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1.1 Решење о одређивању одговорног урбанисте 
 
 
На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 
-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020) и одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр. 32/2019) као: 
 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА 

 
 

за израду Урбанистичког пројекта за изградњу производно попсловног објекта – 
радионица за обраду и сладиштење плочастих и дрвених материјала П+1 на 
катастарској парцели 27613 К.О. Вршац, инвеститора Данијела Марушић Дидахос из 
Вршца,ул. Народног Хероја Тепић Милана  бр. 29, одређује се: 
 
 
Драган Добросављевић, дипл.инж.арх…    …………………..број лиценце: 200 0609 04 
 
 
 
 
Пројектант:      Биро Д3 ПројектВршац, Сремска бр. 69а 
Одговорно лице пројектанта:    диа Драган Добросављевић, директор 
Потпис и печат: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Број техничке документације:   98/20-УП 
 
Место и датум:    Вршац, новембар 2020. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2 Изјава одговорног урбанисте 

 
 
Као одговорни урбаниста за израду Урбанистичког пројекта за изградњу производно 
попсловног објекта – радионица за обраду и сладиштење плочастих и дрвених 
материјала П+1 на катастарској парцели 27613 К.О. Вршац 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

− да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 одлука 
УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и  
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр. 32/2019); 

− да је урбанистички пројекат израђен у складу са важећом планском 
документацијом, прибављеним условима, важећим прописима, стандардима и 
правилима струке. 

 
 
Одговорни урбаниста:    Драган Добросављевић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце:     200 0609 04 
Печат и потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:   98/20-УП 
 
Место и датум:    Вршац, новембар 2020. 
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Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 12527
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Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности 5f2a5ffd-aa51-4e65-8568-803006309017
Матични број општине: 80128

Општина: ВРШАЦ

Матични број катастарске општине: 804932

Катастарска општина: ВРШАЦ

Датум ажурности: 18.11.2020. 14:18

Служба: ВРШАЦ

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

Број парцеле: 27613

Подброј парцеле: 0

Површина m²: 1982

Број листа непокретности: 12527

Подаци о делу парцеле  
Број дела: 1

Врста земљишта: ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ

Култура: ЊИВА 4. КЛАСЕ

Површина m²: 1982

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: МАРУШИЋ ДИДАХОС (ВЕЛИБОР) ДАНИЈЕЛА

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.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦА ЗА ОБРАДУ  И 

СКЛАДИШТЕЊЕ ПЛОЧАСТИХ И ДРВЕНИХ МАТЕРИЈАЛА П+1 НА КАТАСТАРСКОЈ  

ПАРЦЕЛИ БР. 27613 К.О. ВРШАЦ 

 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 

            ПРАВНИ ОСНОВ : 

 

       На основу члана 60. и 61. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закони и 
9/2020),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 : 

-  Генерални план Вршца (“Службени лист општине Вршац”, бр. 4/2007 и 6/2007) 
- Генерални урбанистички план Вршца (''Службени лист општине Вршац'', бр. 16/2015, 
17/2015, 10/2019 и 11/2019) 
   -    Информација о локацији  бр. 353-124/2019-IV-03 од  01.07.2019. године. 
 

2. ПОВОД  ЗА ИЗРАДУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

      Инвеститор Данијела Марушић Дидахос из Вршца, ул. Народног Хероја Тепић Милана 
бр. 29, намерава  да на парцели кат.бр. 27613 КО Вршац, које се налази у улици Гудурички 
пут бб изгради за потребе функционисања своје фирме производно пословни објекат – 
радионица за обраду и складиштење плочастих и дрвених материјала П+1. 
 
3. ИЗВОД ИЗ ГУП-а ВРШЦА 

 

      Катастарска парцела бр. 27613 КО Вршац припада блоку 137 зона 5 на Гудуричком путу 
(затачени објекти, постојећа регулација улица и мрежа инфраструктуре). 
Врста и намена објеката 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: главни, други и 

помоћни објекти. 

− Намена главног објекта: породично стамбени објекат, стамбено-пословни објекат,пословно-

стамбени објекат који не угрожава становање; 

− Врста главног објекта породичног становања: слободностојећи, двојни; 
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− Намена другог објекта на истој грађевинској парцели: пословни објекат, стамбени објекат, летња 

кухиња, гаража и оставе веће од 20 м2 

− Намена помоћног објекта: остава мање од 20 м2, ограде, бунари и септичка јама (прелазно решење 

до прикључења на насељску канализациону мрежу); 

Услови за образовање грађевинске парцеле 

Услови за образовање нових грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи: 

− за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 м (изузетно 10,0 м), 

минимална површина парцеле је 300,0 м2, 

− за двојни објекат минимална ширина парцеле је 10,0 м (2 х 5,0 м), минимална површина је 500,00 

м2 (2 х 250,00 м2), а само у изузетним случајевима 400 м2 (2 х 200,00 м2), 

Положај објекта на парцели 

Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинским линијама. 

Грађевинска линија новог објекта у зони постојећег становања се одређује на основу позиције 

већине изграђених објеката. Грађевинска линија новог објекта у зони планираног становања се 

одређује на основу Плана детаљне регулације. 

Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију минимално 3,00 м. 

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежне позиције већине изграђених 

објеката. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима: 

− основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи на минимално 

0,5 м од припадајуће границе парцеле; 

− основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 

3,0 м од насупротне границе парцеле, односно на 2,5 м (са испадом); 

− Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0 м од границе 

парцеле; 

− Основни габарит главног објекта у прекинутом низу од припадајуће границе парцеле је 0,0 м, а од 

насупротне границе парцеле је 3,0 м (растојање основног габарита без испада), односно на 2,5 м (са 

испадом). 

Дозвољени индекс (степен) изграђености и индекс (степен) искоришћености 

Урбанистички показатељи Опште стамбене зоне средњих густина 

Густина насељености 100-150 ст/ха 

Индекс искоришћености 2,0  

Степен изграђености мах 50% 

% Зеленила мин 30% 

Урбанистички показатељи Зоне ретких насеља малих густина 

Густина насељености до 100 ст/ха 

Индекс искоришћености 1,6 

Степен изграђености мах 40% 

% Зеленила мин 30% 

Дозвољена спратност и висина објекта 

Спратност главног објекта је од П (приземље) до максимално П+2+Пк или П+1+М (приземље+две 

етаже+поткровље или приземље + једна етажа + мансарда). 

Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 9,0 м од коте заштитног тротоара 

објекта до венца, односно максимално 12,0 м од коте заштитног тротоара објекта до слемена. 

Спратност пословног објекта уз главни објекат је максимално П+Пк (приземље + поткровље) 

(дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Висина објекта је максимално 

7,50 м од коте заштитног тротоара објекта до венца. 

Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) 

а максималне висине до 5,0 м од коте заштитног тротоара објекта до венца. 
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На стрмом, терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте 

нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00 м - висина је растојање од нулте коте до 

коте слемена, односно венца. Када је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или 

приступног пута веће од 2,00 м - висина је растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена 

(венца) умањено за разлику висине преко 2,00 м. 

На стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или 

приступног пута висина објекта је растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца). 

 

Међусобна удаљеност објеката 

 

Удаљеност између главног и другог или помоћног објекта, уз главни објекат може бити мин. 4,0 м, 

уколико постоје отвори на насупротним странама, односно 2,5 м, уколико не постоје отвори на 

насупротним странама. 

Удаљеност између главног и другог објекта, удаљеност између главног и помоћног објекта уз главни 

објекат може бити мин. 4,0 м. 

Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 м, ако су 

задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Други и помоћни објекат уз главни објекат и пословни објекат се граде у истој линији на делу 

бочног дворишта припадајуће границе парцеле као и главни објекат, уз услов да се објекат од 

границе парцеле гради на минимално 0,5 м одстојања од границе парцеле. 

Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0 м од 

заједничке границе парцеле. 

Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одводња атмосферских 

падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат. 

Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и транспарентне 

ограде с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи висину од х=2,0 м. 

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 м а код комбинације зидани део 

ограде може ићи до висине од 0,9 м. 

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде 

и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 

Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, 

транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално х=2,0 м. 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење 

стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа 

од висине спољне ограде. 

 
4. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ И ЛОКАЦИЈИ   

 
  Право коришћења на катастарској парцели бр. 27613 КО Вршац има Марушић Дидахос 
Данијела  из Вршца ул. Народног хероја Тепић Милана бр.29.  
Подаци површина из ПЛН  који су усклађени катастарско-топографског плана су следећи:

  
Бр. парцеле Култура Класа Потес ( Улица) ха а м2 

27613 Њива 4 класе Гудурички пут 1 9 82 
   УКУПНО 1 9 82 

Табела 1 
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    Грађевинска парцела катастарски бр. 27613 КО Вршац има површину од 1 ха 9 а 82 м2 је 
празна и нема објеката на парцели. Сама парела налази се на периферији града на самом 
излазу из града према насељеним местима Велико Средиште и Гудурица. 
      Парцела излази једном страном на јавну површину, улицу Гудурички пут бб. Парцела је 
правилног облика, постављена дужом страном правац северозапад-југоисток и има дужину 
од 152,21м  и ширину према собраћајници Гудурички пут 12,55м. 
        Парцела се налази на терену који је у паду, с тим да је део код прикључка на 
саобраћајницу веома стрм. Висинска разлика између пута и дела који је удаљен на 15м од 
регулационе линије је 2м 

           Надморска висина  парцеле је на апсолутној коти  89.71м до 85.66м.  
 
5. ПОДРУЧЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ОБУХВАЋНИХ 

ПАРЦЕЛА 
 

        Подручје обухваћено урбанистичким пројектом захвата парцелу кат. бр. 27613 КО 
Вршац које представља градско грађевинско земљиште планом предвиђена за породично 
становање где има могућмост изградње у оквиру пословног дела парцеле, изградња 
производног односно пословног објекта. 
        Аналитичко-геодетски елементи који описују границу ових парцела преузети су из 
геодетског операта, дати су у графичком прилогу, овереном кастарско-топографском плану. 
Парцела  бр. 27613 КО Вршац се граничи са суседним грађевинским парцелама бр. 27615, 
27614, 27612, 27611 на којима постоје изграђени помоћни и стамбени објекти и 28243 
(улица Гудурички пут). 

 
6. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

          На парцели тренутно нема ниједног објекта. Парцела је предвиђена за породично 
становање где има могућмост изградње у оквиру пословног дела парцеле, изградња 
производног односно пословног објекта. Сама парцела је у благом паду с тим што предњи 
део до улице има веома стрм нагиб, део који се налази према прикључку ка самој 
саобраћајници.  
            Сама парцела има могућност прикључка на водоводну, канализациону, 
електроенергетску и гасну инфраструктуру.Такође постоји могућност прикључка на 
соабраћајницу Гудурички пут.  
            На парцели нема изграђених објеката. Планирани објекат је производно пословни 
објекат – Радионица за обраду и складиштење плочастих и дрвених материјала П+1.  

 

2 . ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ  

 

1. КОНЦЕПТ РЕШЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА СА ОПИСОМ НАМЕНЕ И 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ  ОБЈЕКАТА  

 
            На парцели бр. 27613 КО Вршац планира се изградња производно пословног објекта – 
Радионица за обраду и складиштење плочастих и дрвених материјала, спратности П+1. 
Објекат је у основи површине 474,90 м2, укупно бруто површине 529,44 м2. Предњи део чине 
канцеларије (пословни део), док задњи део се налази радионица (производња). 
            У унутрашњости парцеле је предвиђено 4 места за паркирање путничких и економских 
возила. Паркирање путничких возила за потребе новог објекта је једнострано са 
саобраћајницом управној јавној саобраћајници. Отворени простор за паркирање обрађује се 
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растер плочама и засађеном травом. Паркинзи су постављени паралелно у односу на 
саобраћајницу. Димензија једног паркинг места је 5,00мx2.40м . 
 
           У дворишту је предвиђено место за контејнере за отпад који се треба примарно 
сепарисати. 
           Предвиђено је озелењавање слободних површина које нису под објектима, 
саобраћајницама и платоима. У задњем делу парцеле се планира високо растиње, док у 
слободном предњем делу дворишта доминира ниско растиње и травњак.    
          Предњи део се гради од гитер блокова дебљине 25цм, који је фундиран на тракастим 
темељима и укрућен хоризонталим и вертикалним серклажима. Таванице су армирано-
бетонске типа ферт. Кровну конструкцију чине венчанице, рогови од чамове грађе преко којих 
су постављене даске, контра летве, летве и фалцовани цреп. 
          Задњи део се гради од гитер блокова дебљине 25цм, који је фундиран на темељним 
самцима који су повезани везним гредама, укрућен хоризонталим и вертикалним 
серклажима. Кровну конструкцију чине решетке које су израђене од челичних профила, преко 
којих су постављене рожњаче, а кровну конструкцију чини трапезасти лим 
           Фасада објекта се израђује од стиропора дебљине 12цм. 
           Атмосферска вода се са крова одводи видљивим олуцима, а из дворишта се одводе 
бетонским риголама и природним падом према задњем делу дворишта. 
           Врата радионице се постављају као посебна врата у  оквиру капија за  излаз за 
пешаке.  
           Предвиђа се постављање два спољна против пожарна хидранта један испред а други 
иза објекат и довољан број унутрашњих хидраната.  
               

2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У 

ОДНОСУ НА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

           Објекат се поставља на око 21,34 м од регулационе линије због саме конфигурације 
терена тј. у том делу према јавној саобраћајници виинска разлика је око 2м. Да би се 
омогућило неометан приступ самом објекту, тј манипулативни простор за изградњу рампе у 
паду, као и паркинг места. Објекат се поставља на растојању 0,38м од међе према једном 
суседу суседу, тј. према парцели бр. 27611 КО Вршац, да би се ка другом суседу омогућио 
пролаз за возила за доставу материјала.  
Пошто је предњи део терена у паду са предње стране предвиђена је рампа до 12%, док се са 
задње стране објекта предвиђа насипање терена. По потреби на појединим местима према 
суседима изарђују се и потпорни зидови, приликом израде саобраћајница ради приступу 
задњем делу. У задњем делу капије остају подигнуте у односу на терен ради лакшег 
истовара робе. 
           Висина ограде којом се ограђује парцела је х=2,0 м. 
 

3.  ПЛАНИРАНИ  И ПОСТИГНУТИ УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
         По параметрима из Плана на грађевинској парцели степен изграђености је максимално 
50%,  индекс искоришћености максимално 2,0, минимални проценат зеленила 30%. 
 

Бр.парцеле Површина 
парцеле 
       м2 

Површина под објект. 
(постојећи и планирани) 
м2 

Индекс 
заузетости 

Индекс 
искоришености 

27613 1982 474,90 (укупно бруто 528,60) 23,96 0,27 

 Табела 2 
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Бр. 
парцеле 

Површина 
парцеле 
       м2 

Површина под објект. + 
саобраћ. пов. (бетон+бехатон) 
                           м2 

Зелене 
површине 
         м2 

 

27613 1982 474,90+536,75=1011,65 970,35/ 48,96%  
Табела 3 

 

Сви урбанистички параметри су задовољени. 
 

4.  ПРИСТУП ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА 

ПАРКИРАЊЕ 
 

     Приступ објекту је са јавне површине, из улице Гудурички пут, односно са постојеће 
саобраћајнице. Ширина улаза је 3.5 метара.  
      За паркирање возила за сопствене потребе постоје четири паркинг места за путничка 
возила. За теретна возила користи се задњи део парцеле до којег је планиран пут.                
 

5. УСЛОВИ  ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Новоизграђени објекат биће прикључен на енергетску, водоводну и канализациону мрежу 
према прописима одређеним законом, на основу техничких услова надлежних дистрибутера 
који су прибављени током прикупљања документације за градњу. 
 
 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
  Снабдевање водом 

Према техничким условима бр. 05-4/2020-25-1 од 19.11.2020. од стране ЈКП „Други Октобар“ 
дефинишу услове за пројектовање и извођење радова. Водовод је могуће прикључити на 
постојећу водоводну мрежу ПЕ ДН250 која се налази у улуци Гудурички пут на парној 
страни улице. Хидростатички притисак у мрежи је 130 мнм. 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 
Према техничким условима бр. 05-4/2020-25-1 од 19.11.2020. од стране ЈКП „Други Октобар“ 
одвод одпадне воде из објекта одводи се у постојећи фекални колектор ПВЦ Ø300 који 
пролази кроз задњи део парцеле 27613 КО Вршац. Прикључак се врши под минималним 
нагибом  1% нагиба цеви са минималним  пречником Ø160.  

 

Одвођење атмосферских вода 

 Атмосферске воде са плочаних и бетонских површина одводе се површински према 
природном паду према задњем делу дворишта. Нагиби плочаних површина су максимално 
2%, према риголи, а нагиб риголе је 1%, која приближно прати пад терена. 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Све радове пројектовања и изградње извести по техничким условима бр. 8c.1.1.0.-D.07.15-
33867-20 od 23.11.2020. године за прикључење објекта на електроенергетску мрежу који 
издати од стране  ", ЕПС Електродистрибуција " доо Београд, Огранак Електродистрибуција 
Панчево  
 

6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ТЕХНИЧКЕ 

ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 
У радионици се врши склапање намештаја од дрвеног плочастог материјала (универ). 

Од добављача, материјал долази већ кројен на меру, затим се врши складиштење и 
сортирање у радионици и склапање намештаја на столарским столовима помоћу 
батеријских шрафилица, бушилица, чекића. Ретко по потреби користи се и столарска 
комбинована машина са шест операција која има циклон за усисавање и складиштење 
прашине. Склопњен намештај се дистрибуира крајњим корисницима. Сав отпад прашина, 
шрафови.. се складиште и такви се одвозе на депонију од стране надлежне комуналне 
службе. 

У објекту се предвиђа довољан број унутрашњих, као и спољашњих хидраната. 
Такође се предвиђа довољан број евакуационих излаза. 

 
7. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 
На месту где се врши изградња објкета, а и у широм подручију нема културних 

добара. Сама локација се налази на периферији града. Овај део насеља настао је у каснијој 
фази развоја и изградње града. Иза поменуте локације са леве стране гледано када се 
излази из града према Великом Средишту и Гудурици, одмах након грађевинских парцела 
које се налазе поред самог пута, завршава се и граница грађевинског рејона. На већ 
поментутим парцелама које се налазе са леве стране пута и које су доста ниже у односу на 
сам пут, веома је четса појава у задњим деловима парела површинских вода и бара, која 
настају приликом падавима а такође и у зимским периодима када долази до топљена снега.  

 
8. КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО 

ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

      Новопројектовани објекат гради се у предњем делу парцеле. Димензије објекта су 
8,74мx54,24м, укупне површине 528,60 м2, спратности П+1. Објекат је од гитер блокова 
укрућен хоризонталним и вертикикалним серклажима изграђен на тракастим темељима, 
темељима самцима и везним гредама. Столарија је ПВЦ. Фасада је типа демит фасаде. 

3. ДОКУМЕНТАЦИОНА  ОСНОВА. 

1. Катастарско топографски план парцеле 27613 К.О. Вршац у размери Р=1:500 од 
10.07.2020. године (овера од стране геиодетског бироа ``Премер`` из Вршац )   
2.  Информација о локацији бр. 353-124/2019-ИВ-03 од 01.07.2019. године издата од стране 
Град Вршац, Градска управа, Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство. 
3. Технички услови бр. 05-4/2020-25-1 од 19.11.2020. од стране ЈКП „Други Октобар“ из Вршац 
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4. Технички услови бр. 8c.1.1.0.-D.07.15-33867-20 od 23.11.2020. године за прикључење 
објекта на електроенергетску мрежу који издати од стране  ", ЕПС Електродистрибуција " 
доо Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево  

 

 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 03 
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ОСНОВНИ  САДРЖАЈ  ГЛАВНЕ  СВЕСКЕ 

 

0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 0 – ГЛАВНАСВЕСКА 

 

Инвеститор:   Марушић Дидахос Данијела, Вршац, ул. Народног хероја Тепић Милана бр.29 

 

Објекат:        Производно пословни објекат -  Радионица за обраду и складиштење 

плочастих  дрвених  материјала  П+1 

 

Врста техничке документације: ИДР ( пројекат идејног решења за локацијске услове) 

 

Заграђење / извођењерадова: изградња – нова градња 

 

 

Пројектант: Биро Д3 Пројект, Вршац 

 

Одговорнолицепројектанта: дипл.инг.арх. Драган Добросављевић 

 

Потпис:   
 

 

 

 

 

 

 

 

Главнипројектант: дипл.инж.арх. Драган Добросављевић 

 
Бројлиценце: 200 0609 04 

 

Потпис: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Бројтехничкедокументације: 98/20-УП 

 

Местоидатум:   Вршац, октобар 2020. 
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0.2.  САДРЖАЈГЛАВНЕСВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна  страна  главне  свеске 

0.2. Садржај  главне  свеске 

0.5. Садржај  техничке   документације 

0.6. Подаци о  пројектантима 

0.7. Општи подаци  о објекту 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

0.5.  САДРЖАЈТЕХНИЧКЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

0 ГЛАВНА  СВЕСКА бр:98/20-УП 

1 ПРОЈЕКАТ   АРХИТЕКТУРЕ бр:98/20-УП 
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0.6.  ПОДАЦИ О  ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  

Пројектант: БИРО Д3 ПРОЈЕКТ 

Главни  пројектант : дипл.инг.арх. Драган Добросављевић 

Бројлиценце: 200 0609 04 

Потпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРОЈЕКАТАРХИТЕКТУРЕ:  

Пројектант: БИРО Д3 ПРОЈЕКТ 

Одговорни  пројектант : дипл.инг.арх. Драган Добросављевић 

Бројлиценце: 200 0609 04 

Потпис: 
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0.7.  ОПШТИ   ПОДАЦИ  О ОБЈЕКТУ И  ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ ООБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

типобјекта: слободностојећи објекат 

врста радова: нова градња 

Категорија  објекта: Б 

Класификација појединих делова објекта: 

 

 

 

Учешће у укупној 

површиниобјекта 

 (%): 

Класификац. 

ознака: 

 

100% 

 

122011 – пословне 

зграде 

125101 – индустр. 

зграде 

  

Назив просторног односно урбанистичког плана : Генерални план Вршца (''Службени  

лист општине Вршац'', бр.4/2007 и  

6/2007), Генерални урбанистички  

план Вршца (''Службени лист  

општине Вршац'', бр. 16/2015, 17/2015, 

 10/2019 и 11/2019) 

место: Вршац 

Број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и

катастарска општина: 

27613КО Вршац 

Број катастарске парцеле списакк атастарских парцела 

 и катастарска општина преко којих прелазе прикључци 

за инфраструктуру: 

27613, 28243КО Вршац 

Број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и

катастарска општина на којој се налази прикључак на јавн

саобраћајницу: 

28243 КО Вршац 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ : 

 

прикључакхидротехничкуинсталацију Нови  прикључак 

Санитарна    вода 0,5 л/с,  

хидрантска мрежа 10 л/с: 

Нови  прикључак 

канализацијана Ø160 на постојећу 

мрежу 

прикључакнаелектроенергетскуинсталацију Нови  прикључак 

17,25 Кw, 3x25А, трофазнобројило 
 
 

ЛОКАЦИЈСКИУСЛОВИ: 

 

 

Локацијскиуслови:  - 
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САГЛАСНОСТИ: 

 

Обавезне сагласности:  - 
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0.8.ОСНОВНИПОДАЦИООБЈЕКТУИЛОКАЦИЈИ 
 

димензијеобјекта: 

 

укупнаповршинапарцеле/парцела: 1982,00м2 

укупнаБРГПнадземно: 529,44м2 

укупнаБРУТОизграђенаповршина: 529,44м2 

укупнаНЕТОповршина: 459,54м2 

површинаприземља: 474,90м2 

површиназемљиштаподобјектом/заузетост: 474,90м2/ 23,96% 

спратност (надземнихиподземнихетажа): П+1 

висинаобјектаод котепода(венац, слеме, 

повучениспратидр.): 

стреха6,45м, 3,75м 

слеме8,56м, 4,69м 

апсолутнависинскакота (венац, слеме, 

повучениспратидр.): 

стреха93,85м, 91,15м 

слеме95,96м, 92,09м 

спратнависина: 2,95м, 3,40м 

бројфункционалнихјединица/бројстанова: - 

бројпаркингместа: - 

материјализацијаобјек

та: 

 

 

 

материјализацијафасаде: демит фасада 

оријентацијаслемена: северозапад-југоисток 

нагибкрова: 11º и 33º 

материјализацијакрова: лим и фалцовани цреп 

проценатзеленихповр

шина: 

48,96% 

индексизграђености 0,27 

индексзаузетости: 23,96% 

другекарактеристике

објекта: 

                                            - 

предрачунскавредност

објекта: 

                                                 12240000,00 динара 
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Прилог 9. 

 

 

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 

1 .  ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 
 

Инвеститор: Марушић Дидахос Данијела, Вршац, ул. Народног хероја Тепић Милана бр. 

29 

 

Објекат:    Производно пословни објекат 

                  Радионица за обраду и складиштење плочастих дрвених материјала П+1 

 

Врста техничке документације: ИДРИдејно решење за локацијске услове 

 

Назив и ознака дела пројекта: 1 - пројекат архитектуре 

 

За грађење/извођење радова: изградња – нова градња 

 

Потпис:   Пројектант: 

Биро Д3 Пројект, ул. Сремска бр. 69а, Вршац 

                                                Одговорно лице: диа Драган Добросављевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис: Одговорни пројектант: 

                  Драган Добросављевићдипл.инж.арх. 

                     200 0609 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број дела пројекта: 98/20-УП 

Место и датум: Вршац, октобар 2020
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1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 
 

1.1. Насловна страна пројекта архитектуре 

1.2. Садржај пројекта архитектуре 

1.3. Изјава одговорног пројектанта пројекта архитектур 

1.4. Текстуална документација 

1.5. Нумеричка документација 

1.6. Графичка документација 
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Прилог 4. 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИЗ ДЕЛОВА ПРОЈЕКТА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, ОДНОСНО ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО 

ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

1.3. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТАПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

 

Одговорни пројектант Пројектаархитектуре, који је деоИдејногрешењазаизградњу 

производно попсловног објекта – радионица за обраду и сладиштење плочастих и дрвених 

материјала П+1, парцела бр.27613КО Вршац у месту Вршац. 
 

 

дипл.инж.арх. Драган Добросављевић 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. 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: 200 0609 04 

Потпис: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 98/20-УП 

Место и датум: Вршац,новембар2020 

 
 
 
 

 
1.4. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
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                                Т Е Х Н И Ч К И   О П И С 
 

ОБЈЕКАТ:Производно пословни објекат 
Радионица за обраду и складиштење  плочастих  дрвених  материјала  П+1 
објекат који се изграђује је: 
категорија објекта: Б 
класификациона ознака: 122011–пословне  зграде 
класификациона ознака: 125101 –индрустријске  зграде 
/парц.кат.бр.27613КО Вршац/    

ИНВЕСТИТОР:Марушић Дидахос Данијела, Вршац, ул. Народног хероја Тепић Милана 
бр. 29 
ЛОКАЦИЈА: Објекат је лоциран на периферији града,ул. Гудурички пут бб, на парцели 
катастарски број 27613КО Вршац 
САДРЖАЈ: Садржај објекта је одређен пројектним задатком који је дат на основу потреба 
инвеститора. Предмет пројекта је изградња производно пословног објекта - радионица за 
обраду и складиштење плочастих дрвених материјала, спратности П+1. Грађевинска 
линија је удаљена од регулационе за око 21,34м. 

  
A. ТЕМЕЉИ:  
 

  Објекат је фундиран на темељним тракама, стопама, везним гредама и 
контрагредама.Квалитет бетона извођач доказује атестима бетонских узорака – коцки, а у 
свему према техничким прописима за армирани бетон.Предвиђен је ископ до коте подне 
конструкције, а од ове коте се даље врши ручни ископ за темеље објекта дубине 80-
120цм. Ове дубине су предпостављене у недостатку геомеханичког елабората. Уколико 
геомеханички елаборат покаже да је носиво тло на већој дубини, извршиће се 
продубљивање ископа и утврдиће се стварне количине ископане земље. Уколико терен 
није повољан за градњу извршиће се целокупна замена подтла. У пројекту је предвиђен 
тампон природне мешавине шљунка испод темељних стопа дебљине 20цм. Набијање 
тампона извршити до потпуне збијености по упутству пројектанта конструкције и 
надзорног органа. 
  

B. ТАВАНИЦЕ: 
  Таванице у предњем дели су армирано-бетонске типа Ферт, са бетоном 
МБ20 16+4цм=20цм. Плоча се због отпорности на сеизмичке утицаје армира према 
статичком прорачуну. Прекиде у бетонирању таваница избегавати или обављати уз 
претходну консултацију са пројектантом конструкције, како не би дошло до промена у 
конструктивној концепцији објекта. Приликом извођења траванице остављати отворе у 
плочи за пролаз вентилационих и инсталационих канала и водова.  
 

C. КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА: 
                     Кровну конструкцију складишта чини решетке које су постављене на размаку 
од 4,30м, које су израђене од металне конструкције од челичних кутијастих профила. 
Распон решетки је 8,25м, чији су елементи одређени према статичком прорачуну, као и 
рожњаче које су постављене преко њих. 
 

D. ГРЕДЕ И СЕРКЛАЖИ: 
  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. 
 

E. ЗИДОВИ: 
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  Фасадни зидови су од гитер блокова д=25цм, зиданих у продужном малтеру 
М2 са вертикалним и хоризонталним серклажима.    
 

F. СТОЛАРИЈА: 
  Сву столарију извести у свему према опису из шеме столарије, а мере узети 
на лицу места. Спољна столарија је од ПВЦ и металних профила застекљена обичним 
стаклом. Унутрашња столарија је од  медијапана.  
 

G. ЛИМАРСКИ РАДОВИ: 
  Одводњавање кровних површина објекта врши се путем видних 
хоризонталних и вертикалних олучних канала од пластифицираног лима. Сви опшиви и 
спојеви кровног покривача и зидних површина раде се пластифицираним лимом. 
 
МАТЕРИЈАЛИ  И  ОБРАДА: 
Фасада је типа демит фасаде, обложена са 12цм стиропора. Унутрашњи зидови су 
малтерисани, глетовани и бојени полудисперзионом бојом по избору инвеститора. 
Површину зида пре бојења отпрашити и опрати. Неравнине на зиду изравнати глет масом 
и извршити импрегнацију зида.                     
У предњем делу коси кров од дрвене грађе је нагиба 33° и покривен је фалцованим 
црепом, док је са задње нагиба 11° и покривен је лимом. Унутрашњи подови су обложени 
керамиком домаћих произвођача А класе.  
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
- хидротехничке инсталације: 
 У објекту се предвиђа један нови комбиновани водомер. Потребна количина воде 
за санитарну воду је 0,5 л/с, а за хидрантску воду 10 л/с. Канализациона мрежа се 
прикључује на градску мрежу. 
- електроенергетске инсталације: 
 У објекту се предвиђа један нови трофазни сат, 3x25А, 17,25 Кw. У зависности од 
намене просторија предвиђа се израда нових електроисталација у виду расвете и 
утичница односно довољан број прикључница за опште потребе према намени просторија 
и повезивање инсталација на електро мрежу.  
За све инсталације Инвеститор треба прибавити сагласности од надлежних 
дистрибутера. 
 
Вршац,октобар 2020  
Саставио технички опис: Драган Добросављевић дипл.инг.арх.  
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1.5. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 
ПРИЗЕМЉЕ 
 

Назив просторије Површина(м2)Обим (м) Под 

1. Ходник+степениште 17,82 18,50 кер.плоч
2. WЦ 2,53 6,84 кер.плоч

3. Остава 22,00 19,00 кер.плоч
4. Ходник 4,50 9,90 кер.плоч
5. Остава 4,50 8,60 кер.плоч
6. Остава 3,57 7,70 кер.плоч
7. Остава 10,52 13,26 кер.плоч
8. WЦ 3,98 10,40 кер.плоч
9. Радионица-производња 350,00 103,50 бетон 

           УКУПНО                                  419,42м2бруто 474,90м2 
 
СПРАТ 
 

Назив просторије Површина(м2)Обим (м) Под 

1. Остава+степениште 44,00 27,00 кер.плоч. 
                    УКУПНО                              44,00м2      бруто 54,54м2  
 
 
 
УКУПНО НЕТО 463,42м2                          
УКУПНО БРУТО  529,44м2 
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1.6. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 

1. Ситуација са  диспозицијом  објеката  Р-1:500 
2. Основа приземља, спрата, крова, пресек А-А Р-1:50 
3. Југозападни, североисточни, југоисточни и северозападни  изглед Р-1:50 
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