


 
 

 

  
  

  

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА  

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ   

РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ   

ЗА  

ИЗГРАДЊУ СТАКЛОРЕЗАЧКЕ РАДЊЕ  

НА К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. ОГАР 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА  

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ  

ЗА  

ИЗГРАДЊУ СТАКЛОРЕЗАЧКЕ РАДЊЕ  

НА К.П. 3,4/1 и 4/2 К.О. ОГАР  
Наручилац израде:  

  

Горан Николић, Вељка Дугошевића 173/16, Рума 

  

Израђивач:  

  

„CORAX INŽENJERING“, ПР Наташа Дошеновић, архитектонске делатности, Нова Пазова, 
Мајора Гавриловића 42  

  

Одговорно лице пројектанта:  

Наташа Дошеновић маст.инж.арх.                                          __________________________ 

  

Одговорни урбаниста:  

Наташа Дошеновић маст.инж.арх.                                         ___________________________ 

  

сарадници:  

Милош Алимпић дипл.грађ.инж.  

Стојан Радош дипл.грађ.инж. 

 

  
  
  
  

ОВЕРАВА  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

Драгана Крстић дипл.правник                                                  ___________________________ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           Нова Пазова, октобар, 2022. године  
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С А Д Р Ж А Ј  

ТЕКСТУАЛНИ И ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
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САДРЖАЈ:  
  
I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
1. Решење из регистра АПР о регистрацији предузећа  
2. Решење о одређивању одговорног урбанисте  
3. Копија лиценце за одговорног урбанисту  
4. Изјава одговорног урбанисте  

  
II ПРИЛОЗИ  
1. Копија плана  
2. Извод листа непокретности  
3. Катастарско-топографски план  

  
III ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
Увод  
1. Правни и плански основ  
2. Обухват урбанистичког пројекта и анализа простора  
3. Услови изградње  
4. Нумерички показатељи  
5. Начин уређења слободних и зелених површина  
6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу  
7. Инжењерско-геолошки услови  
8. Мере заштите животне средине  
9. Мере заштите непокретних културних и природних добара  
10.Мере за несметано кретање лица са посебним потребама  
11. Услови ограђивања комплекса  
12. Технички опис објекта  
13.Остали услови  
14.Услови надлежних предузећа и органа  
15. Завршне одредбе  

  
IV ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
1.Шира локација......................................................................................................................  
2. Катастарско-топографска карта са границом обухвата  .......................................................Р 1:500  
3. КТП са предлогом препарцелације........................................................................................Р 1:500  
4. КТП са приказаним регулационо нивелационим и саобраћајним решењем ...................Р 1:500  
5. КТП са прикључцима на комуналну инфраструктуру...........................................................Р 1:500  

  
V. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  
1. ИДР Главна свеска................................................................................................................................. 

2. ИДР Свеска архитектуре....................................................................................................................... 
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I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
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Број:УРП-НД/2 - 2022 Датум: 25.10.2022 год.  

  

  

  

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ  
  

  

  

  

  

  

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20 и  

52/21) за обављање послова на изради:  

  

  

  

  

  

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА 

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ   

ЗА  

ИЗГРАДЊУ СТАКЛОРЕЗАЧКЕ РАДЊЕ 

НА К.П. 3,4/1 и 4/2 К.О. ОГАР   

одређује се:  

  

одговорни урбаниста Наташа М. Дошеновић, маст. инж. арх. број лиценце 223А 01241 19  

  

  

  

CORAX INŽENJERING, ПР Наташа Дошеновић  

  

____________________________  

  

  

  

  

  

  









SBoji:,02-12/43991&,, ,

Eeorpag, 16.03.2022. ro4hHe

H'a oouory,qnar+a 1 4,irG+afii.a,,7t H*duepc 'iUn,l o[e .Cpb raje
("Cf PC', 6p. 36/19), a ia nra,{Hil 3axreB unaHa Korvrope,

$?(}E&p@y
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Ha EaH ua Balba oBeloiEpEe,vnaH.:l4nxeruepcre xonnope Gp6ra.ie,.ga jE rauuraps,6,
o6aeesy nnaharla qnaHapr4He Korraopr sa rercyhy roAilHy, oAHocHo ao og.og,zo23.
roAuHe,.Kao w..Aa rrly'Hraje n3peqeua,Mepa npeg Cygorvr qacrra klnxeruepc6e , 
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,,,.',,,,

KoMope Cp6rje

14 Hxeue pdrce rOuope,. Cp6ilje

,rd{ovrrr*Va //.
Mapraqa y{^iEngh, snnn./uHx. apx.



6  
  

Број:УРП-НД/2 - 2022 Датум: 25.10.2022. год.  

  

  

  

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ  
  

  

  

  

  

  

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20 и 
52/21 ) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 32/19), 

  

  

  

ИЗЈАВЉУЈЕМ  

  

  

Да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Законом и прописима донетим на 

основу Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским документима.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одговорни урбаниста   

Наташа М. Дошеновић, маст. инж. арх.   

број лиценце 223А 01241 19  

  

  

____________________________  
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II ПРИЛОЗИ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   





Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:06:09

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности 7539ed90-a4b3-4c3e-9cfc-fa948ac5bbfd
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: ШКОЛСКА

Број парцеле: 3

Површина m²: 1133

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 1

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Површина m²: 114

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
*** Нема терета ***

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:07:06

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности 4592e72e-ceff-4448-9b44-5c2bce4fe1ea
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: ШКОЛСКА

Број парцеле: 3

Површина m²: 1133

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 2

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Површина m²: 12

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
*** Нема терета ***

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:08:01

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности 47f9a06a-0120-48d9-afd1-7765cf97bf77
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: ШКОЛСКА

Број парцеле: 3

Површина m²: 1133

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 3

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Површина m²: 500

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
*** Нема терета ***

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:08:41

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности a195776d-6f9a-47d6-8a32-f3cc77bbb019
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: ШКОЛСКА

Број парцеле: 3

Површина m²: 1133

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 4

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЊИВА 3. КЛАСЕ

Површина m²: 507

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
*** Нема терета ***

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:09:35

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности fcf9cf7d-836f-40cf-94d9-a7f390e105f4
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: ШКОЛСКА

Број парцеле: 4/1

Површина m²: 642

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 3

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Површина m²: 95

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
Терет број: *

Врста терета: ПРАВО ПЛОДОУЖИВАЊА

Датум уписа: 23.10.2003.

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета: *

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:10:07

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности f430c2b1-4c72-483c-8c0b-78a31307194f
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: ШКОЛСКА

Број парцеле: 4/1

Површина m²: 642

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 4

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Површина m²: 171

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
Терет број: *

Врста терета: ПРАВО ПЛОДОУЖИВАЊА

Датум уписа: 23.10.2003.

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета: *

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:10:45

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности 804d8e58-0511-47e9-ad63-d2cd804c3749
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: ШКОЛСКА

Број парцеле: 4/1

Површина m²: 642

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 5

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Површина m²: 324

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
Терет број: *

Врста терета: ПРАВО ПЛОДОУЖИВАЊА

Датум уписа: 23.10.2003.

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета: *

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:11:22

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности 28309210-3959-44e2-b3c4-2a430e0d16b8
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: ШКОЛСКА

Број парцеле: 4/1

Површина m²: 642

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 6

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЊИВА 3. КЛАСЕ

Површина m²: 52

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
Терет број: *

Врста терета: ПРАВО ПЛОДОУЖИВАЊА

Датум уписа: 23.10.2003.

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета: *

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:12:31

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности b226515d-7efa-48f6-8dcd-f281d75c09f8
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: СЕЛ0

Број парцеле: 4/2

Површина m²: 546

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 1

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ

Површина m²: 41

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
Терет број: *

Врста терета: ПРАВО ПЛОДОУЖИВАЊА

Датум уписа: 23.10.2003.

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета: *

Терет број: *

Врста терета: ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
_____________

Датум уписа: 1.3.2017.

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета: *

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 241

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 1.7.2022. 10:13:01

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности 5e36054b-2eff-4447-9b47-1b8b504dffca
Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 804215

Катастарска општина: ОГАР

Датум ажурности: 13.06.2022. 14:43

Служба: ПЕЋИНЦИ

1. Подаци о парцели - А лист
Потес / Улица: СЕЛ0

Број парцеле: 4/2

Површина m²: 546

Број листа непокретности: 241

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 2

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЊИВА 4. КЛАСЕ

Површина m²: 505

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: НИКОЛИЋ (МИЛИВОЈ) ГОРАН

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  
Терет број: *

Врста терета: ПРАВО ПЛОДОУЖИВАЊА

Датум уписа: 23.10.2003.

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета: *

Терет број: *

Врста терета: ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
_____________

Датум уписа: 1.3.2017.

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета: *

Забележба парцеле  
*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



8  
  

III ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   
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На основу чланова од 60. до 64. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник Републике  

Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 и 52/21) и члана 73. и 74. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС“, број 32/2019),  Законом о државном премеру и катастру 

непокретности („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 и 96/15) и Плана  

генералне регулације насеља Шимановци  (Сл. Лист Општина Срема бр. 31/2015, 1/18 и 

28/20), израђен је:  

  

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА  

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ   

ЗА  

ИЗГРАДЊУ СТАКЛОРЕЗАЧКЕ РАДЊЕ  

НА К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. ОГАР 

 

У в о д  

  
Урбанистички пројекат је урађен као урбанистичко-архитектонска разрада локације за 
катастарске парцеле бр. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Шимановци, у Шимановцима и представља основ 
за исходовање Локацијских услова.  

У складу са чланом 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21): 

Инвеститор се обавезује да ће у складу са Законом пре издавања употребне дозволе 

извршити спајање парцела. 

  

Предмет овог Урбанистичког пројекта је изградња стаклорезачке радње спратности П+0. 

Предметни објекат који је предвиђен за изградњу, планира се на катастарској парцели бр 3, 
КО Огар, која ће се до исходовања употребне дозволе спојити са парцелама 4/1 и 4/2 КО Огар. 
Предметне парцеле су површине 1133+642+546=2321м² и правилног су облика.  

 

Увидом у приложену документацију на катастарским парцелама, налазе се следећи објекти: 

 

1. На катастарској парцели број 3 К.О.Огар постоји породична стамбена зграда ознаке 
број 1, спратности П+0, П бруто=114m2, и објекат ознаке број 2 – помоћна зграда П 

бруто 12m2 -  који се уклања.  
2. На катастарској парцели 4/1 К.О.Огар постоји породична стамбена зграда ознаке број 

3, спратности П+Пк, Површине у контакту са тлом = 95m2, Бруто изграђене површине 
174m2  и помоћни објекат - објекат ознаке број 4, површине у контакту са тлом 171m2, 
Бруто изграђене површине 213m2 који се делом налази и на катастарској парцели број 

4/2. 
3. На катастарској парцели 4/2 К.О.Огар налази се део објекта (41m2) - помоћни објекат. 

 

Обухват Урбанистичког пројекта су К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Огар које ће се до Употребне дозволе 
спојити у једну парцелу укупне површине 2321m2. Након спајања предметна парцела 
представљаће грађевинску парцелу. Улични фронт (колски приступ) је на истоку, а 
парцела нема нагиба. 
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Урбанистичким пројектом у Огару на К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Огар ближе ће се дефинисати 
услови за изградњу објекта, услови прикључења објекта на инфраструктуру, као и уређење 

парцеле, и дати план парцелације, а за потребе инвеститора Горана Николића, улица Вељка 
Дугошевића 173/16, Рума. 

 

Предметне парцеле се према Плану генералне регулације насеља Огар налазе у 
грађевинском подручју насеља Огар, у зони централних садржаја, у блоку број 1. 

 

За потребе изградње планираног објекта, инвеститор Горан Николић, улица Вељка 

Дугошевића 173/16, Рума., поднео је захтев за израду Урбанистичког пројекта.   

 

Увидом  у приложену документацију, планску документацију као и стварно стање на 
терену Пројектни биро„CORAX INŽENJERING“, ПР Наташа Дошеновић , архитектонске 

делатности, Мајора Гавриловића 42, Нова Пазова, приступио је изради Урбанистичког 
пројекта.  

 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  

  

Пројектни задатак приказује предмет Урбанистичког пројекта.   

 

Предмет овог Урбанистичког пројекта је изградња стаклорезачке радње спратности П+0. 

Предметни објекат који је предвиђен за изградњу, налази се на катастарској парцели бр 3, КО 
Огар, која ће се до исходовања употребне дозволе спојити са парцелама 4/1 и 4/2 КО Огар. 
Предметне парцеле су укупне површине 2321м² и правилног су облика. 

 

Предмет Урбанистичког пројекта је поред горе поменуте изградње, такође и обрада и 
анализа саобраћајних и манипулативних површина, као и инфраструктура и заштитно 
зеленило и план препарцелације (спајање парцела).  

  

Урбанистичким пројектом дефинисати геодетске, урбанистичке и архитектонске елементе 
за уређење и изградњу парцеле и дати опис планираног решења.  

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  

  

- Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је регулисан:  

• Чланом 61. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 

31/19, 37/19, 9/20 и 52/21 )  

• Чланом 73. и 74. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019)  

  

- Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:  

• План генералне регулације насеља Огар  (Сл. Лист Општина Срема бр. 22/2010).  
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2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И АНАЛИЗА ПРОСТОРА  

  

Предмет и обухват Урбанистичког пројекта је урбанистичко – архитектонска разрада 

планиране изградње  у Огару на  К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Огар. 

  

На основу важеће планске документације предметне парцеле бр. К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Огар 
се налазе у грађевинском подручју насеља Огар, Општина Пећинци, у зони централних 

садржаја у блоку број 1. Укупна површина парцела износи 2.321,00m2 (23а 21m2).  

  

Предметне катастарске парцеле налазе се у централној зони насеља, северне оријентације 
и са три стране окружена је парцелама исте намене. Са јужне стране, граничи се са парцелом 
на којој се налази објекат основне школе. Са источне стране парцеле имају директан приступ 

на Школску улицу. Парцеле су релативно равне и без нагиба. 

 

Положај парцеле приказан је у графичком прилогу – лист бр. 1 – шира локација.  

  
Према препису листа непокретности предметне парцеле представљају земљиште у 
грађевинском подручју.  

Катастарске парцеле К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Огар, према подацима из Катастра непокретности 
к.о. Огар представљају изграђене парцеле. Постојећи објекти пописани су у уводном делу 
пројекта. 

Граница обухвата Урбанистичког пројекта са приказом суседних парцела је дата у графичком 
прилогу бр. 2 (катастарско-топографска карта са границом обухвата).  

Површина обухвата Урбанистичког пројекта износи 2.321,00m2 (23а 21m2), што је уједно и 

површина К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Огар. 

  

Терен је раван, а просечна кота нивелете је цца 78,28м – 78,62м.  

  

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ   

  

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ШИМАНОВЦИ 

  

 Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је План генералне регулације насеља 

Огар  (Сл. Лист Општина Срема бр. 22/2010)  

  

ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ  

Према Плану генералне регулације насеља Огар  (Сл. Лист Општина Срема бр. 22/2010) 

предметне парцеле К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Огар, се налазе у грађевинском подручју насеља 

Огар у блоку број 1, у  зони централних садржаја. 

 

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА из ПГР (Условљеност из планског документа)  

 

ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА 

  

Поред постојећих објеката у центру, биће омогућена изградња, доградња, надградња, 
реконструкција или адаптација објеката за становање, за потребе управе, информисања, 
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стручних служби, финансиских и сродних услуга, пословања, политичких, верских и 
других органа и организација итд.   

 

У функционалној структури централне зоне највеће учешће имају делатности намењене 
задовољавању тзв. јавних потреба и производно занатство. У овој зони углавном се 
граде стамбени објекти, јавни објекти и објекти за терцијарне делатности.  

 

Делатности које се могу планирати су из области: 

 1. трговине,  

2. услужног занатства (фризерске, кројачке, обућарске, фотографске, пекарске, 
посластичарске и друге радње ),  

3. услужних делатности ( фотокопирнице, видеотеке и сл.),  

4. угоститељства и туризма ( ресторани, кафеи и сл.),  

5. школства  

6. социјалне заштите ( вртићи, обданишта и сл.),  

7. културе ( биоскоп, позоришна сала, библиотека, галерија ),  

8. забаве ( билијар сале ),  

9. пословно - административних делатности ( банке, пошта, агенције, бирои)  

10. верски објекти  

11. други објекти који су у складу са општом наменом простора и који могу допринети 
бољем функционисању централне зоне. 

 

УСЛОВИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ из ПГР  

  

Према Закону о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 

24/11,142/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) Пројектом препарцелације може 

се образовати на већем броју катастарских парцела једна или више грађевинских 

парцела под условима утврђеним у Плану. Пројектом парцелације може се на једној 

катастарској парцели образовати већи број грађевинских парцела условима утврђеним 

Планом. Планом су дефинисана правила за формирање грађевинских парцела  у 

зависности од целине и зоне у којој се налази, као и планиране намене на парцели.   

  

Парцелација и препарцелација која се спроводи у циљу формирања парцеле за 

индивидуалну стамбену изградњу 

а) чисто становање ( непољопривредно ) - основни параметри. мин. Ширина уличног 
фронта 12m ( изузетно постојеће парцеле мин 8 m ), површине мин 360 m 2 , излаз на 
јавни пут, улицу ( изузетно постојеће парцеле могу бити површине 300 m2 ), 

б) становање са заступљеном пољопривредном производњом ( пољопривредно 
домаћинство ) - улични фронт мин ширине 20 m, и мин површине 1000 m 2; 

в) становање са пословањем ( мешовито становање ) - Минимална ширина 

уличног фронта 20 m, површине од 1000 m 2; 

 

Парцелација и препарцелација која се спроводи у циљу формирања парцеле за јавне и 
заједничке потребе ( школски комплекс, комплекс дома здравља, дома културе и сл. ) За 
ове намене формирани су углавном комплекси у оквиру Централне зоне . За даљу 
изградњу, препарцелација у циљу образовања нових парцела за ову намену вршиће се 
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провером потребних површина кроз израду урбанистичког пројекта ( урбанистичко - 
архитектонско решење планиране изградње). 

 

Све грађевинске парцеле морају имати директан излаз на јавни пут . У 

изузетним случајевима могу да га индиректно обезбеде ( преко друге парцеле уз право 

службености пролаза ). 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА из ПГР  

 

За предметне катастарске парцеле правила грађења утврђују се Урбанистичким 

пројектом према Информацији о локацији број    353-30/2022         од     07.03.2022.         

издата од стране Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општине 

Пећинци. План генералне регулације насеља Огар, нема дефинисана правила за 

централну зону, те су као релевантна правила узета правила грађења за конкретну 

намену. 

 

Дозвољена спратност и висина  

 

Максимална спратност пословних објеката је П+Пк ( приземље + поткровље ) или П+1 ( 
приземље + спрат ), са сутереном и подрумом или без, у зависности од жеље 
инвеститора. 

 

Максимални индекси заузетости   

  

За парцеле са заступљеним пословањем ( мешовито домаћинство ) - минималне 

површине парцеле од 600,0 м2 , индекс заузетости 30 - 40 %, индекс 

изграђености 0,6 – 0,8. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели  

 

Поред стамбених, стамбено - пословних и пословних објеката на парцелама се зависно 
од њихове намене граде и други објекти. Ови објекти су у функцији основне намене . 
То су посебни независни објекти са једним или комбинованим садржајима.  

Помоћни објекти зависно од своје намене могу се поделити на *чисте* и *прљаве* и 
лоцирају се унутар парцеле у складу са установљеном организацијом парцеле и поделом 
на стамбени, економски и пословни део.  

На грађевинској парцели у оквиру породичног становања могу се градити *чисти* 
помоћни објекти у које спадају разне оставе за људску храну, оставе за огрев, летња 
кухиња, котобања, гараже за путничка возила и слично. Могу да се лоцирају у наставку 
главног објекта или одвојено, уз границу са бочним суседом ( на растојању 0,5 м ) или 
попреко у дну парцеле. *Прљави * помоћни објекти су објекти за држање стоке 
властитог домаћинства и они морају бити удаљени мин 1 5 м од стамбеног објекта.  

Код пољопривредних домаћинстава има већи број објеката који се убрајају у тзв. 
*прљаве објекте * као што су спремишта за сточну храну, и депоновање сточних 
продуката, простори за смештај пољопривредних машина и сл и углавном се лоцирају у 
дну парцеле иза објеката за држање стоке. Ђубришта и пољски клозети морају бити 
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удаљени мин 20-25 m. Септичке јаме морају бити удаљене од властитих објеката мин 5 
m а од суседних 10 m.  

Положај економских и помоћних објеката утврђиваће се урбанистичким пројектом 
поштујући услове дате овим планом.  

На грађевинским парцелама намењеним изградњи вишепородичног стамбеног објекта 
, морају се обезбедити услови за изградњу помоћних објеката – гаража тако да се испуне 
услови да ½ возила ( ½ броја станова ) буде смештена у објекат.  

Изградња гаража није обавезна уколико се .у самом објекту ( у сутеренском простору 
или у приземној етажи) обезбеде услови за гаражирање возила. Површине гаража 
вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на грађевинској 
парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно 
степана искоришћености грађевинске парцеле.  

На грађевинским парцелама у оквиру радних зона се поред пословних односно 
производних објеката могу да граде и пратећи објекти : разне оставе, складишта 
сировина или готових производа, алата и сл. који заједно са другим објектима 
представљају једну функционалну целину. 

 

Положај објекта на парцели, регулациона и грађевинска линија  

 

Правила регулације за пословне објекте 

 

Предња грађевинска линија за пословне објекте (административне и продавнице ) је 
минималног растојања 5 m. Пожељно је да се сви објекти помере у дубину парцеле и 
на тај начин омогући паркирање сопствених возила. 

Минимална удаљеност од задње границе парцеле је 0,5m. 

 

Лоцирање објеката према суседима зависиће од функционалне организације на 
парцели. Минимално растојање које се мора испоштовати је 1 m од границе са суседном 
парцелом. 

 

Уколико су на суседној парцели објекти лоцирани уз границу парцеле неопходно је 
испоштовати противпожарне услове тј. да међусобни размак између објеката на две 
суседне парцеле мора бити већи од 4 м, односно од половине вишег објекта. 

  

Услови заштите суседних објеката  

  

Изградњом новог објекта не сме се на било који начин угрозити суседни објекти на 

суседним парцелама (у статичком смислу и по питању намена које делују угрожавајуће 

на постојеће објекте).  

Примењују се све техничке мере заштите суседног постојећег објекта.  

Уколико се објекти наслањају, инвеститор новог објекта је дужан да предузме све 

грађевинске мере и примени прописе за заштиту постојећих темеља и носеће 

конструкције целокупног постојећег објекта.  
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Архитектонски услови  

  

ОПШТА ПРАВИЛА :   

Објекти морају бити пројектовани за конкретне намене, уз примену важећих стандарда, 

норматива, прописа, у ликовно-естетском изразу примерени средини насеља Огар, али 

и захтевима које поставља савремена архитектура, савремен начин живота, становања и 

рада. Сви објекти морају се прорачунати и конструисати на сеизмичке утицаје од 7 0 МСЦ 

скале.   

  

Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање возила  

 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних стамбених објеката 

обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то 

– једно паркинг или гаражно место за један стан. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката свих врста по 

правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног 

пута, и то - једно паркинг или гаражно место на 70 m2  корисног простора. 

 

Уколико се у оквиру стамбеног објекта или парцеле налази пословни простор у коме се 

обавља делатност везана за сталне контакте са корисницима, потребно је у ширини 

фронта те парцеле (према посебним условима) или у унутрашњости парцеле, 
обезбедити одговарајући манипулативни или паркинг простор.  

 

Инжењерско – геолошки услови  

Анализом услова за грађење ( носивост, стабилност, погодност за извођење радова) на 

територији планског обухвата, може се закључити да се ради о релативно повољним 

условима. Постоји извесна корелација између геолошког састава и нивоа подземних 

вода односно нивоа издани и нивоа Саве. Подземне воде су везане за песковите и 

шљунковите слојеве у гоје су умешани састојци глине, односно алувијалне наслаге. У 

зависности од особина стена, њихових хидрогеолошких својстава зависи и хидролошки 

режим. Наиме геолошки састав од пресудног је значаја за упијање површинских и 

храњење подземних вода. Заједно са хидрографијом, геолошки састав има значаја и при 

одређивању намене површина. Сходно томе алувијална и индудациона раван Саве су 

условно повољна за градњу јер треба извести дренажне радове и обележити пaсивна 

клизишта. На простору наведеног грађевинског реона треба приступити темељењу 

објеката према стандарима наведеним за констатовану геолошку основу водећи рачуна 

о микролокациским геотехничким карактеристикама терена и коефицијенту слегања тла 

приликом процента засићености матичне стене водом. 

 

Услови прикључења на инфраструктуру  

На основу услова и сагласности имаоца јавних овлашћења.  

 

Услови ограђивања комплекса  

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом висине до 0,90m и 

транспарентном оградом или зеленом живом оградом висине 1,40m (рачунајући од коте 
тротоара). Највећа висина зиданог парапета транспарентне ограде је 0,40m. Ка 



16  
  

регулацији поставља се транспарентна ограда, тако да ограда, стубови ограде и капије 
буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на личној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије. 

Ограде између суседних грађевинских парцела могу бити зидане висине до 1,40m, тако 
да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти могу се ограђивати 

зиданом или транспаретном оградом висине до 2,20m. 

 

ОГРАНИЧЕЊА  

Не могу се градити објекти неодговарајућих намена у ближем окружењу објеката 
културно – историјског наслеђа, у зони центра, у непосредној близини инфраструктурних 
објеката (водозахвата, мерно – регулационе станице, пречистача отпадних вода и сл.) 

 

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  

4.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

Увидом у приложену документацију на катастарским парцелама, налазе се следећи објекти: 

 

1. На катастарској парцели број 3 К.О.Огар постоји породична стамбена зграда ознаке 
број 1, спратности П+0, П бруто=114m2, и објекат ознаке број 2 – помоћна зграда П бруто 

12m2 -  који се уклања.  

2. На катастарској парцели 4/1 К.О.Огар постоји породична стамбена зграда ознаке број 
3, спратности П+Пк, Површине у контакту са тлом = 95m2, Бруто изграђене површине 174m2  
и помоћни објекат - објекат ознаке број 4, површине у контакту са тлом 171m2, Бруто 

изграђене површине 213m2 који се делом налази и на катастарској парцели број 4/2. 

3. На катастарској парцели 4/2 К.О.Огар налази се део објекта (41m2) - помоћни објекат. 

 

Према препису листа непокретности предметне парцеле представљају земљиште у 

грађевинском подручју. 

 

Катастарске парцеле К.П. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Огар, комплетно су инфраструктурно 
опремљене. Од прикључака постоје прикључак на водоводну мрежу, електроенергетску 

мрежу и постојећи колски прилаз на саобраћајну мрежу.  

 

Сва наведена прикључења испуњавају капацитете за нову изградњу. 

 

4.2. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ  

Намена и функционалност решења  

Предмет овог Урбанистичког пројекта је изградња стаклорезачке радње спратности П+0. 

 

Стаклорезачка радња као објекат пословања из области производног занатства и 
терцијалних делатности, испуњава услове намене предметне зоне. 
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Предметни објекат који је предвиђен за изградњу, налази се на катастарској парцели бр 3, 
КО Огар, која ће се до исходовања употребне дозволе спојити са парцелама 4/1 и 4/2 КО 
Огар. Предметне парцеле су површине 1133+642+546=2321м² и правилног су облика. 

 

Висина објекта у слемену износи 5,79м (84.51м).  

Приступ објекту ће бити између стамбених објеката бр.1 и бр.3. Кота приземља је 

постављена на +10цм (78,72) у односу на околни терен.  Прилаз парцелама је директан, са 
постојећег јавног пута на парцели број 491 односно улицу Школску. Слободне површине су 
уређене према потребама корисника. 

 

Категорија објекта Б – доминантна категорија 

Категорија Б – Класа   

123001- Зграде за трговину на велико и мало, до 400м2  и П+1 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ: 

Положај објекта на парцели - Предња грађевинска линија постављена je на минимум  

41,2m до максимум  43,7m од регулационе линије која се налази у улици Школска.  

Oд помоћног објекта са северне стране  планирани објекат се поставља на минимум 

7,7m.  

Од северне границе парцеле објекат је задњим делом удаљен 19,5m. 

Према јужној граници са катастарском парцелом број 2, објекат се поставља на  1,3m-

1,4m.  

Oд задње границе суседне парцеле  број 490 К.О.Огар, објекат је удаљен од 0,7m-3,9m.  

Од главног објекта- породичне стамбене зграде на парцели број 3, планирани објекат је 

удаљен 28,1m.  

Главни улаз у објекат се налази на североисточном делу објекта, према улици Школска.  

Предметне парцеле се налазе у централној зони насеља Огар.   Предвиђена је  изградња 

новог објекта који ће по својој намени бити стаклорезачка радња, категорије Б, 

класификационе ознаке 123001, спратности П+0. Парцела је комунално опремљена 

водоводном мрежом, електроенергетском мрежом, као и прикључком на јавну 

саобраћајницу. 

Основни габарит објекта је 26,50m x  15,09m. 

Комуникације и паркирање 

За потребе корисника објекта у оквиру парцеле предвиђено је осам паркинг места. Два 

за постојеће стамбене објекте и 6 за планирани пословни објекат. 

Паркинг места за путничка возила су димензија 2,5m x 5,0m, и једно паркинг место за 

комби возило 3,0m x 6,0m. 
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Приступ јавној саобраћајници 

Колски и пешачки приступ објекту предвиђен је са К.П.491 КО Огар. 

Површине предметне изградње  

Укупна површина парцелa – 2321,00m2 

 

Укупна БРГП надземно планирани објекат: 399,88m2 

Укупно НЕТО планирани објекат: 368,26m2 

 

Укупна БРУТО изграђена површина: 

Постојећи објекти сви на парцели:  542,00m2 

Планирано изградња: 399,88m2 

Укупно: 941,88m2 

 

Површина земљишта под објектом/заузетост: 

 

Постојећи објекти сви на парцели: 421,00m2 

Планирано доградња: 399,88m2 

Укупно: 820,88m2 

 

Спратност објеката:  

Спратност планираног објекта  је П+0. 

 

Aнализа површина:  

Укупна површина парцеле – 2321,00m2  

Остварене површине након изградње свих објеката на парцели:  

Површина под објектима укупно (приземље) = 820,88m2 

Укупна Бруто Развијена Грађевинска површина = 941,88m2 

Степен искоришћености (заузетости) парцеле =  35,3%  

Индекс изграђености парцеле = 0,40 

Проценат зелених површина = 731,50m2 =31,5%  

Манипулативне површине = 547,92m2 =23,6% 
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Саобраћајне површине:  

Колски и пешачки улаз на парцелу је из Школске улице (парцела бр. 491)., а приступ 

парцели врши се са источне стране, док је улаз у планирани објекат такође са источне 

стране, према регулацији. 

Ширина колског прилаза парцели је 4,5m. Парцели се пешачки пристипа са бетонског 

платоа јужно од стамбеног објекта број 1. Испред планираног објекта предвиђен је 

тротоар ширине 1,0m. 

 За потребе корисника објекта у оквиру парцеле предвиђено је осам паркинг места. Два 

за постојеће стамбене објекте и 6 за планирани пословни објекат. 

Паркинг места за путничка возила су димензија 2,5m x 5,0m, и једно паркинг место за 

комби возило 3,0m x 6,0m. 

Радове на изградњи саобраћајнице у свему извршити према пројектној документацији и 
техничким условима за извођење радова. Радове изводити по упутствима надзорног 
органа без кога се не могу вршити никакве измене пројектног решења, нити изводити 
значајне фазе рада. Ископ материјала извршити до пројектоване коте и правилним 
засецањем косина. Завршна обрада коловозног застора је од вибропресованих бехатон 
плоча д=8цм, при чему су саобраћајнице испројектоване за кретање теретних и 
путничких возила. 
 
Планирано је ограђивање објекта у систему транспарентне жичане панелне ограде 

висине 2 м. Сви стубови ограде су на земљишту власника ограде, тј. на предметној 

парцели.  

Хоризонтална и вертикална регулација и нивелација 

Хоризонтална регулација описана је у поглављу „положај објекта на парцели“. 

Кота приземља је постављена на +10cm (78,72mnv) у односу на околни терен. 

Највиша тачка слемена је на +5,79m од коте приземља ±0.00 (апсолутна кота је  
+78,72mnv), док је кота венца на +4,30m. 

На предној страни објекта је улазни трем са надстрешницом ширине 350cm. 

Кров је на вишем делу објекта двоводан са покривачен од кровних панела дебљине 

6cm и падом кровних равни од 11о, а на нижем једноводан са дрвеном кровном 
конструкцијом и покривачем од трапезастог лима, као и падом од 15о. 

Хоризонтална и вертикална регулација саобраћајних и других партерних површина и 

инфраструктуре, у свему према графичким прилозима. Апсолутна вертикална регулација 

односи се на постојеће стање терена.  

Материјализација и конструкција:  

Терен се мора рашчистити. Скида се слој земље и та количина земље се одвози на 

депонију или се оставља у дворишту. Након тога се врши ископ за темеље до 
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пројектоване коте. Темељи се обележавају и врши се ископ. Земља из ископа се ставља 

за насипање.  

Конструктивни систем објекта је зидани са вертикалним стубовима и челичном кровном 

конструкцијом. Фундиран је на армирано-бетонским тракастим темељима дебљине 

55cm на слоју тампон шљунка дебљине 10cm. Дубина фундирања је Д=120cm.  

Под је изведен као пливајућа армирано бетонска плоча д=10cm, испод које је урађена 

хидроизолација, мршави бетон и слој тампон шљунка д=10cm.  

Фасадни зидови су дебљине 20cm од бетонског блока са термоизолацијом и завршном 

фасадом Сви унутрашњи зидови су малтерисани, глетовани и бојени. Кровну 

конструкцију чине челичне решетке које су постављене на стубове. Кров је на вишем 

делу објекта двоводан са покривачен од кровних панела дебљине 6cm, а на нижем 

једноводан са дрвеном кровном конструкцијом и покривачем од трапезастог лима.  

На предној страни објекта је улазни трем са надстрешницом ширине 350cm.  

Прозори су израђени од пвц браварије са термо прекидом,  двоструким 

нискоемисионим стаклом. Улазна врата су од пвц профила са испуном .Завршна облога 

пода је углачани бетон. 

 

5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

Све слободне, неангажоване површине унутар комплекса су озелењене травом, 

жбунастим и дрвенастим врстама. Пешачки приступ објекту као и платои су поплочани 

бетонским плочама (бехатон) отпорним на клизање и неповољне атмосферске утицаје.   

На парцели је предвиђен простор за смештај водонепропусних контејнера за 

прикупљање чврстог отпада из објекта (класичан комунални отпад), за које се предвиђа 

редовно пражњење.  

6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ  

Планирани објекат се  на Електродистрибутивну мрежу прикључује преко постојећег 

прикључка ЕД број 5441932075 , и од енергије користи струју само за потребе расвете. 

Планирани објекат нема прикључак на водоводну и канализациону инфраструктурну 

мрежу, с обзиром да нема санитарни чвор, а намена објекта не изискује увођење. 

 

  Хидротехничке инсталације предметног објекта се састоје од хидрантске 

водоводне мреже. Атмосферске воде ће се одводити у зелене површине унутар 

парцеле. 

 

Пошто нема процеса производње у оквиру обухвата пројекта исти не захтева довод воде 

за технолошке потребе, а самим тим не постоје ни технолошке отпадне воде.  

 

Катастарске парцеле имају директан излаз на Школску улицу (парцела бр. 491)., и 

планиран колски и пешачки прилаз.  Користе се постојећи прилази. 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА  

  

Предметна локација се налази у Огар, К.П. 3,4/1,4/2 К.О. Огар. 

 

УСЛОВИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ЗАДОВОЉИ КОМПЛЕКС  ДА БИ СЕ МОГАО ИЗГРАДИТИ ПРИКЉУЧАК 

• Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV, 

• Максимална снага која се користи: 17,25 kW 

• Одобрено повећање снаге: 82,85 kW 

• Укупно: 100 kW 

• Фактор снаге: изнад 0,95 

 

 

ОПИС ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Разводни ормани: 

На напајање потрошача у објекту постављју се разводне табле и разводни ормани. Разводне 
табле и ормани су типски пластични или метални. У орману се налазе главни прекидач, 
осигурачи, заштитни уређаји диференцијалне струје, сабирнице и проводници. 

Све елементе означити према ознакама у једнополној шеми. 

Електрична инсталација: 

За све потрошаче у објекту инсталација је изведена кабловима ПП00-Y који се постављају по 
зиду по перфорираним носачима каблова и кроз инсталационе цеви. Пресек проводника је 
према прорачуну. 

 

У свим кабловима предвиђена је и заштитна жила (жуто-зелене боје) са којом морају бити 
повезани сви метални делови светиљки као и заштитни контакти утичница. Код расвете без 
обзира да ли је светиљка метална или пластична заштитна жила се оставља у резерви на том 
расветном месту, јер код замене расветног тела могуће је да иста буде метална. 

 

Унутрашње осветљење: 

Осветљење је предвиђено светиљкама предвиђеним по врсти према намени просторије, а по 
количини такође према намени просторије, али и према светлосним карактеристикама 
светиљке. 

Предвиђене су светиљке са ЛЕД изворима светлости. 

За сву расвету предвиђени су одговарајући ОГ прекидачи. 

Спољашње осветљење је реализовано светиљкама ИП65 са металхалогеном сијалицом. 
Укључење спољње расвете се врши аутоматски (помоћу тајмера са испрограмираном 
променом обданице) и ручно, а одабир се врши једнополном преклопком 1-0-2 монтираним 
на врата НН разводног блока у трафостаници. НН разводни блок није предмет овог пројекта. 

Сигурносне (АПА) светиљке су флуо са акумулатором који обезбеђује напајање светиљке бар 
1х по нестанку напајања. Светиљке су постављене на свим путевима евакуације, а изнад врата 
су постављене ЛЕД светиљке са ознаком смера излаза ван објекта. 

 

Прикључнице: 

Предвиђене су прикључнице ОГ монофазне прикључнице. Предвиђене су прикључнице са 
заштитним контактом. 

 

Заштита од превисоког напона додира: 

Заштита од опасног напона додира предвидјена је да се изведе ТТ системом са ЗУДС. 
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Главна сабирница за изједначавање потенцијала ГШИП је предвиђена на почетку инсталације 
и траком ФеЗн 25x4мм повезана је са темељним уземљивачем. 

Заштита од директног додира је остварена опремом која конструкцијом и заштитним 
изоловањем спречава сваки додир делова под напоном. 

У објекту је предвиђено и изједначавање потенцијала. Сви метални делови од водовода и 
канализације и сл. повезују се паралелно преко кутије за изједначавање потенцијала водом 
П-6мм2 са заштитном сабирницом у РО. 

У објекту је предвиђен темељни уземљивач од траке ФеЗн 25x4мм која се поставља у темељ 
објекта и то у слој бетона тако да нема присуства ваздуха што спречава корозију. На темељни 
уземљивач је повезана главна сабирница за изједначавање потенцијала. На ову сабирницу се 
са најмањим пресеком од 6мм2 повезују ТТ орман, ГРО , водовод, топловод, и сл. Поред тога 
директно са темељним уземљивачем предвиђено је да се повеже водовод, топловод. 

 

Уземљивач је темељни са траком ФеЗн 25x4мм. која се поставља у темељ објекта и заварује 
са арматуром темеља на сваких 2 метра траке. 

При постављању траке у бетонски темељ и у бетонске стубове, исти радови морају бити 
контролисани и надгледани од стране надзорног органа и писмено констатовано. 

Предвиђена су сва потребна електрична мерења и да се за иста испоруче одговарајући атести. 
При изводјењу радова придржавати се важећих техничких и ХТЗ прописа. 

 

Громобран: 

За заштиту објекта од атмосферског пражњења потребно је уградити громобран. Громобран 
се састоји од хватаљки и одвода. Предвиђен је класичан громобран - фарадејев кавез. 

Хватаљку представља метални кровни покривач. Одводи су стубови челичне конструкције 
објекта.  

 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 

Хидротехничке инсталације предметног објекта се састоје од хидрантске и санитарне 
водоводне мреже. Планирани објекат има санитарни чвор. Постојеће санитарне инсталације 
задовољавају планиране капацитете. 

 

Хидротехничке инсталације предметног објекта се састоје од хидрантске водоводне мреже. 
Пројектовани објекат немају санитарне чворове па му нису потребне санитарна водоводна и 
фекална канализациона мрежа. Атмосферске воде ће се одводити у зелене површине унутар 
парцеле. 

Предвиђена је изградња одговарајућег водомерног шахта за хидрантску мрежу у који се 
смешта комбиновани водомер DN65/25mm, којим ће се мерити укупна потрошња воде 
објеката на к.п. број 3. 4/1 и 4/2 к.о. Огар. Одвојак за санитарну воду ће се повезати са 
постојећим инсталацијама санитарне воде на парцели. Водомерни шахт је пројектован од 
бетонског блока са армиранобетонском доњом и горњом плочом, димензија довољних за 
смештај пројектоване водоводне арматуре и фазонских комада. Пројектован је бетонски 
анкер блок испод водоводне арматуре унутар водомерног шахта. 

На променама правца трасе су предвиђени бетонски анкер блокови за спречавање померања 
угаоних тачака трасе услед хидрауличког удара. 

С обзиром да је улична водоводна мрежа HDPE DN63mm недовољног пречника за спољну 
хидрантску мрежу (минимални пречник DN110mm) предвиђен је резервоар за хидрнтску 
мрежу. Иза резервоара је предвиђен шахт за смештај уређаја за повишење притиска у 
хидрантској мрежи. 
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Пројектована је прстенаста хидрантска мрежа од цеви од полиетилена високе густине за 
називни притисак од 10bar (HDPE PE100, DN110mm, DN90mm и DN75mm, PN10). Цеви се 
спајају сучеоним заваривањем или електрофузионим спојевима. Водоводна мрежа је 
пројектована у паду према водомерном шахту, како би се омогућило пражњење хидрантске 
мреже. Цеви се монтирају на слој песка дебљине 10cm и затрпавају песком до висине 30cm 
изнад темена цеви, како би се цев заштитила од оштећења. 

Укупно су пројектована три спољна надземна хидранта називног пречника DN80mm. Спољни 
хидранти су распоређени тако да им је међусобно растојање мање од 80m, а одстојање сваког 
од хидраната од брањеног објекта веће или једнако од 5m. Поред сваког хидранта је 
предвиђен по један хидрантски ормар за надземни хидрант, који се монтира на бетонску 
плочу. 

Предвиђен је један улаз воде у објекат који снабдева унутрашњу хидрантску мрежу. 
Унутрашња хидрантска мрежа је од цеви од поцинкованог челика са спојем на навој. 
Унутрашња хидрантска мрежа се води видно, 20cm испод плафона, док се на деоницама које 
се воде кроз зид или земљу цеви изолују двоструким премазом битуменом. У објекту је 
пројектован одговарајући број унутрашњих хидрантских ормара са угаоним вентилом и 
хидрантском опремом у њему. Хидрантски ормари се монтирају на висини од 1,5m од коте 

готовог пода. 

У наредној фази пројектовања ће се у складу са условима Ј.П. „Водовод и канализација“ 
Пећинци спровести хидраулички прорачун на основу којег ће се одредити запремина 
резервоара и усвојити тип уређаја за повишење притиска. 

  

Саобраћајне површине:  

Колски и пешачки улаз на парцелу је из Школске улице (парцела бр. 491)., а приступ 
парцели врши се са источне стране, док је улаз у планирани објекат такође са источне 
стране, према регулацији. 

Ширина колског прилаза парцели је 4,5m. Парцели се пешачки пристипа са бетонског 
платоа јужно од стамбеног објекта број 1. Испред планираног објекта предвиђен је 
тротоар ширине 1,0m. 

 За потребе корисника објекта у оквиру парцеле предвиђено је осам паркинг места. Два 
за постојеће стамбене објекте и 6 за планирани пословни објекат. 

Паркинг места за путничка возила су димензија 2,5m x 5,0m, и једно паркинг место за 
комби возило 3,0m x 6,0m. 

Интерна саобраћајница је планирана као двосмерна.  

Радове на изградњи саобраћајнице у свему извршити према пројектној документацији и 

техничким условима за извођење радова. Радове изводити по упутствима надзорног 
органа без кога се не могу вршити никакве измене пројектног решења, нити изводити 
значајне фазе рада. Ископ материјала извршити до пројектоване коте и правилним 
засецањем косина. Завршна обрада коловозног застора је од вибропресованих бехатон 
плоча д=8цм, при чему су саобраћајнице испројектоване за кретање теретних и путничких 
возила. 

 

Планирано је ограђивање објекта у систему транспарентне жичане панелне ограде висине 
2 м. Сви стубови ограде су на земљишту власника ограде, тј. на предметној парцели. 
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7. ИНЖЕЊЕРСКО - ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ  

  
Терен локације је раван, а постојеће коте терена дате су у графичком прилогу, са 
претпоставком релативно добре носивости. Посебна истраживања на локацији нису вршена.  

Геомеханички елаборат није урађен. На основу расположивих података о терену, као и на 
основу визуелног прегледа може се закључити да на терену нема деформација и појава које 
би указивале да је терен нестабилан. Објекат се налази у седмој зони сеизмичности по МЦС 

скали.   

Огар, као читава Општина Пећинци, припада зони са умереним степеном сеизмичности 

од 7°МСЦ, те је потребно све објекте прорачунати на отпорност од поменутог степена 

сеизмичности.  

  

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

  

Према условима Одељења за привреду, локални еконоски развој, заштиту животне 

средине и инспекцијске послове, треба предузети следеће мере:  

1. Грађевински и други отпадни материјал који настаје у току извођења предметних 

радова, сакупити, разврстати и обезбедити поновно искоришћавање или одлагање 

преко овлашћеног оператера отпада, 

2. При изградњи вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање 

грађевинског материјала током транспорта, 

3. Ако при извођењу радова дође до удеса приликом цурења горива и уља из 

грађевинских машина и транспортних возила, односно изливања у земљиште, извођач 

радова је у обавези да прекине радове, изврши санацију и ремедијацију загађене 

површине. 

4. У циљу спречавања контаминације земљишта и подземних вода у току експлоатације 

објекта обезбедити: 

- Приоритетно опремање предметног комплекса објектима инфраструктуре (водовод, 

канализација и др.) ако квалитет отпадних вода не задовољава критеријуме прописане 

за упуштање у водоток II класе, планира се одговарајући уређај за пречишћавање 

отпадних вода. 

-Контролисано прикупљање запрљаних вода са предметних површина и њихов третман 

у сепаратору масти и уља, пре упуштања у реципиент. 

 

5.Није дозвољено директно упуштање отпадних вода из предметног комплекса и са 

манипулативних површина без предходног пречишћавања у реципиент. 

6. Планирати примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, 

у радној средини и околини објекта којим би се обезбедило да бука не прекорачује 

граничне вредности у складу са Законом. 

7. Обезбедити посебан простор и опрему за прикупљање и привремено складиштење 

свих врста чврстог отпада до његове предаје оператеру. 

8. Предвидети неопходне мере заштите од могућих удеса, као и мере за отклањање 

последица у случају удесних ситуација. 

9. Извршити озелењавање слободних површина унутар парцеле. 
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Сходно планској документацији  на територији општине Пећинци забрањена је изградња 

радних комплекса прераде и производње већих капацитета који својим радом 

угрожавају суседне објекте (бука, загађења, складиштење запаљивих и експлозивних 

материја....), затим изградња објеката за управљање опасним отпадом или објеката који 

на било који начин у одређеној мери негативно утичу на постојеће стање животне 

средине. Изградњом нових објеката не сме се на било који начин угрозити суседни 

објекти на суседним парцелама.  

  

Мере за заштиту животне средине обухватају мере заштите од негативног дејства 

природних фактора (ветра, атмосферских падавина, сунчевог зрачења, атмосферских 

пражњења, подземних вода и сеизмичких утицаја) и негативног случајног и намерног 

дејства људског фактора у миру и ратним околностима (немара који за последицу има: 

хаварије, механичка и хемијска оштећења, пожаре, хемијска и радиоактивна и друга 

штетна зрачења, испарења и мирисе, намерна - разне саботаже, разарања у време 

ратних дејстава из ваздуха и са тла, и сл.).   

Елиминисање ових негативних дејстава или свођење на минималне утицаје постиже се 

првенствено применом позитивних законских прописа, норми и техничких услова у 

пројектовању и изградњи (грађевинских прописа нарочито код избора конструктивног 

склопа и фундирања објеката, а за сеизмичке утицаје 7º MCS скале, употребе 

атестираних грађевинских материјала отпорних на ватру, примена квалитетне, 

атестиране опреме, опремање одговарајућим инсталацијама, такође правилним 

распоредом објеката на појединачним локацијама како би се успоставиле 

противпожарне саобраћајнице лако доступне санитеским и противпожарним возилима, 

хидрантска мрежа и др.).   

Пре свега поштовањем и применом свих законских норми, прописа и техничких услова, 

сва негативна дејства своде се на минималну меру. Заступљеност зеленила такође 

доприноси смањењу штетних утицаја. Забрањује се примена грађевинских материјала 

који могу имати појачано радиоактивно зрачење, недовољну носивост, недовољну 

отпорност на пожар и слично.   

Заштита земљишта и вода  

 

Земљиште је лошег квалитета. Бескарбонатне ритске црнице су изузетно тешка 
земљишта које имају ограничене производне способности а нису захвална ни за 
изградњу објекта већег обима и оптерећења. Зато се на овом простору већ дуже време 

није планирала изградња спратних објеката, којих и нема у селу.  

У изради Програма Плана генералне регулације када је у питању заштита вода неопходно 

је придржаваити се следећих услова:  

• Забрањено је у мелиоративне канале или друге отворене канале испуштати 
непречишћене отпадне воде, осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које 
по Уредби о категоризацији вода одговарају II класи.  

• Водоснабдевање објеката планирати према условима надлежног комуналног 
предузећа.  

• Мрежу водовода трасирати у свему према условима надлежног ЈКП у Пећинцима.  

• Заштита водотокова спроводиће се редовним одржавањем, обезбеђењем 
проточности и одговарајућег квалитета односно категорије воде, забраном упуштања 
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отпадних вода и примарно непречишћених вода из насељске атмосферске канализације 
и појединих наслањајућих корисника, спречавањем загаћивања водотокова, 
обезбеђењем имовинско-правног и техничког коридора за приступ и одржавање. 

  

Заштита истражног простора од вода, претежно површинских али и подземних вода 

представља важан део стратегије јединственог управљања водама и због тога треба 

посветити посебну пажњу овом сегменту у планирању. Регулисање површинских вода и 

нежељених појава Сава са својим некадашњим током, који се повремено пуни водом, на 

истражном терену представља најважнији фактор угрожавања земљишта и могућности 

његовог коришћења у зависности од намене. Угроженост се односи на појаву великих 

вода реке Саве и услед тога издизања нивоа подземних вода такође представљају 

фактор ризика. Заштита од подземних вода Подземне воде су изузетно високо што 

представља отежавајући фактор новој стамбеној изградњи. Заштита од подземних вода 

треба да се спроводи, с обзиром да се високи нивои подземних вода са појавом поступа 

јављају управо у равничарском делу којем припада и истражно подручје. Под овим 

радовима се подразумева осматрање нивоа подземних вода преко осматрачке мреже 

(пијезометара, бунара), изградња мелиорационих канала и благовремено дренирање 

простора који су угрожени.  

Сви сепаратори и прихватне јаме за отпадну воду морају бити водонепропусни. Све 

површине оштећене током извођења радова се након окончања радова морају 

санирати. 

Заштита од буке и вибрација  

Бука и вибрације настају углавном од саобраћаја, неких производних процеса, али и 

деловањем неких других људских активности. Стамбене зоне ће се оптимално 

организовати у погледу густине настањености, изграђености и равнотеже између 

изграђеног и слободног простора, озелењавања, применом одговарајућих 

грађевинских материјала са добрим изолационим својствима. У оквиру тих зона неће 

се дозволити радни садржаји који производе буку и вибрације у мери преко 

дозвољене. Дозвољени ниво буке не сме да прелази вредности предвиђене 

одговарајућим прописима (Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини, 

СГРС, 54/92). Бука и вибрације настале неким другим човековим активностима (напр. 

прегласна музика у угоститељским и другим објектима ...) морају се свести у 

дозвољене границе надзором и другим административним мерама. 

 

Заштита ваздуха  

Заштита ваздуха од загађивања спроводиће се као интегрални део стратегије, услова и 

мониторске мреже контроле квалитета ваздуха за подручје локалне заједнице:  

1. Обавезна је анализа могућих утицаја на стање и квалитет ваздуха (имисија, емисија) за 
планиране целине, зоне и локације;  

2. Обавезна је процена еколошког капацитета предложених зона, са аспекта утицаја на 
квалитет ваздуха при реализацији појединачних Пројеката;  
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3. Избор најбоље понуђених решења и еколошки прихватљивих енергената за насеље 
Огар, са мерама за коришћење обновљивих извора енергије при реализацији Пројеката 
– посебно објеката већих капацитета;  

4. Обавезним мерама биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) и 
формирање зона и појасева са приоритетном функцијом заштите;  

5. Обавезним техничко-технолошким мерама заштите (уградња и постављање уређаја за 
пречишћавање ваздуха-ефикасних филтерских система за објекте (технологије) изворе 
аерозагађења;  

 6. Мерама за смањење емисије неспецифичних полутаната атмосфере из 
индивидуалних ложишта максималним прикључивањем на централизован начин 
снабдевања топлотном енергијом или/и гасификацијом;  

7. Укључивање у јединствену стратегију и концепт локалног и регионалног мониторинга 
за праћење стања загађености ваздуха и утицаја на људско здравље;  

Смањење прекомерне загађености ваздуха у наредном периоду генерално ће се 
обезбедити забраном изградње потенцијалних загађивача у стамбеним зонама и већих 
загаћивача у оквиру радне зоне, уређењем саобраћајног система, коришћењем 
одговарајућих извора енергије и изградњом зелених површина. При реконструкцији и 

изградњи у стамбеним зонама треба избегавати прекомерну густину настаљености и 
успоставити оптималан однос између изграђених и слободних површина, уз максимално 
повећање фонда зелених површина. У циљу заштите ваздуха, неопходна је и стална 
контрола емисије, праћење квалитета односно степена спроводиће се првенствено 
забраном односно избегавањем градње садржаја који таква зрачења могу да емитују.  

Услови за енергетску ефикасност изградње  

Енергетска ефикасност се везује за примену енергетски ефикасних уређаја који имају 

мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други. Исто тако, области 

енергетске ефикасности припадају и обновљиви извори у оквиру потрошње енергије, 

односно они извори који се не прикључују на дистрибутивну електроенергетску мрежу, 

а користе се у сектору зградарства. То се пре свега односи на системе грејања и хлађења 

простора, као и загревање санитарне воде. Основне мере за повећање о обезбеђење 

енергетске ефикасности се односе на правилан избор омотача зграде (кров, зидови, 

прозори), грејање објеката (котларница, подстаница), регулацију-положај објекта и 

осветљење и слично.  

 

Заштита од експлозије и пожара  

Потребно је приликом пројектовања и изградње примењивати све противпожарне 

прописе и Закон о заштити од пожара („Сл. Лист РС“ бр.111/09 и 20/2015). 

Пожари су релативно честа техничка катастрофа, настају у свакодневном животу у 

привредним, стамбеним и другим зградама, на транспортним средствима, разним 

уређајима, затим у шумама и др. Пожару може да предходи експлозија. У случају ратних 

дејстава опасност од експлозија и пожара се вишестуко повећава. Ризик од пожара је 
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повећан у зонама старе породичне градње због густине изграђености, објеката од 

лошијег квалитета израде ( шупе, оставе ) 

 

Услови за евакуисање отпада  

Према условима ЈКП“Сава“ Пећинци неопходно је обезбедити локацију на којој ће се 

поставити контејнери за комунални отпад. Локација мора имати прилазни пут и мора 

обезбедити несметан пролаз комуналном возилу пружаоца услуге.   

Посуде које инвеститор треба да обезбеди су контејнери од 1,1м3 за комунални отпад.   

Број контејнера биће договорен са инвеститором у фази разраде техничке 

документације у зависности од процене количине отпада и динамике одвожења истог.  

На графичком прилогу приказана је локација за смештај контејнера за одлагање 

комуналног отпада.  

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА  

  

На предметној локацији нема објеката или споменика природе и културе који уживају 

посебни заштиту Завода за заштиту споменика природе и Завода за заштиту споменика 

културе. Уколико се приликом извођења радова наиђе на археолошки објекат, радове 

прилагодити  Законима из ове области и предузети све неопходне техничке мере за 

заштиту локалитета.  

  

10. МЕРЕ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА  

  

Према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 

деци и старим особама  ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)  

 

 

11. ОГРАЂИВАЊЕ ПРОСТОРА  

  

Ограђивање комплекса извршити у складу са Правилником о општим условима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015). 

 

12. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА  

4.2. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ  

Предмет овог Урбанистичког пројекта је изградња стаклорезачке радње, спратности П+0. 

Предметни објекат који је предвиђен за изградњу, налази се на катастарској парцели бр 3, 
КО Огар, која ће се до исходовања употребне дозволе спојити са парцелама 4/1 и 4/2 КО 
Огар. Предметне парцеле су површине 1133+642+546=2321м² и правилног су облика. 

 

Висина објекта у слемену износи 5,79м (84.51м).  
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Приступ објекту ће бити између стамбених објеката бр.1 и бр.3. Кота приземља је 
постављена на +10цм (78,72) у односу на околни терен.  Прилаз парцелама је директан, са 
постојећег јавног пута на парцели број 491 односно улицу Школску. Слободне површине су 
уређене према потребама корисника. 

 

Категорија Б – Класа   

123001- Зграде за трговину на велико и мало, до 400м2  и П+1 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ: 

Положај објекта на парцели - Предња грађевинска линија постављена je на минимум  

41,2m до максимум  43,7m од регулационе линије која се налази у улици Школска.  

Oд помоћног објекта са северне стране  планирани објекат се поставља на минимум 

7,7m.  

Од северне границе парцеле објекат је задњим делом удаљен 19,5m. 

Према јужној граници са катастарском парцелом број 2, објекат се поставља на  1,3m-

1,4m.  

Oд задње границе суседне парцеле  број 490 К.О.Огар, објекат је удаљен од 0,7m-3,9m.  

Од главног објекта- породичне стамбене зграде на парцели број 3, планирани објекат је 

удаљен 28,1m.  

Главни улаз у објекат се налази на североисточном делу објекта, према улици Школска.  

Предметне парцеле се налазе у централној зони насеља Огар.   Предвиђена је  изградња 

новог објекта који ће по својој намени бити стаклорезачка радња, категорије Б, 

класификационе ознаке 123001, спратности П+0. Парцела је комунално опремљена 

водоводном мрежом, електроенергетском мрежом, као и прикључком на јавну 

саобраћајницу. 

Основни габарит објекта је 26,50m x  15,09m. 

Комуникације и паркирање 

За потребе корисника објекта у оквиру парцеле предвиђено је осам паркинг места. Два 

за постојеће стамбене објекте и 6 за планирани пословни објекат. 

Паркинг места за путничка возила су димензија 2,5m x 5,0m, и једно паркинг место за 

комби возило 3,0m x 6,0m. 

Приступ јавној саобраћајници 

Колски и пешачки приступ објекту предвиђен је са К.П.491 КО Огар. 
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13. ОСТАЛИ УСЛОВИ  

    Након потврђивања Урбанистичког пројекта да је израђен у складу са важећим 

урбанистичким планом и Законом од стране Комисије за планове и надлежног органа 

јединице локалне самоуправе, и издавања Локацијских услова, у току израде главног 

пројекта за прибављање грађевинске дозволе у односу на идејно архитектонско решење 

пословног објекта могу се извршити мање измене придржавајући се следећих услова:  

- Намена и функционална шема морају остати неизмењени. Могућа су само мања 

одступања од утврђене просторне организације и то само техничке природе.  

- Дозвољена су мања одступања (до 0,5m) техничке природе у погледу 

хоризонталне и вертикалне регулације, димензија објекта, инфраструктуре, у циљу 

добијања рационалнијих и повољнијих решења. 

- Након извршеног испитивања тла, подземних вода и других потребних радњи на 

нивоу пројектовања , утврдиће се прецизне висинске коте саобраћајних површина , а у 

односу на њих и коте подова приземља планираних објеката. Дозвољена је измена 

падова коловозних површина у складу са дозвољеним изменама висинских кота 

саобраћајница.  

- У погледу инфраструктуре могућа су одступања у циљу добијања рационалнијих и 

повољнијих решења.  

- У оквиру простора дефинисаног грађевинским линијама из Плана вишег реда, 

поред наведених изузетно се могу градити помоћни објекти ( остава, надстрешница и 

сл.) и инфраструктурни објекти (трафостаница) уз услов да се испоштују сви дефинисани 

параметри из примарног Планског документа (индекси изграђености и заузетости).  
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14. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА  

1. Технички услови за изградњу стаклорезачке радње, спратности П+0 на К.П. 3, 4/1 и 4/2 

К.О. Огар за потребе израде Урбанистичког пројекта, издати од стране ЈКП ПУТЕВИ 
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ, Општина Пећинци, број: _____________, датум: ______________ 
год.  

 

2.Технички услови за изградњу стаклорезачке радње, спратности П+0 на К.П. 3, 4/1 и 4/2 

К.О. Огар за потребе израде Урбанистичког пројекта, издати од стране ЈКП ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА-ПЕЋИНЦИ, Пећинци број ____________ , датум: ___________  године.  

  

3.Технички услови за изградњу стаклорезачке радње, спратности П+0 на К.П. 3, 4/1 и 4/2 

К.О. Огар, издати од стране ЈКП „САВА“ Пећинци број 255/2022, датум: 18.10.2022. 

године.  

  

4.Технички услови за изградњу стаклорезачке радње, спратности П+0 на К.П. 3, 4/1 и 4/2 

К.О. Огар, издати од стране ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Огранак Електродистрибуција 

Рума, број:   ______________________  од    _________________.  

  

5. Технички услови за изградњу стаклорезачке радње, спратности П+0 на К.П. 3, 4/1 и 4/2 

К.О. Огар, издати од стране Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту 

животне средине и инспекцијске послове број 501-87/2022-III-02 од 19.10.2022. године.  

 

6.Информација о локацији број    353-30/2022         од     07.03.2022.         издата од стране 

Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општине Пећинци.  
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15.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Урбанистичи пројекат се доставља надлежном органу Општинске управе који организује 
јавну презентацију Урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана.  

Након истека рока предвиђеног за јавну презентацију, Општинска управа доставља 
Урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације комисији за 

планове.  

  

Комисија за планове Општине Пећинци врши стручну контролу и проверу усклађености 
Урбанистичког пројекта са планским документом и Законом, разматра све примедбе и 

сугестије са јавне презентације и сачињава извештај са предлогом прихватања или одбијања 
Урбанистичког пројекта који доставља надлежном органу општинске управе.  

  

Надлежни орган Општине Пећинци  потврђује Урбанистички пројекат у року од пет дана од 
дана добијања предлога Комисије за планове.  

  

Урбанистички пројекат је израђен у 3 (три) основна истоветна примерака и састоји се од 
текстуалног дела и графичих прилога.  Два примерка се уручују инвеститору, један задржава 
Општинска управа приликом потврђивања, док један примерак остаје у архиви израђивача 
Урбанистичког пројекта.  

  

Урбанистички пројекат је основ за издавање локацијских услова у поступку прибављања 
грађевинске дозволе.  
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IV ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОГ 1 -  ШИРА ЛОКАЦИЈА – ПГР НАСЕЉА ОГАР (Сл. Лист Општина Срема бр. 22/2010) 
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2022.

Горан Николић,

Рума, улица Вељка Дугошевића 173/16

пројекат бр.

УРП-НД/2-2022

" CORAX INŽENJERING" пр, Архитектонске делатности ,

Мајора Гавриловића  42, Нова Пазова
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БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ :
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1:500

РАЗМЕРА :

OKTOБАР

2022.

Горан Николић,

Рума, улица Вељка Дугошевића 173/16

пројекат бр.

УРП-НД/2-2022

" CORAX INŽENJERING" пр, Архитектонске делатности ,

Мајора Гавриловића  42, Нова Пазова

УП СА АРХИТЕКТОНСКО -УРБАНИСТИЧКОМ  РАЗРАДОМ  ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ  СТАКЛОРЕЗАЧКЕ  РАДЊЕ  НА К.П. 3,4/1 и 4/2

К.О.ОГАР

ВРСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

3

ПРИЛОГ:

лиценца бр 223А 01241 19
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КТП СА ПЛАНОМ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
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ГРАНИЦА БУДУЋЕ ПАРЦЕЛЕ - ГРАНИЦА
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MAНИПУЛАТИВНА ПОВРШИНА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

KOМУНАЛНИ ОТПАД

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 1,3,4

P1....P4 ПАРКИНГ

ПЕШАЧКИ УЛАЗ/ИЗЛАЗ НА ПАРЦЕЛУ

КОЛСКИ УЛАЗ/ИЗЛАЗ НА ПАРЦЕЛУ

УЛАЗ У ОБЈЕКАТ

Г
Р
А
Ђ
Е
В
И
Н
С
К
А
 
Л
И
Н
И
Ј
А
 

Г
Р
А
Ђ
Е
В
И
Н
С
К
А
 
Л
И
Н
И
Ј
А
 

ГР
АЂ

ЕВ
ИН

СК
А Л

ИН
ИЈ

А 

ГР
АЂ

ЕВ
ИН

СК
А Л

ИН
ИЈ

А 

НЕЛЕГАЛАН ОБЈЕКАТ

SITUACIJA

5

2,5

P2P3P 4P 5P6P7P 8P 9

2,5
2,5

2,5
2,5

2,5
2,5

2,5

3

6

ИНВЕСТИТОР :

МЕСТО ГРАДЊЕ :

САДРЖАЈ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО

- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ :

ДАТУМ:

1:500

РАЗМЕРА :

OKTOБАР

2022.

Горан Николић,

Рума, улица Вељка Дугошевића 173/16

пројекат бр.

УРП-НД/2-2022

" CORAX INŽENJERING" пр, Архитектонске делатности ,

Мајора Гавриловића  42, Нова Пазова

УП СА АРХИТЕКТОНСКО -УРБАНИСТИЧКОМ  РАЗРАДОМ  ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ  СТАКЛОРЕЗАЧКЕ  РАДЊЕ  НА К.П. 3,4/1 и 4/2

К.О.ОГАР

ВРСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

4

ПРИЛОГ:

лиценца бр 223А 01241 19

Наташа М Дошеновић маст инг арх

КТП СА РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИМ  

И САОБРАЋАЈНИМ РЕШЕЊЕМ  



запад исток

југ

север

Р

Е

Г
У
Л

А

Ц

И

О

Н

А

 
Л

И

Н

И

Ј
А

11°

11°

1
5
°

43,7

41,2

7
,
7

1
,
3

1
,
4

0,7

3,9

1
9
,
5

4

,
5

0.5 %

0.5 %

0.5 %

ГРАНИЦА БУДУЋЕ ПАРЦЕЛЕ - ГРАНИЦА

ОБУХВАТА К.О. Огар П =2321m2

ЛЕГЕНДА

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКАТ - МАГАЦИН ЗА

СТАКЛО П =399,88m2

MAНИПУЛАТИВНА ПОВРШИНА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

KOМУНАЛНИ ОТПАД

P1....P4 ПАРКИНГ

ПЕШАЧКИ УЛАЗ/ИЗЛАЗ НА ПАРЦЕЛУ

КОЛСКИ УЛАЗ/ИЗЛАЗ НА ПАРЦЕЛУ

УЛАЗ У ОБЈЕКАТ

11°

11°

1
5
°

НХ3
DN80

ВОДОМЕРНИ ШАХТ

ПРИКЉУЧАК ПОСТОЈЕЋЕ
САНИТАРНЕ МРЕЖЕ НА ПАРЦЕЛИ

НХ2
DN80

НХ1
DN80

HDPE DN110, L=14m
HDPE DN110, L=32.5m

HDPE DN110, L=24.2m

HDPE DN90, L=12m

HDPE DN90, L=
12m

HDPE DN110, L=51.3m

РЕЗЕРВОАР ЗА
ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ

ШАХТ ЗА СМЕШТАЈ УПП
У ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ

HD
PE

 D
N1

10
, L

=1
7.

8m

ГР
АЂ

ЕВ
ИН

СК
А Л

ИН
ИЈ

А 

ГР
АЂ

ЕВ
ИН

СК
А Л

ИН
ИЈ

А 

Г
Р
А
Ђ
Е
В
И
Н
С
К
А
 
Л
И
Н
И
Ј
А
 

Г
Р
А
Ђ
Е
В
И
Н
С
К
А
 
Л
И
Н
И
Ј
А
 

ПОСТОЈЕЋИ ПРИКЉУЧАК НН МРЕЖЕ
НОВИ ПОДЗЕМНИ ВОД НН МРЕЖЕ

JA
ВН

А 
НН

 М
РЕ
Ж
А

ХИДРАНТСКА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋИ ПРИКЉУЧАК НН МРЕЖЕ

ПОДЗЕМНИ ВОД НН МРЕЖЕ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 1,3,4

ИНВЕСТИТОР :

МЕСТО ГРАДЊЕ :

САДРЖАЈ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО

- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ :

ДАТУМ:

1:500

РАЗМЕРА :

ОКТОБАР

2022.

Горан Николић,

Рума, улица Вељка Дугошевића 173/16

пројекат бр.

УРП-НД/2-2022

" CORAX INŽENJERING" пр, Архитектонске делатности ,

Мајора Гавриловића  42, Нова Пазова

УП СА АРХИТЕКТОНСКО -УРБАНИСТИЧКОМ  РАЗРАДОМ  ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ МАГАЦИНА ЗА СТАКЛО НА К.П. 3,4/1 и 4/2 К.О.ОГАР

ВРСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

5

ПРИЛОГ:

лиценца бр 223А 01241 19

Наташа М Дошеновић маст инг арх

КТП СА ПРИКЉУЧЦИМА НА 

KOMУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

НЕЛЕГАЛАН ОБЈЕКАТ

OK ф25, L=28,10m

САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

5

2,5

P2P3P 4P 5P6P7P 8P 9

2,52,5

2,5
2,5

2,5
2,5

2,5

3

6



34  
  

 

V ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJEKTNI BIRO “CORAX INŽENJERING” PR Nataša Došenović 
22330 NOVA PAZOVA, Majora Gavrilovića 42, MAT BR:64868632, PIB: 110465533 

MOB: 069/705 - 840 , WEB: www.projektnibiro.rs  

 
 

 

 

 

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE 

DOKUMENTACIJE 
0- GLAVNA SVESKA   

      

  Investitor:  

 Nikolić Goran, ulica Veljka Dugoševića 1763/16, Ruma 

 

  Objekat:   

 

Staklorezačka radnja, spratnosti  P+0,  katastarske parcele 3,4/1 i 4/2 K.O. Ogar  

          

Vrsta tehničke dokumentacije:             Idejno rešenje  (IDR) 

Za građenje / izvođenje radova:                       nova gradnja    

         

 Projektant: PROJEKTNI BIRO “CORAX INŽENJERING” , Nova Pazova 

                                                                                                  Majora Gavrilovića 42   

 

Odgovorno lice projektanta:             Nataša Došenović   

    

          Pečat:       

    

   

  

    

   

  

      

  Glavni Projektant:                                     Nataša Došenović, mast.inž.arh. 

  Broj licence:                                                                300 P208 17            
 

           Lični pečat:      

     
          Potpis:    

         

         

             

 Broj dela projekta :              IDR-10/22   

  Mesto i datum:               maj 2022.  
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0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 

 

0.1. Naslovna strana glavne sveske 

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.3. Odluka o određivanju glavnog projaktanta 

0.4. Izjava glavnog projektanta 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.6. Podaci o projaktantu 

0.7. Opšti podaci o objektu 
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0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' br. 72/09, 

81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 – odluka US, 98/2013 – 

odluka US, 132/14, 145/14,83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) i odredbi Pravilnika o 

sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije 

prema klasi i nameni objekta (''Službeni glasnik RS'' br. 73/2019) kao: 

 

GLAVNI PROJEKTANT 
 

Idejnog rešenja (IDR) za izgradnju Staklorezačka radnja, spratnosti P+0, koji se gradi 

u Ogaru, na k.p. br. 3,4/1 i 4/2 K.O. Ogar, određuje se: 

 

                                         Nataša Došenović, mast.inž.arh. 

             300 P208 17 

 

      

 

 

                  

  Investitor:  
Nikolić Goran, ulica Veljka Dugoševića 1763/16, 

Ruma   

      

         

        

  

Odgovorno 

lice/zastupnik:   

 

    

  Pecat:   Potpis:      

           

  

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije:  IDR - 10/22    

  Mesto i datum:     

Nova Pazova, 

maj 2022.     
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1.4.    IZJAVA GLAVNOG PROJAKTANTA ZA IDEJNO REŠENJE 
 

     Glavni projektant za idejno rešenje (IDR) za izgradnju Staklorezačke radnje, 

spratnosti P+0 koji se gradi u Ogaru, na k.p. br. 3,4/1 i 4/2 K.O. Ogar: 

 

Nataša Došenović, mast.inž.arh. 

300 P208 17 

 

 

 

IZJAVLJUJEM 

 
     Da su delovi projekta za idejno rešenje (IDR) za izgradnju Staklorezačke radnje, 

spratnosti P+0 koji se gradi u Ogaru, na k.p. br. 3,4/1 i 4/2 K.O. Ogar, međusobno 

usaglašeni i da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta  

 

0. Glavna Sveska IDR -10/22 

1. Projekat Arhitekture IDR- 10/22 

 

 

 

 

Glavni projektant (IDR):  Nataša Došenović, mast.inž.arh. 

Broj Licence: 300 P208 17 

  

Lični pečat: Potpis: 

 

      
 

Broj tehničke dokumentacije: IDR – 10/22 

Mesto i datum: Nova Pazova, maj 2022. 
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0.5.SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

0. Glavna sveska IDR -10/22 

1. Projekat Arhitekture IDR -10/22 
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0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA 

0. GLAVNA SVESKA: 

                  

  Projektant:  

Projektni biro “CORAX INŽENJERING“ PR Nataša 

Došenović   

           

  Glavni Projektant:  Nataša Došenović, mast.inž.arh.   

  Broj licence:  300 P208 17   

  Lični pečat:        

     Potpis:      

           

           

                  

 

1.PROJEKAT  ARHITEKTURE: 

                  

  Projektant:  

Projektni biro “CORAX INŽENJERING“ PR Nataša 

Došenović   

           

  

Odgovorni 

Projektant:  

Nataša Došenović, mast.inž.arh. 

  

  Broj licence:  300 P208 17   

  Lični pečat:        

  

 

  

Potpis: 
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0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
tip objekta: Slobodno-stojeći objekat 

vrsta radova: Nova gradnja 

 

kategorija objekta: 

 

B – dominantna kategorija 

klasifikacija pojedinih 

delova objekta: 

 

učešće u 

ukupnoj 

površini 

objekta (%): 

klasifikaciona oznaka:  

100 % 

 

 

 

 

 

Kategorija B 

 – Klasa   

123001- Zgrade za trgovinu na veliko i malo, do 

400m2  i P+1 
 

naziv prostornog 

odnosno urbanističkog 

plana: 

Plan generalne regulacije naselja Ogar 

mesto: Ogar 

broj katastarske 

parcele/spisak 

katastarskih parcela i 

katastarska opština: 

k.p. br. 3, 4/1 i 4/2 K.O. Ogar 

broj katastarske parcele/ 

spisak katastarskih 

parcela i katastarska 

opština preko kojih 

prelaze priključci za 

infrastrukturu: 

k.p. br. 3, 4/1 ,4/2 i 491 K.O. Ogar 

broj katastarske parcele/ 

spisak katastarskih 

parcela i katastarska 

opština na kojoj se nalazi 

priključak na javnu 

saobraćajnicu: 

k.p. br. 491 K.O. Ogar 

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

priključak na      NN elektro mrežu Postojeći priključak: ED broj 5441932075 

priključak na  vodovodnu  i kanalizacionu 

mrežu 
U objektu nisu potrebne instalacije 

vodovoda i kanalizacije 

Priključak na saobraćajnicu Postojeći priključak na saobraćajnicu 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 

Dimenzija 

objekta: 
 

ukupna površina parcele/parcela: 1133+642+546=2321m² 
ukupna BRGP nadzemno: 399,88 m² 
ukupna BRUTO izgrađena površina: 399,88 m² 

ukupna NETO  nadzemna površina: 368,26 m² 
ukupna NETO površina: 368,26 m² 
površina prizemlja: 368,26 m² (neto 

površina) 
površina zemljišta pod 

objektom/zauzetost: 
399,88 m² (bruto 
površina) 

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža): P+0 

visina objekta (venac, sleme, povučeni 

sprat i dr.)  
sleme + 5,89 m (od 
kote pristupa) 
venac +4,40m(od kote 

pristupa) 
apsolutna visinska kota (venac, sleme, 

povučeni sprat i dr.)  
sleme + 84.51 mnv  

venac +83.02 mnv 

spratna visina: Svetla 4,04 m 

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: 1 

broj parking mesta: 1 

Materijalizacija 

objekta: 

 

 
 

materijalizacija fasade: Završni fasadni malter 

orijentacija slemena: S-J 

nagib krova: 11o 

materijalizacija krova: krovni panei  

procenat zelenih 

površina: 

 731,50m2 – 31,5% 

indeks zauzetosti:  35,3 % 

indeks 

izgrađenosti: 

 0,40 

druge 

karakteristike 

objekta 

Nema 

predračunska 

vrednost objekta: 

15 995 200 din 
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1.1.NASLOVNA STRANA                  
 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE  

                 

   Investitor:    

Nikolić Goran, ulica Veljka Dugoševića 1763/16, Ruma  

          

   Objekat:     

Staklorezačka radnja, spratnosti  P+0,  katastarske parcele 3,4/1 i 4/2 K.O. Ogar     

           

              

   Vrsta tehničke dokumentacije:              Idejno rešenje (IDR)  

   Naziv i oznaka dela projekta:   1 – Arhitektura (nova gradnja)    

                 

   Projektant:    PROJEKTNI BIRO “CORAX INŽENJERING” ,   

Nova Pazova, Majora Gavrilovića 42  

  

          Odgovorno lice projektanta:                         Nataša Došenović   
           

          Pečat:            Potpis:  

            

                            
            

   Odgovorni Projektant:                                     Nataša Došenović, mast.inž.arh.   

 Broj licence:                                                                 300 P208 17  

             

           Lični pečat:            

   

Potpis:   

                  

   Broj dela projekta:                 IDR -10/22       
 Mesto i datum:                 oktobar, 2022.    
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1.2. SADRŽAJ (DELA) PROJEKTA  

  

  

1.1.  Naslovna strana  

1.2.  Sadržaj projekta  

1.3.  Rešenje o određivanju odgovornog projektanta (deo arhitektura)  

1.4.  Izjava odgovornog projektanta (deo arhitektura)  

1.5.  Tekstualna dokumentacija  

1.6.  Numerička dokumentacija  

1.7.  
  

Grafička dokumentacija  
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1.3.REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  
  

„CORAX INŽENJERING“  
Broj : IDR-10/22      

Datum: oktobar, 2022.  

  
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' br.  

72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 – odluka US, 98/2013 

– odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) i odredbi  

Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekta (''Službeni glasnik RS'' br. 73/2019) kao:  

  

ODGOVORNOG PROJEKTANTA  
  

1. PROJEKTA ARHITEKTURE  

  

za izgradnju Staklorezačka radnja, spratnosti P+0, koji se gradi u Ogaru, na k.p. br.  

3,4/1 i 4/2 K.O. Ogar, određuje se:  

  

                                         Nataša Došenović, mast.inž.arh.  

                 300 P208 17  

Projektant:                         „CORAX INŽENJERING“ PR, Nova Pazova     

         

           

                            
            

     

                  

   Broj dela projekta:                 IDR -10/22       
 Mesto i datum:                 oktobar, 2022.    
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1.4.    IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  ZA PROJEKAT  

ARHITEKTURE  
  

     Odgovorni projektant projekta arhitekture za idejno rešenje (IDR) za izgradnju  

Staklorezačka radnja, spratnosti P+0, koji se gradi u Ogaru, na k.p. br. 3,4/1 i 4/2 K.O. Ogar,  

  

Nataša Došenović, mast.inž.arh.  

300 P208 17  

  

  

IZJAVLJUJEM  
  

1. Da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, 

propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima 

struke    

2.Da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke 

za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat  izrađen u skladu sa 

merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih  

zahteva    

  

  

  

Odgovorni projektant (IDR):  Nataša Došenović, mast.inž.arh.  

Broj Licence:  300 P208 17  

    

Lični pečat:  Potpis:  

  

         
  

Broj tehničke dokumentacije:  IDR-10/22  

Mesto i datum:  Nova Pazova, oktobar 2022.  
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  
  

Idejno rešenje je urađeno na osnovu projektnog zadatka datog od strane Investitora. Pri 

izradi projekta projektant se rukovodio važećim propisima u vreme izrade projekta.  

  

Objekat je u II klimatskoj zoni, a u VII zoni seizmičnosti po skali MKS. Nije u blizini 
reke i nema opasnosti od poplava.  

Geomehanički elaborat ne postoji jer namena objekta ne iziskuje izradu.  

  

U skladu sa članom 53a Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - 
odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21): 
Investitor se obavezuje da će u skladu sa Zakonom pre izdavanja upotrebne dozvole izvršiti 
spajanje parcela.  

  

OPŠTI PODACI O LOKACIJI OBJEKTA  

Predmetni objekat koji je predviđen za izgradnju, nalazi se na katastarskoj parceli br 3, KO 
Ogar, koje će se do ishodovanja upotrebne dozvole spojiti sa parcelama 4/1 i 4/2 KO Ogar. 

Predmetne parcele su površine 1133+642+546=2321m² i pravilnog su oblika.   

Na katastarskoj parceli broj 3 postoji porodični stambeni objekat 1 (114m2), i objekat broj 2 
koji se uklanja.   

Na parceli 4/1 postoji porodični stambeni objekat 3 (95m2) i pomoćni/ ekonomski objekat za 

smeštaj poljoprivredne mehanizacije- objekat 4 (117m2)  koji se delom nalazi i na parceli broj 
4/2.  

Na parceli 4/2 nalazi se deo objekta (41m2) pomoćni/ ekonomski objekat za smeštaj 

poljoprivredne mehanizacije.  

  

Položaj objekta na parceli - Prednja građevinska linija objekta je postavljenа od 41,16m do 

43,80m od regulacione linije koja se nalazi u ulici Školska. Sa severne strane je udaljena od 
pomoćnog objekta 3- 7,78m, a prema južnoj granici sa katastarskom parcelom broj 2, udaljen 

je od 1,18-1,43m. Sa zadnje strane- zapadne od granice susedne parcele  broj 490 objekat je 
udaljen od 0,74-3,91m. Od glavnog objekta- porodične stambene zgrade na parceli broj 3, 

planirani objekat je udaljen 28m. Glavni ulaz u objekat se nalazi na severoistočnom delu 

objekta, prema ulici Školska.   

  

Predmetne parcele se nalaze u centralnoj zoni naselja Ogar. Na parceli je predviđeno da se 
izgradi novi objekat koji će po svojoj nameni biti magacin za staklo, kategorije B, klasifikacioni 

broj 125101 (100%) spratnosti P+0. Parcela je komunalno opremljena vodovodnom mrežom, 
elektroenergetskom mrežom, kao i priključkom na javnu saobraćajnicu.  

Osnovni gabarit objekta je 26,50m x  15,09m.  

  

Postojeći stambeni objekti su priključeni na sopstvenu vodonepropusnu septičku jamu.   
- Vodovod – zadržava se postojeći vodovodni priključak.  
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- Kanalizacija – vodonepropusna septička jama.  

-Struja – Zadržava se postojeći elektroenergetski priključak ED broj 5441932075 kapaciteta  

27,60kW   

  

  

DISPOZICIJA  

Na parceli je novom gradnjom predviđen jedan objekat: staklorezačka radnja, spratnosti P+0. 
Visina objekta u slemenu iznosi 5,79m (84.51m).   

Pristup objektu će biti između stambenih objekata br.1 I br.3. Kota prizemlja je postavljena na 

+10cm (78,72) u odnosu na okolni teren.  Prilaz parcelama je direktan, sa postojećeg javnog 
puta na parceli broj 491 odnosno ulicu Školsku. Slobodne površine su uređene prema potrebama 

korisnika.  

SADRŽAJ  

Novoprojektovani objekat je staklorezačka radnja, spratnosti P+0. Svetla visina lokala iznosi 

4,04cm.   

   

Konstruktivni sistem objekta je zidani sa vertikalnim stubovima i čeličnom krovnom 

konstrukcijom. Fundiran je na armirano-betonskim trakastim temeljima debljine 55cm na sloju 
tampon šljunka debljine 10cm. Dubina fundiranja je Df=120cm.   

Pod je izveden kao plivajuća armirano betonska ploča d=10cm, ispod koje je urađena 

hidroizolacija, mršavi beton i sloj tampon šljunka d=10cm.   

Fasadni zidovi su debljine 20cm od betonskog bloka sa termoizolacijom i završnom fasadom 
Svi unutrašnji zidovi su malterisani, gletovani i bojeni. Krovnu konstrukciju čine čelične rešetke 

koje su postavljene na stubove. Krov je na višem delu objekta dvovodan sa pokrivačen od 
krovnih panela debljine 6cm, a na nižem jednovodan sa drvenom krovnom konstrukcijom I 

pokrivačem od trapezastog lima. Najviša tačka slemena je na +5,79m od kote prizemlja ±0.00 
(apsolutna kota je  +78,72), dok je kota venca na +4,30m.  

Na prednoj strani objekta je ulazni trem sa nadstrešnicom širine 350cm. Prozori su izrađeni od 

pvc bravarije sa termo prekidom,  dvostrukim niskoemisionim staklom. Ulazna vrata su od pvc 
profila sa ispunom .Završna obloga poda je uglačani beton.   

Objekat će  biti snabdeven električnom energijom  sa postojećeg priključka, bez dodatnog 

povećanja kapaciteta.   

  

  

komunikacije i parkiranje  
Za potrebe korisnika objekta u okviru objekta predviđena je garaža sa 2 parking mesta.   

Pristup javnoj saobraćajnici  
Kolski i pešački pristup objektu predviđen je sa K.P.491 KO Ogar.  

Slobodne i zelene površine  
Slobodne površine placa tj. one koje nisu pod objektom kompletno su uređene po izboru 
investitora. Pešački pristupi objektu popločani su betonskim i kamenim pločama, otpornim na 

klizanje i nepovoljne atmosferske uticaje, na način koji obezbeđuje nesmetano kretanje pešaka. 
Ostatak slobodnih površina je predviđen za kolski pristup planiranom objektu, kao i zelene 

površine.  
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1.6.NUMERIČKA DOKUMENTACIJA   
 TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA uz arhitektonski projekat IDR-a  
  

  
OBRAČUN NETO POVRŠINE  OBRAČUN BRUTO POVRŠINE 

    

  UKUPNA 

POVRŠINA 

m² m² m² m² m² 
PRIZ EMLJE  PRIZEMLJE 

314.80 13.54 328.34 368.26   399.88 

  

URBANISTIČKI PARAMETRI  KATASTARSKIH PARCELA 3, 4/1 I 4/209  K.O. OGAR 

Površina građevinskih parcela 1133+642+546=2321 m² 

Površina zemljište pod objektima-                           

postojeći objekti                                                      parcela  

broj 3: 114m2                                            

 

parcela  broj 4/1: 95+171=266m2                        
parcela  broj 4/2: 42m2                                      

planirani objekat:    399.88 

821.88 m² 

BRGP objekta 399.88 m² 

Indeks zauzetosti 35.41 % 

Indeks izgrađenosti 0.35 

Spratnost  P+0 

Maksimalna visina objekta (u odnosu na kotu 

±0.00) 
sleme + 5,89 m (od kote pristupa) 
atika +4,40m(od kote pristupa) 

Kota prizemlja ±0.00=78,72 

  

Investiciona vednost objekta  
399,88 x 40.000din = 15 995 200 din  

  

Predračunska vrednost objekta :  15 995 200 din  
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1.7 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA  
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VI УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА  

  











ЈКП „САВА“ ПЕЋИНЦИ 
ЗАВОДНИ БРОЈ:582 
ДАТУМ: 18.10.2022. 
Веза:255/2022 

"CORAX INŽENJERING" 
22330 Нова Пазова,  

ул. Мајора Гавриловића 42 
 
 
 

 Предмет: Претходни услови 
 
 
 Вашим захтевом бр.255/2022 од 18.10.2022. године тражили сте да Вам доставимо услове за 
потребе израде Урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу 
Стаклорезачке радње П+0 на к.п. бр. 3, 4/1 и 4/2 КО Огар. 
 

На територији Општине Пећинци врши се организовано одвожење комуналног отпада у складу 
са Општинском Одлуком  о одржавању чистоће ("Сл. лист општина Срема " бр. 21/14, 42/16, 18/18 40/20 
и 20/22) , а услугу одвожења комуналног отпада врши ЈКП „САВА“ Пећинци. 
 
 С тим у вези потребно је испунити одређене услове који се односе на обезбеђивање локације 
за одлагање комуналног отпада ради одвожења, набавке довољног броја посуда за одлагање  
комуналног отпада. 
 
  Подносилац захтева: Горан Николић из Руме ул. Вељка Дугошевића бр. 173/16 

ЈМБГ:0112981880024, преко обрађивача "CORAX INŽENJERING" ПР. Наташа Дошеновић Нова 

Пазова ул. Мајора Гавриловића бр.42, је дужан да приликом израде предметног пројекта на 
парцелама на којима се гради објекат одреди и обезбеди локацију на којој ће се поставити 
посуде за одлагање комуналног отпада. Локација мора да има прилазни пут и мора обезбедити 
несметан прилаз комуналном возилу пружаоца услуге. 
 
 Посуде које инвеститор треба да обезбеди су контејнери за комунални отпад запремине  1,1 м3 
или пвц канте за комунални отпад запремине 120 литара. О броју поменутих контејнера би се са 
инвеститором накнадно договорили по процени количине отпада који ће настајати и одређивању 
динамике одвожења истог. 
 
                                                                                                                                                      Директор  

Жељко Милићевић 








