Стамбено пословног објекта спратности
По+П+3+Пс, у Врању, ул. Боре Станковића 68, на к.п. бр. 6025/1 К.О. Врање – Врање-1,
одређује се:

Славиша Кондић, дипл.инж.арх. ........................................................................300 М552 13

Инвеститор:

МЕТАЛ ГАЛАНТ ГРАДЊА Д.О.О.
Ул. Краља Петра Првог бр.108, Лесковац

Одговорно лице / заступник:
Потпис:

Срђан Китановић

Место и датум:

Ниш, јануар 2021. год.

0.4. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
0.

ГЛАВНА СВЕСКА

бр. 002/21-ИДР/0

1.

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

бр. 002/21-ИДР/1

0.5. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА
0. ГЛАВНА СВЕСКА:
Пројектант:
Главни пројектант :
Број лиценце:
Потпис:

Текинг доо, Ниш
Булевар Немањића 87, Ниш - Медијана
Славиша Кондић, дипл. инж. арх.
300 М552 13

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:
Пројектант:
Одговорни пројектант :
Број лиценце:
Потпис:

Текинг доо, Ниш
Булевар Немањића 87, Ниш - Медијана
Славиша Кондић, дипл. инж. арх.
300 М552 13

0.6. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
тип објекта:
Слободностојећи
врста радова :
Нова градња
категорија објекта:
Б
класификација
учешће у
класификациона ознака:
појединих делова
укупној
објекта:
површини
објекта (%):
84.00%
112221 – Издвојене и остале стамбене
зграде са више од три стана, као што су
стамбени блокови, куће са апартманима и
сл. у којима су станови намењени за стално
становање или за повремени боравак
16.00%
123001 – Трговачки центри, зграде са
продавницама, робне куће, издвојене
продавнице, апотеке и бутици, сајамске
хале, простори за аукције и изложбе,
затворене пијаце, сервисне станице за
моторна возила итд.
назив просторног
План генералне регулације зоне 1 у Врању - Централна зона
односно
(“Службени гласник Града Врања” број 40/20)
урбанистичког плана:
место:
Врање, ул. Боре Станковића бр.68
број катастарске
к.п. бр. 6025/1
парцеле/списак
катастарских парцела и
катастарска општина
објекта:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
димензије објекта:

укупна површина парцеле/парцела:
укупна БРГП надземно:

676.00м2
1,709.13м2

укупна БРУТО изграђена површина:
укупна НЕТО површина:
површина приземља:
површина земљишта под објектом/заузетост:

2,219.39м2
1,976.33м2
266.20м2
334.96 м2
49.55%
По+П+3+Пс
Висина венца
+13.14
Висина венца Пс
+ 16.59
Висина објекта

спратност (надземних и подземних етажа):
висина објекта (венац, слеме, повучени спрат
и др.) према локацијским условима:

оријентација слемена:

+18.04м
Висина венца
465.69мнв
Висина венца Пс
469.14мнв
Висина објекта
470.59мнв
2.90, 3.20 и 2.88м
19 станова, 3 локала
22
Вентилирајућа фасада,
демит фасада
-

нагиб крова:

Коси кров

материјализација крова:

Лим

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

материјализација
објекта:

проценат зелених
површина:
индекс заузетости:
индекс
изграђености:
предрачунска
вредност објекта:

спратна висина:
број функционалних јединица/број станова:
број паркинг места:
материјализација фасаде:

20%
49.55%
2.57
106.740.000,00 РСД

0.7. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС
Инвеститор:

МЕТАЛ ГАЛАНТ ГРАДЊА Д.О.О.
Ул. Краља Петра Првог бр.108, Лесковац

Објекат:

Стамбено пословни објекат спратности По+П+3+Пс, у
Врању, у ул. Боре Станковића бр. 68, на к.п. бр. 6025/1
К.О. Врање -1

Врста техничке документације:

ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

1- пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:

нова градња

ОПШТЕ
У складу са пројектним задатком инвеститора и Планом генералне регулације зоне 1 у ВрањуЦентрална зона (“Службени гласник Града Врања” број 40/20), израђено је Идејно решење за
изградњу стамбено пословног објекта, спратности По+П+3+Пс, ул. Боре Станковића бр. 68, на
к.п. бр. 6025/1 К.О. Врање – Врање-1.
ЛОКАЦИЈА
Стамбено пословни објекат пројектован је у Врању, на к.п. бр. на к.п. бр. 6025/1 К.О. Врање Врање-1. Са северне стране парцела се граничи са улицом Боре Станковића (к.п.бр. 6048), са
западне стране са Врањском реком (к.п. бр. 12856), са јужне стране са к.п. бр. 6026, а са
источне стране са улицом Есперанто (к.п. бр. 6027) и к.п. бр. 6025/2. Површина к.п. бр. 6025/1
К.О. Врање – Врање-1 износи 676.00м².
Приступ парцели, колски и пешачки, је са истока, са улице Есперанто, колски приступ парцели
је и са северне стране са улице Боре Станковић. У локале у приземљу, приступа се пешачки,
дирекно са тротоара улица Боре Станковић и Есперанто. На парцели је обезбеђен потребан
број паркинг места, у складу са параметрима из важећег плана, као и 135.20м2 зелених
површина, што износи 20% парцеле (по плану је предвиђено мин. 20%).
ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА
П парцеле = 676.00м2
П нето укупно = 1,976.33м2
Бруто развијена грађевинска површина = 1,709.13м2
П бруто укупно = 2,219.39м2
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Спратност = По+П+3+Пс (планом предвиђено максимално По+П+3+Пс)
Индекс заузетости = 49.55% (планом предвиђено максимално 50%)
Индекс искоришћености = 2.57
Проценат зеленила = 135.20м2 (планом предвиђено минимално 20%)
Број паркинг места = 22

ФУНКЦИЈА
Предмет Идејног решења је изградња новог стамбено-пословног објекта, спратности
Пo+П+3+Пс.
У подруму објекта планирана је подземна гаража, водомерни и канализациони шахт, као и
степениште и лифт који повезују подрумску етажу са осталим етажама. До гараже се долази
ненаткривеном рампом нагиба 13.67% која се греје у зимском периоду. Укупна бруто
површина подрума је 528.53м².
На приземљу је пројектован ветробран преко кога се долази до степенишног простора и лифта
као и три локала. Локали имају приступ дирекно са тротоара улица Боре Станковић и
Есператно. Укупна бруто површина приземља је 266.20м².
На првом, другом и трећем спрату планирано је по пет стамбених јединица, а на повученом
спрату четири стамбене јединице. Стамбене јединице су различитих структура и површина.
Укупна бруто површина стамбених спратова је по 334.96 м², а повученог спрата 328.95м².
На тавану су планиране станарске оставе и степенишни простор.
КОНСТРУКЦИЈА
Планирани конструктивни систем објекта је скелетни, са елементима димензија према будућем
статичком прорачуну. Међуспратна конструкција је армирано бетонска д=18цм. Кров је
предвиђен као коси кров.
Светла висина подрума је 260цм, приземља 290 и спратова је 260 цм.
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Фасадни зидови су вишеслојни, од гитер блокова дебљине 20цм са завршном обрадом у демит
фасади и вентилисана фасада је у деловима објекта. Дебљина термоизолације у складу са
будућим елаборатом енергетске ефикасности. Завршна обрада косог крова је лим.
Завршна обрада подова у заједничким деловима објекта, подруму и степенишном простору је
од гранитне керамике. У стамбеним јединицама, завршна обрада подова је паркет у дневним
собама, трпезаријама и спаваћим собама, а гранитна керамика у кухињама и купатилима.
У санитарним чворовима и кухињи предвиђено је облагање и зидова гранитном керамиком на
лепку. Санитарне чворове и тушеве потребно је хидроизоловати одговарајућим
хидроизолационим премазом. Преградни зидови су дебљине 10цм малтерисани и бојени
полудисперзијом.
ПАРКИРАЊЕ
У складу са Планом генералне регулације зоне 1 у Врању - Централна зона (“Службени гласник
Града Врања” број 40/20), предвиђен је паркинг простор у оквиру грађевинске парцеле, за
сваки стан по 1 паркинг место и одговарајући број паркинг места намењен пословном
простору.
У објекту је пројектовано укупно 19 станова и 3 локала укупне корисне површине 208.01м²
што значи да да је потребно обезбедити 19ПМ за станове и 3ПМ за послони простор (локале).
Идејним решењем су предвиђена 22 паркинг места, 15 у гаражи у подрумској етажи и 7 у
приземљу, у дворишту, од тога су 2 паркинг места предвиђена за особе са инвалидитетом (5%
од потребног броја паркинг места).
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Предвиђене су инсталације водовода и канализације, електроенергетске, телекомуникационе
и сигналне. Грејање у зимским месецима предвиђено је на електричну енергију.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
У погледу заштите од пожара објекат је пројектован у складу са важећом регулативом, са
адекватним путевим за евакуацију из објекта, као и свим потребним системима и опремом за
заштиту од пожара.
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Објекат је пројектован у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (Службени
гласник РС, број 061/2011 од 19.08.2011. године).
Одговорни пројектант:

____________________________
Славиша Кондић, дипл. инж. арх.
Лиценца бр. 300 М552 13

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА
1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
Инвеститор:

МЕТАЛ ГАЛАНТ ГРАДЊА Д.О.О.
Ул. Краља Петра Првог бр.108, Лесковац

Објекат:

Стамбено пословни објекат спратности По+П+3+Пс, у
Врању, у ул. Боре Станковића, на к.п. бр. 6025/1 К.О.
Врање - Врање-1

Врста техничке документације:

ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

1- пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:

нова градња

Пројектант:

Текинг доо, Ниш
Булевар Немањића 87, Ниш - Медијана
Иван Костић

Потпис:

Одговорни пројектант:

Славиша Кондић, дипл. инж. арх., бр. лиц. 300 М552 13

Потпис:

Број дела пројекта:
Место и датум:

02/21-ИДР/1
Ниш, јануар 2021. год.

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.

Текстуална документација:
- Технички опис
Нумеричка документација
- Преглед површина
Графичка документација:

1.6.
1.7.

01 – Ситуациони план
02 – Основа подрума
03 – Основа приземља
04 – Основа првог, дугог и трећег спрата
05 – Основа повученог спрата
06 – Основа тавана
07 – Основа крова
08 – Пресек 1-1
09 – Северна фасада
10– Јужна фасада
11– Источна фасада
12– Западна фасада

Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100
Р 1:100

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 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, 37/19-др. закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину
и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/19.) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду пројекта архитектуре, који је део Идејног решења за изградњу Стамбено пословног
објекта спратности По+П+3+Пс, у Врању, ул. Боре Станковића 68, на к.п. бр. 6025/1 К.О. Врање –
Врање-1, одређује се:
Славиша Кондић, дипл.инж.арх. ........................................................................300 М552 13

Пројектант:
Одговорно лице/заступник:

Текинг доо, Ниш
Булевар Немањића 87, Ниш - Медијана
Иван Костић

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

002/21-ИДР/1
Ниш, јануар 2021. год.

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења за изградњу Стамбено

пословног објекта спратности По+П+3+Пс, у Врању, ул. Боре Станковића 68, на к.п. бр.
6025/1 К.О. Врање – Врање-1:
Славиша Кондић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ
1.
2.

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

Одговорни пројектант ИДП:

Славиша Кондић, дипл.инж.арх.

Број лиценце:

300 М552 13

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

002/21-ИДР/1
Ниш, јануар 2021. год.

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКИ ОПИС
Инвеститор:

МЕТАЛ ГАЛАНТ ГРАДЊА Д.О.О.
Ул. Краља Петра Првог бр.108, Лесковац

Објекат:

Стамбено пословни објекат спратности По+П+3+Пс, у Врању, у
ул. Боре Станковића бр. 68, на к.п. бр. 6025/1 К.О. Врање -1

Врста техничке документације:

ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

1- пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:

нова градња

ОПШТЕ
У складу са пројектним задатком инвеститора и Планом генералне регулације зоне 1 у Врању Централна зона (“Службени гласник Града Врања” број 40/20), израђено је Идејно решење за
изградњу стамбено пословног објекта, спратности По+П+3+Пс, ул. Боре Станковића 68, на к.п. бр.
6025/1 К.О. Врање - Врање-1.
ЛОКАЦИЈА
Стамбено пословни објекат пројектован је у Врању, на к.п. бр. на к.п. бр. 6025/1 К.О. Врање - Врање1. Са северне стране парцела се граничи са улицом Боре Станковића (к.п.бр. 6048), са западне
стране са Врањском реком (к.п. бр. 12856), са јужне стране са к.п. бр. 6026, а са источне стране са
улицом Есперанто (к.п. бр. 6027) и к.п. бр. 6025/2. Површина к.п. бр. 6025/1 К.О. Врање – Врање-1
износи 676.00м².
Приступ парцели, колски и пешачки, је са истока, са улице Есперанто, колски приступ парцели је и
са северне стране са улице Боре Станковић. У локале у приземљу, приступа се пешачки, дирекно са
тротоара улица Боре Станковић и Есперанто. На парцели је обезбеђен потребан број паркинг
места, у складу са параметрима из важећег плана, као и 135.20м2 зелених површина, што износи
20% парцеле (по плану је предвиђено мин. 20%).
ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА
П парцеле = 676.00м2
П нето укупно = 1,976.33м2
Бруто развијена грађевинска површина = 1,709.13м2
П бруто укупно = 2,219.39м2
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Спратност = По+П+3+Пс (планом предвиђено максимално По+П+3+Пс)
Индекс заузетости = 49.55% (планом предвиђено максимално 50%)
Индекс искоришћености = 2.57
Проценат зеленила = 135.20м2 (планом предвиђено минимално 20%)
Број паркинг места = 22
ФУНКЦИЈА
Предмет Идејног решења је изградња новог стамбено-пословног објекта, спратности Пo+П+3+Пс.
У подруму објекта планирана је подземна гаража, водомерни и канализациони шахт, као и
степениште и лифт који повезују подрумску етажу са осталим етажама. До гараже се долази
ненаткривеном рампом нагиба 13.67% која се греје у зимском периоду. Укупна бруто површина
подрума је 528.53м².

На приземљу је пројектован ветробран преко кога се долази до степенишног простора и лифта као и
три локала. Локали имају приступ дирекно са тротоара улица Боре Станковић и Есператно. Укупна
бруто површина приземља је 266.20м².
На првом, другом и трећем спрату планирано је по пет стамбених јединица, а на повученом спрату
четири стамбене јединице. Стамбене јединице су различитих структура и површина. Укупна бруто
површина стамбених спратова је по 334.96 м², а повученог спрата 328.95м².
На тавану су планиране станарске оставе и степенишни простор.
КОНСТРУКЦИЈА
Планирани конструктивни систем објекта је скелетни, са елементима димензија према будућем
статичком прорачуну. Међуспратна конструкција је армирано бетонска д=18цм. Кров је предвиђен
као коси кров.
Светла висина подрума је 260цм, приземља 290 и спратова је 260 цм.
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Фасадни зидови су вишеслојни, од гитер блокова дебљине 20цм са завршном обрадом у демит
фасади и вентилисана фасада је у деловима објекта. Дебљина термоизолације у складу са будућим
елаборатом енергетске ефикасности. Завршна обрада косог крова је лим.
Завршна обрада подова у заједничким деловима објекта, подруму и степенишном простору је од
гранитне керамике. У стамбеним јединицама, завршна обрада подова је паркет у дневним собама,
трпезаријама и спаваћим собама, а гранитна керамика у кухињама и купатилима.
У санитарним чворовима и кухињи предвиђено је облагање и зидова гранитном керамиком на
лепку. Санитарне чворове и тушеве потребно је хидроизоловати одговарајућим хидроизолационим
премазом. Преградни зидови су дебљине 10цм малтерисани и бојени полудисперзијом.
ПАРКИРАЊЕ
У складу са Планом генералне регулације зоне 1 у Врању - Централна зона (“Службени гласник
Града Врања” број 40/20), предвиђен је паркинг простор у оквиру грађевинске парцеле, за сваки
стан по 1 паркинг место и одговарајући број паркинг места намењен пословном простору.
У објекту је пројектовано укупно 19 станова и 3 локала укупне корисне површине 208.01м² што
значи да да је потребно обезбедити 19ПМ за станове и 3ПМ за послони простор (локале). Идејним
решењем су предвиђена 22 паркинг места, 15 у гаражи у подрумској етажи и 7 у приземљу, у
дворишту, од тога су 2 паркинг места предвиђена за особе са инвалидитетом (5% од потребног
броја паркинг места).
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Предвиђене су инсталације водовода и канализације, електроенергетске, телекомуникационе и
сигналне. Грејање у зимским месецима предвиђено је на електричну енергију.
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
У погледу заштите од пожара објекат је пројектован у складу са важећом регулативом, са
адекватним путевим за евакуацију из објекта, као и свим потребним системима и опремом за
заштиту од пожара.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Објекат је пројектован у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (Службени
гласник РС, број 061/2011 од 19.08.2011. године).

Одговорни пројектант:
____________________________
Славиша Кондић, дипл. инж. арх.

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА
П парцеле = 676.00м2
П нето укупно = 1,976.33м2
Бруто развијена грађевинска површина = 1,709.13м2
П бруто укупно = 2,219.39м2
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Спратност = По+П+3+Пс (планом предвиђено максимално По+П+3+Пс)
Индекс заузетости = 49.55% (планом предвиђено максимално 50%)
Индекс искоришћености = 2.57
Проценат зеленила = 20% - 135.20м2 (планом предвиђено минимално 20%)
Број паркинг места = 22
Одговорни пројектант:
____________________________
Славиша Кондић, дипл. инж. арх.
Лиценца бр. 300 М552 13

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
01 – Ситуациони план
02 – Основа подрума
03 – Основа приземља
04 – Основа првог, дугог и трећег спрата
05 – Основа повученог спрата
06 – Основа тавана
07 – Основа крова
08 – Пресек 1-1
09 – Северна фасада
10– Јужна фасада
11– Источна фасада
12– Западна фасада
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ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: A334-15572/2 - 2021 А. Перић
ДАТУМ: 18.01.2021. г.
ИНТЕРНИ БРОЈ:
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ
НИШ, ВОЖДОВА 11
ВЕЗА:
На захтев:
инвеститора доо ,,Метал Галант Градња,, Лесковац од
14.01.2021.г., са седиштем у Лесковцу, ул. Краља Петра Првог бр. 108,, а на основу члана
53а, а у вези са чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и
2/19), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени
гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 8. Уредбе о локацијским условима
(„Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Закона о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/2010, 60/2013, одлуке УС и 62/2014) и
ситуације са уцртаним ТK кабловима, а у циљу заштите ТК објеката и стварања услова за
реализацију планова развоја телекомуникационе мреже Телекома Србија, овим дајемо
ТЕХНИЧКE УСЛОВЕ

за израду локацијских услова за израду урбанистичког пројекта на кат парцели
6025/1 KO Врање 1., ради пројектовања стамбено-пословног објекта.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Како на предметним катастарским парцелама не постоје телекомуникациони (TK)
објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија, нема посебних услова за
подземне ТТ каблове:

Оптичка приступна мрежа
Препоруке Телекома Србија за потребе реализације ГПОН мреже односно изградње
оптичке тк инсталације су:
1. Пројектант, зависно од архитектонског решења, треба да предвиди најпогодније место
за завршетак оптичког кабла u стамбеним јединицама, како би се везе са модемом и
другим уређајима (рачунар и ТВ уређај) оствариле на оптималан начин. Место
завршетка оптичког кабла може бити у близини улаза у стамбену јединицу или у
дневној соби у близини планираног ТВ уређаја и рачунара.
2. На планираном месту завршетка оптичког кабла у стамбеним јединицама предвидети
монтажу корисничких мултимедијалних кутија. У корисничкој мултимедијалној кутији
биће мотирана завршна оптичка кутија (ЗОК). У ЗОК-у се предвиђа завршавање
оптичког кабла, као и повезивање оптичког модема. Модем је активни елемент и
прикључује се на монофазни наизменични напон од 220V и може бити смештен у
корисничкој кутији или у близини ТВ пријемника и рачунара. У корисничкој кутији се
монтира и patch панел са РЈ45 утичницама за завршетак унутрашње инсталације у
стану.
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3. Препоручује се инвеститору да инсталације унутар станова реализује УТП кабловима
категорије минимум 5е које треба на једном крају зарвршити на РЈ 45 утичницама, а
други крај на пач панел у корисничкој кутији.
4. У свакој ламели понаособ, у приземљу или у подрумским просторијама зграде, на
одговарајућем месту са кога је погодно повући успонске каблове, предвидети место за
монтажу ОДО ормана (оптички дистрибутивни орман). ОДО орман представља тачку
где се спајају оптички успонски каблови, оптички сплитери као и оптички кабл који
повезује зграду са Телекомовом оптичком мрежом. ОДО орман се монтира на зид и
простор који је неопходно обезбедити је 700x600x300mm (ВхШхД). Висина монтаже
доње ивице ОДО ормана је на 1 до 1,2m од пода.
5. У току пројектовања је неопходно дефинисати тачну позицију ODO ормана (приземље,
подрумске просторије зграде или нека друга локација по предлогу пројектанта, као
што је наменска просторија за овај тип опреме). Простор у коме се налази ODO орман
мора да буде такав да ОДО буде приступачан радницима Телекома који раде на
одржавању и на месту на коме неће бити изложен механичким оштећењима.
6. ODO орман треба уземљити применом посебног уземљивача у односу на
громобранско и ЕЕ уземљење, максималног отпора уземљења < 30 Ω, или ако објекат
има темељне уземљиваче онда од ODO ормана до најближе сабирнице положити
кабл P/F Ø16mm2.
7. Ради обезбеђења континуитета положених црева, због провлачења оптичких каблова
од ODO ормана до предвиђеног места ЗОК-а у стану, на свакој етажи објекта, на
месту концентрације ребрастих цеви, предвидети простор за уградњу оптичке спратне
кутије, димензија 430x300x200 mm (вис x шир x дуб).
8. Оптичка спратна кутија (ОСК) представља место спајања хоризонталних и
вертикалних негоривих ребрастих црева кроз које ће се провлачити оптички каблови
као и место спајања успонског оптичког кабла са инсталационим оптичким кабловима
до сваког стана. Од поменуте спратне кутије на свакој етажи пројектовати и положити
по једно негориво ребрасто црево пречника Ø16mm до корисничке мултимедијалне
кутије у стану.
9. Уколико је потребно, због дужине хоризонталне инсталације или због лакшег
увлачења инсталационог кабла, код места увода инсталације у стан, са спољне
стране, предвидети уградњу разводне кутије димензија 150x150мм.
10. За потребе полагања оптичких инсталационих каблова по вертикали објеката,
монтирати успонски регал и ребрасто црево по регалу, најмање Фи 36 мм, кроз које ће
бити провучени оптички дистрибутивни каблови, од ОДО ормана до сваке оптичке
спратне кутије (ОСК).
Обавезе око изградње приступне кабловске канализације, унутрашњих инсталација у
зградама и полагања оптичких каблова дефинисаће се посебним уговором између
инвеститора и Телекома Србије, према моделима о пословно техничкој сарадњи са
инвеститорима.

II Прикључење планираног објекта на ТК инфраструктуру

-

За прикључење новопланираног објекта потребно је изградити следеће:
Од планираног места концентрације ТФ инсталација у ИТО (инсталациони телефонски
орман) у приземљу објекта, до границе грађевинске парцеле са улицом односно до
најближег места за прикључење стамбеног објекта на постојећу ТК инфраструктуру,
потребно је положити 2 ПЕ цеви Ø 40мм,. Наведене цеви се полажу у ров дубине 0,8 м
и треба да буду проходне у целој дужини, без тачке прекида.
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Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Услова, биће
извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну
мрежу Телекома.
За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити Предузећу за
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш,
одељење у Врању, контакт телефон 017/423-240.
-
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Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj
72/09,81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US,
50/13,98/13-odluka US,132/14, 145/14, 83/2018,31/19,37/19 i 9/2020),
donosi se sledeće:

R E Š E NJ E
O određivanju odgovornog urbaniste za izradu tehničke dokumentacije,
Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije
KP broj 6025/1 KO Vranje-1, kojim se

određuje
za odgovornog urbanistu:
Aleksandar Keković d.i.a. licenca broj 200 1196 10. Odgovorni urbanista
za rukovođenje izradom urbanističkih planova i urbanističkih projekata.

U Nišu, mart 2021.
_________________________
Ivan Kostić d.i.a., direktor

IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

Ja, Aleksandar Keković, dipl.inž.arh., odgovorni urbanista na izradi
Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije, KP 6025/1
KO Vranje-1, na osnovu člana 77. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku
izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik
RS“, broj 32/2019)

I Z J A V LJ U J E M
Da je urbanistički projekat izrađen u skladu sa Zakonom i propisima donetim
na osnovu Zakona, i izrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom,
Planom generalne regulacije zone 1 - centralna zona (“Službeni glasnik
Grada Vranja”, broj 4/2020).

Aleksandar Keković, dipl.inž.arh.
licenca broj 200 1196 10
_________________________________

