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На основу члана  62. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 
145/14, 83/2018,31/2019, 37/19 и 9/20),доносим следеће : 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
о  одређивању  одговорног урбанисте на  

изради Урбанистичког пројекта  
 
за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу ЕКОНОМСКОГ  
ОБЈЕКТА ЗА УЗГАЈЕЊЕ ПИЛИЋА П+0,  КП 11, КО Павлиш, у Павлишу,  Белуца – ул. 
Војводе Кајице, за инвеститора Мудрић Вељић огњен из  Вршца , улица Војводе Мишића  
бр. 2 из Вршца. 
 
На изради поменуте документације учествоваће одговорни урбаниста  :   
 

1. За део пројекта  архитектонско - урбанистчког решења    
 
                      ......................................................диа Драган Добросављевић 
 
Одговорни урбаниста ће приликом израде техничке документације поступати у свему  по 
одредбама горе наведеног Закона. 
 
      Датум  : септембар,  2020.  год.    
 
                                                                                   Одговорно лице: 
      Број : 85/20 – УП                                         диа Драган Добросављевић 
 

 
И З Ј А В А  

одговорног урбанисте 
 
         Овим изјављујем да сам на основу решења број  85/20 - УП израдио Урбанистички 
пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације изградњу ЕКОНОМСКОГ  
ОБЈЕКТА ЗА УЗГАЈЕЊЕ ПИЛИЋА П+0,  КП 11, КО Павлиш, у Павлишу,  Белуца – ул. 
Војводе Кајице,. 
         При изради приложене техничке документације применио сам важеће техничке 
прописе и стандарде, сходно одредбама члана 61. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14, 83/2018,31/2019, 37/19 и 9/20), 
 
 

1. За део пројекта  архитектонско-урбанистичког решења  и идејна решења објека: 
 

.................................................................................................. 
 





















































 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ 

ЛОКАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА - 

ФАРМА ПИЛИЋА П+0,  КП 11, КО ПАВЛИШ 

 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 

            ПРАВНИ ОСНОВ : 

 

       На основу члана 60. и 61. Закона о планирању и изградњи изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 
50/2013-одлука УС, бр. 98/2013-УС и бр.132 и 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 
9/20),урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на 
захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне 
намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.    
       На основу члана 73. Правилника о садржини,начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015 ), урбанистички 
пројекат се израђује у складу са урбанистичким планом, просторним планом јединице 
локалне самоуправе или просторним планом подручја посебне намене, када је то одређено 
планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко - архитектонског 
обликовања површина јавне намене и урбанистичко - архитектонске разраде 
локација.Урбанистички пројекат израђује се за једну или више катастарских парцела на 
овереном катастарско - топографском плану 
  
ПЛАНСКИ ОСНОВ : 

   
 - План генералне регулације за насељено место Павлиш (у даљем тексту: План) приступило 
се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације за насељено место Павлиш бр. 
011-006/2014-II-01 од 07.02..2014.г. (''Службени лист општине Вршац'', бр. 4/2014)    
-    Информацијa о локацији   бр. 353 - 118/2020 –IV-03 од  21.06.2020. године. 

 

2. ПОВОД  ЗА ИЗРАДУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

      Инвеститор Огњен  Мудрић  Вељић   из Вршца, ул. Војводе Мишића бр. 2 намерава  да 
на парцели кат.бр. 11 КО Павлиш, које се налази у Павлишу,   потес Белуца, улица Војводе 
Кајице  изгради за потребе функционисања своје фирме ``ЕКО ПИЛЕ`` за потребе  
пољопривредног домаћинства изгради објекат за узгајање живине, пошто постоји 
формиран комплекс. 
 
3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ 

 

      Катастарска парцела бр. 11 КО Павлиш  припада блоку  20 у  зони нанамењеној радним 
садежајима на улаз у насељено место Павлиш (затачени објекти, постојећа регулација улица 
и мрежа инфраструктуре). 

     

  2. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ  

Грађевинско земљиште је подељено на површине јавне намене и површине осталих намена 

што је дато на графичком прилогу бр.2 "Граница грађевинског подручја са поделом на 

површина јавне намене и површине осталих намена". То су:  
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- површине јавне намене, које чине садржаји и објекти за јавне потребе (од јавног интереса) 

и  

- остале површине.  

 

Површине јавне намене чини простор одређен Планом за уређење или изградњу објеката 

јавне намене или јавних површина, за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у 

складу са посебним законом.  

Остале површине чине све катастарске, односно грађевинске парцеле у обухвату Плана, 

које нису одређене као површине јавне намене.  

Унутар ове основне поделе извршена је даља подела на урбанистичке зоне, према основној 

намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, како је то дато на 

графичком прилогу бр.3 "Планирана намена површина на нивоу урбанистичких зона са 

локацијама објеката јавне намене и поделом грађевинског подручја на блокове". То су:  

- зона централних садржаја  

- зона становања  

- зона спорта и рекреације, туризма и зеленила  

- зона радних садржаја и  

- зона комуналних и инфраструктурних садржаја.  

 

У циљу ефикаснијег спровођења Плана, на истом графичком прилогу број 3, је извршена 

подела грађевинског подручја насеља Павлиш на мање просторно-функционалне јединице - 

блокове (укупно 21 блок) 

3.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА  

Радна зона, планирана на површини од 9,09ha, односно 5,2% површине грађевинског 

подручја, од чега је изграђено 2,06ha а планирано за изградњу још 7,03ha.  

Од активног производног потенцијала у насељу Павлиш постоје:  

1. Фарма товних пилића "ЕКОПИЛЕ", Белуца бб, узгој товних пилића,  

2. ДОО "ВЕЛИКИ БРАЦА", Војвођанска бб, откупно место - трговина пољопривредних 

производа, 

3. ДОО "НАЈС", Првомајска 126, пољопривредна производња.  

4. СЗР "БИ-СИ", Партизанска 111, производња картонске амбалаже  

5. СЗР "ЦЕРАДЕ РИСТИЋ", Страхиње Стефановића 50, производња и уградња церада  

 

С обзиром на повољан положај насеља Павлиш према градском центру Вршцу и постојеће 

добре саобраћајне везе са ближим и ширим окружењем планирана је значајна производно 

пословна – радна зона са површином од 9,09ha.  

Поред ове зоне у улазном делу од Вршца, Планом је омогућено претварање постојећег 

пољопривредног земљишта уз земљорадничку задругу, у зону производње, прераде и 

складиштења пољопривредних производа, на површини од 4,43ha. 

Зона мале привреде са становањем (блокови 78 и део блока 80, северно од улице Павлишки 

пут ) плански је намењен за изградњу производних активности које су везана са услужним 

занатсвом (пекаре,мањи производни капацитети, итд)које не загађују животну средину.   

 Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле  

За парцеле нестамбене намене минимална ширина фронта парцеле за све врсте објеката је 

12,0m, минимална површина парцеле је 400,0m², а максимална 3000,0m².  
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Услови за образовање грађевинских парцела намењених вишепородичном становању су 

следећи:  

- за слободностојећи вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат минимална 

ширина фронта парцеле је 25,0m, а за објекат у непрекинутом низу минимална ширина 

парцеле је 15,0m;  

- минимална површина парцеле за све врсте вишепородичних стамбених објеката је 600,00 

m2,  а максимална 5000,00.m2  

 

Услови за образовање грађевинских парцела намењених породичном становању су исти као 

за зону становања.  

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле  

Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинском 

линијом. Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се 

најчешће поклапа са регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину парцеле за 

највише 10,0m. У изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске  

од регулационе линије утврђује на основу позиције већине изграђених објеката у улици 

(преко 50%).  

Ако се у приземној или сутеренској етажи главног објекта планира и гаража, грађевинска 

линија се повлачи на 5,0m од регулационе линије. Гаража, као засебан помоћни објекат, 

може се предњом фасадом поставити на регулациону линију.  

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) 

оријентације.  

Слободностојећи објекат (основни габарит без испада), односно објекат постављен предњом 

фасадом на регулацији, се гради на минимално 0,5m од границе парцеле претежно северне 

(односно западне) оријентације, односно, на минимално 4,0m од границе парцеле претежно 

јужне (односно источне) оријентације.  

Двојни објекат (основни габарит без испада) се гради на минимално 4,0m од бочне границе 

парцеле.  

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле  
У зони централних садржаја испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или  

максимални индекс изграђености парцеле, који износе:  

- Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле централних садржаја је 70%, 

док је за парцеле намењене становању 50%.  

- Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле централних садржаја је 2,8, а 

за парцеле намењене становању је 1,5.  

Највећа дозвољена спратност или висина објеката  

У зони централних садржаја испоштовати максималну дозвољену спратност или 

максималну висину објеката, које за одређену намену објеката износе:  

- вишепородични стамбени, стамбено-пословни и пословно-стамбени објекат,  

пословни објекат и објекат јавне намене макс. П+2+Пк, а укупна висина објекта12 не може 

прећи 15,0m;  

- породични стамбени, стамбено-пословни и пословно-стамбени објекат макс. П+1+Пк, а 

укупна висина објекта не може прећи 12,0m;  

- помоћни објекат макс. П+0 (приземље), а укупна висина објекта не може прећи 6,0m.  

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не  

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.  
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Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта) и то:  

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута,  

- кота приземља може бити највише 1,2m виша од нулте коте,  

- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2m  

од планиране коте уличног тротоара,  

- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота 

приземља може бити максимално 0,2m виша од коте заштитног тротоара (денивелација до 

1,2m савладава се унутар објекта),  

- за гараже лоциране на регулационој линији кота приземља може бити виша од коте 

уличног тротоара односно приступног пута макс. 0,1m.  

Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,5m рачунајући од коте готовог пода  

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 
 

4. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ И ЛОКАЦИЈИ   
 

  Право власништва на катастарској парцели бр. 11 КО Павлиш има Огњен Мудрић-Вељић   
из Вршца ул. Војводе Мишића бр. 2.  
  Подаци површина из ПЛН (привремени бр. 815 ко Павлиш) који су усклађени са 
катастарско-топографским планом су следећи:  
 
Бр. парцеле Култура Класа Потес ( Улица) ха а м

2 

11 Зем. под зградом/обј.1 / Село- Белуца  00 23 

 Зем.уз зграду / Село- Белуца  05 00 

 Њива 3, класе / Село- Белуца  37 18 
 Укупно објекти    00 23 

 двориште    42 18 
   УКУПНО  42 41 

 
Табела бр. 1 

 

     Грађевинска парцела катастарски бр. 11 КО Павлиш има површину од 42 а 41 м2  је 
тренутно изграђена  помећним . 
      Парцела излази једном страном на јавну површину, улицу Белуца. Парцела је 
трапезоидног  габарита, постављена дужом страном правац  југоисток- северозапад  и има 
ширину од 79,10 м  м према  улици  Војвода Кајица  - Белуца . 
        Парцела се налази на равном терену са минималним  нагибом . 
        Надморска висина  парцеле је на апсолутној коти  86.96  до 88,79 м.  

 
5. ПОДРУЧЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ОБУХВАЋНИХ 

ПАРЦЕЛА 
 

           Подручје обухваћено урбанистичким пројектом захвата парцелу кат. бр. 11 КО 
Павлиш које представља остало грађевинско земљиште планом предвиђена за изградњу 
пословних објеката у  зони радних садржаја . 
        Аналитичко- геодетски елементи који описују границу ових парцела преузети су из 
геодетског операта, дати су у графичком прилогу ,овереном кастарско-топографском плану. 
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Парцела  бр. 11 ко Павлиш се граничи са суседним грађевинским парцелама бр. 11 и 12 КО 
Павлиш, на којој  постоје изграђени  помоћни и економски објекти  и 972  (улицом  Белуца – 
Војводе Кајице ). 

 
Кординате парцеле : 
 

7520035,36 4996465,99 
7520078,29 4996465,94 

7520124,07 4996474,36 
7520124,32 4996470,42 

7520137,14 4996463,39 

7520125,83 4996447,76 
7520123,23 4996439,28 

 
6. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

 
                                   
                                           Фотографија бр. 1 
                                     

          Парцела је изграђено грађевинско земљиште.На поменутој локацији налази се 
изграђени помоћни објекат П+0 за смештај пољопривредних машина. 

Постојећи урбанистички параметри  по  катастарско топографском плану:  
 

Број 
парцеле 

Површина 
парцеле 
       м2 

Бруто  
површ.под 
објектима 

Индекс 
заузетости 

Бруто разијена 
површина 

Индекс 
изграђености 

11 4241 23 0,54  % 23 0.0054 
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Локација је опремљена водоводном , електроенергетском   и телекомуникационом 
инфраструктуром. На парцелу се улази са јавне саобраћајнице,са  улице Белуца/ по новом 
Војводе Кајице ,односно саобраћајна инфраструктура постојећа.  

2 . ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ  

 

1. КОНЦЕПТ РЕШЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА СА ОПИСОМ НАМЕНЕ И 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ  ОБЈЕКАТА  

 
На парцели бр. 11 КО Павлиш постоји помоћни објекат спратности П+0 . 
Објекат је обележени у копији плана плаца од бр.1 и у укупној површини од 

површини од 23.00  м2 . 
Планирана градња се односи изградњу објекта за узгој пилића - живинарника и 

пратећих објеката за потребе функционисање полјопривредног газдинства.  
                 Површина  планираног објекта у основи приземља износи         

1. Објекат – објекат за узгој пилића-живинарник   П = 826,62 м². 
 

Број 
парцеле 

Намена Површина 

11    Постојећи објекти (1) 23,00 м² 
 Економски  објекат – жинарник  објекат бр. 2   826,62 м² 

 Укупна бруто површина приземља         849,62 м² 

 
Табела бр. 3 

 

            У  унутрашњости парцеле  је предвиђено  5  нових места за паркирање путничких и 
економских возила.Паркирање путничких возила за потребе новог пословног простора је 
једнострано са саобраћајницом управно јавној саобраћајници.Отворени простор за 
паркирање обрађује се бетоном.Паркинзи су постављени управно на саобраћајницу. 
Димензија једног паркинг места је 6.00  м х 2. 50 м . 
          Приступне саобраћајнице, паркинг и платои унутар комплекса  се раде од бетона са 
дефинисаним нагибима од објекта 1° пада према зеленим површинама.  
           У кругу економског објекта је  предвиђено место за контејнере за отпад који се треба 
примарно сепарисати. 
          За одпадне воде предвиђена је септичка јама , односно таложник. 
          Предвиђено је озелењавање слободних површина које нису под објектима, 
саобраћајницама и платоима.По ободу парцеле  планира се високо растиње, док у 
слободном делу дворишта доминира ниско растиње и травњак.    
          Објекат се гради од гитер блокова са хоризонталним и вертикалним серклажима од 
армираног бетона. Кровна конструкција је челични решеткасти носач. Кров је планиран од 
термоизолационог панела. Фасада се малтерише продужним малтером.Завршни слој је 
фасадна боја.  
           Врата и прозори се раде профилима од црне  браварије .Прозори се отварају на 
вентус  око хоризонталне осе .Врата се раде од истог материјала . 
           Вода се са крова одводи видљивим  олуцима. Атмосферске воде из дворишта се 
одводе бетонским риголама и природним падом према постојећем каналу на северној страни 
парцеле.          
             Фазност изградње објеката није планирана.  
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2.ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У ОДНОСУ 

НА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

           Објекат се поставља на 7,03 м од регулационе линије према улици Белуца-Војводе 
Кајице . Објекат се поставља на растојању 39,88  м од међе према парцели бр. 10 ко Павлиш, 
односно 16,67 м  према парцели бр. 12  КО Павлиш , која је у власништву инвеститора новог 
објекта. 
                Преко парцеле прелази  део мреже електроинсталације, те је предвиђено удаљење  
од 5,00 м по хоризонтали од исте.    
           Висина ограде којом се ограђује радни комплекс је х=2,2 м. 
           Ограда на регулационој линији је транспарентна односно комбинација зидане и 
транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 
м а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 м. 
           Бочни и задњи део ограде  се ограђује  жичаном оградом оградом до висине 
максимално 2,2 м. 
           Ограда, стубови ограде и капије су на грађевинској парцели која се ограђује. 
 
3.  ПЛАНИРАНИ  И ПОСТИГНУТИ УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
           По параметрима из Плана ,на грађевинској парцели намењеној пословању степен 
искоришћености је максимално 70 %  (објекти и саобраћајне површине) , а  индекс 
изграђености максимално 2,1 у зависности од планиране делатности. 
 
 

Бр.парцеле Површина 
парцеле 
       м2 

Површина под објект. 
(постојећи и планирани) 

м2 

Индекс 
заузетости 

Индекс 
изграђености 

11 4241 23+826,62=849,62 20,03 / 

11 4241 849,62+880=1729,62 / 0,41 
 

Табела бр. 4 
 

Бр. 
парцеле 

Површина 
парцеле 
       м2 

Површина под објект. 
(постојећи и планирани) 

м2 

Саоб.површ. 
 парк. платои 
          м2 

Зелене површине 
         м2 

11 11 790 826.62 880,00   2511,38 /40,78 % 
 

Табела бр. 5 
 

ПО ПОДАЦИМА  ИЗ КТП-а : 
Планирани достигнути индекс заузетости парцеле са објектима  износи  је 20,03 % 
Достигнути индекс изграђености је  0.41 
Проценат  зеленила  40,78  % . 

 

На грађевинској парцели намењеној изградњи, максималан дозвољен индекс изграђеностина 
грађевинској парцели у радној зони са платоима и саобраћајницама је 2,1. 
Максималан  дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле је 70 %,у зависности од 
планиране делатности (минимална озелењеност парцеле је 30 %). 
           Сви урбанистички параметри су задовољени. 
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4. ПРИСТУП ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ 
 

              Приступ објектује могућ са  јавне површине, из улице Белуца – Војводе Кајице, који је 
некатегорисан пут, односно са постојеће саобраћајнице ,за које су издати технички услови бр. 
116/1/2020-IV-05 od 28. септембра 2020. године издатих од стране Градске управе града 
Вршца, Одељења  за инвестиције и капитална улагања. Планирана је ширина улаза је 9.00 
метара.  
            За паркирање возила за сопствене потребе пројектује се нових  пет паркинг места за 
путничка возила.За теретна возила користи се постојећи простор на сопственој парцели . 
 
5. УСЛОВИ  ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

      Новоизграђени објекат биће прикључен на енергетску, водоводну и телекомуникациону 
мрежу према прописима одређеним законом, на основу техничких услова надлежних 
дистрибутера који су прибављени током прикупљања документације за градњу.У постојећем 
комплексу постоје одговарајућа инфраструктура која ће се делимично користити као  
прикључке на овај  
 
 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
          Снабдевање водом 

            Технички услови бр. 05-61/2020-02 од 21.09.2020. године, које је издало ЈКП ``Други 
октобар``, ЕЈ ``Водовод`` Вршац, дефинишу услове за пројектовање и извођење радова. 
Водовод је могуће прикључити на ПЕ ᴓ 90 који се налази на парној страни улице Војводе 
Кајице. Прикључак  за хидрантску мрежу је 2``, односно 3 `` зависно од количине неопходне 
за гашење пожара.У случају санитрне воде потребно је исто прикључити 2 ``. Прикључак на 
водоводну мрежу извести савитљивим полиетиленским цевима, одговарајућег пречника. 
Дубина цевовода је мин. 1.00м. Према условима ДП«Други октобар» ЕЈ»Водовод» изградити 
водомерни шахт, са водмером, засунима, повратним вентилом и испусном славиницом за 
пражњење инсталације. 
               Прикључење објекта на градску инсталацију изводи Е.Ј. "Водовод", ДП "Други 
октобар", Вршац. 
          Одвођење отпадних вода 

            Одвод одпадне воде из објекта одводи се у септичку јаму. Објекат ће бити прикључен 
на новопројектоовану уличну канализациону  мрежу када се створе услови. 
         Одвођење атмосферских вода 

           Атмосферске воде са плочаних површина одводе се површински према риголи уз 
дворишне плочане површине.Нагиби плочаних површина су максимално 2%, према риголи, а 
нагиб риголе је 1%, која приближно прати пад терена. Прихваћена атмосферска вода одводи 
се отвореним постојећим колектором. 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  и ГАСНА  ИНФРАСТРУКТУРА 
           Све радове пројектовања и изградње извести по техничким условима за прикључење 
објекта на електроенергетску мрежу који издати од стране " Електровојводине ", 
Електродистрибуција "Панчево".Испред парцеле се налази бандера на коју треба поставити 
прикључак и мерну групу. 
 
             Прикључак на градску гасну мрежу извести по техничким условима бр. 02/2020 од 
01.10.2020.  године које је издало ЈКП ``Други октобар``, ЕЈ ``Гасовод`` Вршац. 
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6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, 

БЕЗБЕДНОСТ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 
У објекту је предвиђена делатност узгој пилића, у циклусима, када се након пражњења 
објекта износи стајњак на њиве у атару.  
Приликом уласка у  простор  у коме се обавља делатност обавезно се поставља дезо 
баријера како би се спречило уношење и изношење штетних материја. 
Отпадне воде која се појављује приликом прања објекта  одводи се у воонепропусну септичку 
јаму одговарајуће  запремине. 
На парцели је предвиђено постављање одређен број контејнера за сепарисан отпад  и такви 
се одвозе на депонију од стране надлежне комуналне службе. 
У објекту се предвиђа довољан број унутрашњих хидраната. Такође се предвиђа довољан 
број евакуационих излаза. 
 
7. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 
На месту где се врши изградња објкта, а и у широм подручију нема културних добара. 

Сама локација се налази на периферији насеља. Овај део насеља настао је у каснијој фази 
развоја и изградње, тако што је овај инвеститор улагао у опремање земљишта кроз 
инвестиције у ову врсту делатности. Иза поменуте локације гледано према граду Вршцу ,  
завршава се и граница грађевинског рејона.  

 

8. КОНСТРУКЦИЈА , МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО 

ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

      Новопројектовани  економски објекат за гајење пилића П+0, габаритних димензија 18,00 х 
45,70  м . Укупна нето корисна  површина  ојекта је  П = 797,13 м2. Укупна  бруто површина објекта 
је  П = 826,62 м2. 
          Конструкција објекта је масивна са носећим зидовима од гитер блокова  ,  дебљине зидова 
су 20цм. Носачи кровне облоге је челична решетка  , Р-носачи, састављени од топло ваљаних 
профила и округлих челика. Р-носачи су ослоњени на бетонске стубове.   
         Сви зидови су укрућени са хоризонталним и вертикалним армирано-бетонским серклажима. 
Бетон је квалитета МБ20, арматура је квалитета РА 400/500.  
         Објекат је фундиран на темељним самцима претпостављених димензија 1.80/1.00/0.40 м са 
хоризонталним серклажима и контрагредама, а у свему према техничким прописима за армирани 
бетон. 
         Фасадни зидови су од гитер блокова зиданих у продужно – цементном малтеру  
          Браварија је  изведена у свему према опису из тендера радова. Оквири и крила су од црне 
браварије, у радионици премазани заштитним премазима финално обрађени уљаним 
премазима.Окови и крила са опремом за затварање и закључавање. 
         Кров је од од изолационог панела д- 12 цм. 
          Одводњавање кровних површина објекта урађено је путем видних хоризонталних и 
вертикалних олучних канала од поцинкованог лима. 
          Отвори су затворени црном бојеном браваријом. 
          Кров је покривен  алуминијумским ТР лимом. 
           

3. ДОКУМЕНТАЦИОНА  ОСНОВА 
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1.  Препис листа непокретности привремени број 815 К.О. Вршац од Службе за Катастар 
Непокретности Вршац, од 18.01.2017. године. 
 
2. Катастарско топографски план парцеле 11 К.О. Павлиш  у размери Р=1:500 од 19.06.2015. 
године ( овера од стране геиодетског бироа ``Премер`` и Службе за катастар непокретности 
Вршац )   
 

  4. УСЛОВИ  И  МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  
          Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да 
урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документом, Законом и 
подзаконским актима донетим на основу Закона.  
 Пре потврђивања урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма 
организује јавну презентацију урбанистичког пројекта у трајању од седам дана.  
 На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих 
лица.  
 По истеку рока за јавну презентацију, надлежни орган у року од три дана доставља 
урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама комисији за планове.  
 Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све 
примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је 
урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени 
извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.  
 Орган надлежан за послове урбанизма дужан је да, у року од пет дана од дана 
добијања предлога комисије из става 5. овог члана потврди или одбије потврђивање 
урбанистичког пројекта и о томе без одлагања писменим путем обавести подносиоца 
захтева.  
 На обавештење може се поднети приговор општинском, односно градском већу, у року 
од три дана.  
 Орган који је потврдио урбанистички пројекат дужан је да у року од пет дана од дана 
потврђивања пројекта, тај пројекат објави на својој интернет страници 
 

 
 
                                                                                    Одговорни урбаниста 
                                                                        дипл. инж. арх. Драган Добросављевић 
                                                                                      лиц. бр. 200 0609 04 
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            ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА 
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            ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА 

 



 
   

0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

 

 
Инвеститор: Мудрић Вељић Огњен, Вршац, ул. Војводе 

Мишића бр.2 
 
 

    Објекат:                             ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ ЗА УЗГОЈ 
ПИЛИЋА П+0,  КП 11, КО Павлиш, у Павлишу, 
Белуца- Војводе Кајице  

 
Врста техничке документације:    ИДР – Идејно решење 
 
За грађење/извођење радова: нова градња 
 
Пројектант: Биро Д3 Пројект, Вршац 
 
Одговорно лице пројектанта:  Драган Добросављевић, дипл.инж.арх. 
 
Печат: Потпис:  
 
 
 
 
 
 
Главни пројектант: Драган Добросављевић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце: 300 6723 04 

 

Лични печат: Потпис: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број техничке документације: 85/20 - ИДР 

Место и датум:    Вршац; септембар, 2020. год. 

 

 

 

 



 

 

 

0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске                           

0.2. Садржај главне свеске                                   

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта   

0.4. Изјава главног пројектанта                                            

0.5. Садржај техничке документације                       

0.6. Подаци о пројектантима                                      

0.7. Општи подаци о објекту                                      

0.8. Сажети технички опис                                                                   

  

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
  

0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 

132/14 и 145/14, 83/2018,31/2019, 37/19 и 9/20), и  одредби Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015.) као: 
 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

за израду ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА ПО чл.145 за 
изградњу ЕКОНОМСКОГ  ОБЈЕКТА ЗА УЗГАЈЕЊЕ ПИЛИЋА П+0,  КП 11, КО 
Павлиш, у Павлишу,  Белуца – ул. Војводе Кајице, одређује се: 
 
 
за  Биро Д3 Пројект из Вршца 
 
Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић   .............. број лиценце ИКС 300 6723 04 
 
 
 
 
 
 
Инвеститор: Мудрић -Вељић Огњен, Вршац 
 
Одговорно лице / заступник:  __________________________ 
 
Печат:      Потпис: 
 
 

 
 
 
Место и датум:   Вршац , септембар, 2020.године 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Прилог 3. 

 

0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА за изградњу ЕКОНОМСКОГ 
ОБЈЕКТА  ЗА УЗГОЈ ПИЛИЋА П+0 , КП 11, КО Павлиш, у Павлишу, Белуца – 
Војводе Кајице  
 

Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић,                      

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

да су делови идејног решења међусобно усаглашени, да подаци 
у главној свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту 

приложени одговарајући елаборати и студије 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.85/20  -  ИДП 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр.85/20  -  ИДП 

 
 
 
 
 
Главни пројектант (ИДР):                  Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић,                      
 
Број лиценце: ИКС 300 6723 04 
 
  
 

Лични печат: Потпис: 
 

      
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Број техничке документације: бр.85/20 -ИДР 
 
Место и датум: Вршац , септембар 2020. 
 

 

 

 

 



 
 

 

2.1. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128. 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 и 
50/2013-одлука УС, бр. 98/2013-УС и бр.132 и 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и  
одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 
23/2015.) као: 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

за израду ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКТА који је део ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА  за 
изградњу за изградњу ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА  ЗА УЗГОЈ ПИЛИЋА П+0 , КП 11, 
КО Павлиш, у Павлишу, Белуца – Војводе Кајице , одређује се: 

 
 дипл.инж. арх.     Драган Добросављевић...........................  лиц.бр.300 6723 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главни пројектант (ИДР):                  Дипл.инж.арх. Драган Добросављевић,                      
 
Број лиценце: ИКС 300 6723 04 
  

Лични печат: Потпис: 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Број техничке документације: 85/20 - ИДР 
 
Место и датум: Вршац ,септембар ,  2020. године 
 

 

 

 



 
 

Прилог 4. 

 
2.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

ОБЈЕКТА 

 
 

Одговорни пројектант ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 
који је саставни део Урбанистичког пројекта за изградњу ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА  
ЗА УЗГОЈ ПИЛИЋА П+0 , КП 11, КО Павлиш, у Павлишу, Белуца – Војводе Кајице  
 

 

 
дипл.инж. арх. Драган Добросављевић 

       

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

1. да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима  
2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, 

прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и 
правилима струке; 

3. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат 
израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност 
основних захтева. 

 
 
Одговорни пројектант :          дипл.инж. арх.     Драган Добросављевић,         
 
 
Број лиценце: ИКС 300 6723 04 
 
  

Печат: Потпис: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Број техничке документације:          бр. 85/20 -  ИДР 
 
Место и датум: Вршац , септембар  2020.године 
 
 



 
 

Прилог 4. 

 

 
 

0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: 85/20 -  ИДП 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр: 85-1/20 - ИДП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  

 
Пројектант: Биро Д3 Пројект, Вршац 
Главни пројектант : Драган Добросављевић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце: 300 6723 04 

Лични печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  

 

Пројектант: Биро Д3 Пројект, Вршац 
Одговорни пројектант : Драган Добросављевић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце: 300 6723 04 

Лични печат: Потпис: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

тип објекта: Слободно-стојећи објекат 

 
категорија објекта: 

 
Б 

класификација 
појединих делова 
објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 
 

 

100% 
 

127112 – Зграде за стоку и живинарници 

назив просторног 
односно 
урбанистичког плана: 

 

место: Павлиш 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска општина: 

11,   КО Павлиш 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 

11,    КО Павлиш 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска општина 
на којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу: 

4417 (стари број) ,  КО Павлиш 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

прикључак на  водоводну мрежу Постојећи 

прикључак на  електро енергетску 
мрежу 

                                    нови прикључак  
         17,25 Kw,  3x25A 

  
 
 
 
 



 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

димензије 
објекта: 
 

укупна површина парцеле/парцела: 4241,00 м2 

укупна БРГП надземно:   826,62 м2 

укупна БРУТО изграђена површина:   826,62 м2 

укупна НЕТО површина:   797,13 м2 

површина приземља:   826,62 м2 

површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

  826,62 м2 

спратност (надземних и подземних 
етажа): 

П+0 

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

 Венац 3,15 м, 
слеме 5,00 м 

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

Венац 91,55 
 слеме 93,40 

спратна висина:          2,80 м 

број функционалних јединица/број 
станова: 

- 

број паркинг места: - 

материјализациј
а објекта: 
 
 
 

материјализација фасаде: Малтерисани зид 
од гитер блока 

оријентација слемена: југозапад-
североисток 

нагиб крова: -   

материјализација крова: Термоизолациони 
панел 

проценат 
зелених 
површина: 

- 40,78 % 

индекс 
заузетости: 

- 20,03 % 

индекс 
изграђености: 

- 0.41 

друге 
карактеристике 
објекта: 

 

предрачунска 
вредност 
објекта: 

14 879 160.00 динара 

  
 
 
 



 

  

 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
ОБЈЕКАТ:             Економски објекат за гајење  живине  П+0 

 

МЕСТО:  ПАВЛИШ , потес   Белуца, улица Војводе Кајице 

 

ИНВЕСТИТОР: Мудрић Вељић Огњен, Вршац, ул.Војводе Мишића бр.2 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА:  Објекат је лоциран у Павлишу ,  на улазу у  насеље , потес  Белуца по 

на парцели инвеститора број  11 Павлиш по  привременом листу  непокртетности 

бр.815  ко Павлиш. 

  

САДРЖАЈ: Садржај објекта је одређен пројектним задатком који је дат на основу 
потреба инвеститора, а према прописима који важе за овакву врсту објеката. 

 Предмет пројекта је изградња економског објекта за гајење пилића П+0, 

габаритних димензија 18,00 х 45,70  м .   

           Укупна нето површина                       П = 797,13 м2.   

           Укупна  бруто површина објекта је  П = 826,62 м2. 

            

КОНСТРУКЦИЈА:  Конструкција објекта је масивна са носећим зидовима од гитер 

блокова  ,  дебљине зидова су 20цм. Носачи кровне облоге је челична решетка  , Р-

носачи, састављени од топло ваљаних профила и округлих челика. Р-носачи су 
ослоњени на бетонске стубове.   

  Сви зидови су укрућени са хоризонталним и вертикалним армирано-бетонским 

серклажима. Бетон је квалитета МБ20, арматура је квалитета РА 400/500.  

 Објекат је фундиран на темељним самцима претпостављених димензија 

1.80/1.00/0.40 м са хоризонталним серклажима и контрагредама, а у свему према 

техничким прописима за армирани бетон. 

            Потребно је урадити  широки ископ машинским путем до коте замене подтла, а 

од ове коте се даље врши ископ за темеље објекта до дубине 80-120 цм. Урађен је 

тампон природне мешавине шљунка испод темеља дебљине 10 цм.и испод подне 

конструкције дебљине 10 цм.  

 Објекат је без међуспратних конструкција. 

 Ригле и стубове, серклаже, надвратнике и надпрозорнике на објекту као и друге 

носеће елементе извести у свему према архитектонским цртежима, статичком 

прорачуну, детаљима И техничким прописима. 

 Фасадни зидови су од гитер блокова зиданих у продужно – цементном малтеру  
 Браварија је  изведена у свему према опису из тендера радова. Оквири и крила 

су од црне браварије, у радионици премазани заштитним премазима финално 

обрађени уљаним премазима.Окови и крила са опремом за затварање и 

закључавање. 

            Кров је од од изолационог панела д- 12 цм. 

 Одводњавање кровних површина објекта урађено је путем видних 
хоризонталних и вертикалних олучних канала од поцинкованог лима. 

  Спољни отвори су затворени црном бојеном браваријом или бетонским 

светларницима . Кров је покривен  алуминијумским ТР лимом. 

 Термичка изолација није предвиђена за овај објекат.  



 

  

 
 

 

 У објекту је урађена хоризонтална хидроизолација  испод у нивоу пода. 

 У објекту су предвиђене инсталације јаке струје и воде за потребе хидрантске 

мреже. Пројекти свих наведених инсталација биће урађени као посебни елаборати. 
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ОБЈЕКАТ:             Економски објекат за гајење  живине  П+0 
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