РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3 КО БЕСЕРОВИНА
НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

Ужице, јануар 2020. године

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Наручилац
пројекта:

Обрађивач:

Владан Спасојевић из Београда,
Ул. Друге Српске Армије бр. 25/13

Центар за урбанистичко и просторно
планирање и заштиту животне средине
Ул. Николе Пашића бр. 38б, Ужице
„ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

Одговорни
урбаниста:

Петар Живковић, дипл. инж. арх.
лиценца бр. 200 0743 04
--------------------------------------------------

Радни тим:

Петар Живковић, дипл. инж. арх.
лиценца бр. 200 0743 04
Милан Пејић, дипл. просторни планер
лиценца бр. 201 0774 04
Дуња Вуковић,
мастер просторни планер

Сарадник пројектант:
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Стефан Коцић, маст. инж. арх.
лиценца бр. 300 О560 16

„ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

----------------------------------------

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
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КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

С А Д Р Ж А Ј

А.

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Решење о регистрацији
- Решење о одређивању одговорног урбанисте бр. 1/20-02
од 06. 01. 2020. год.
- Лиценца одговорног урбанисте
- Изјава одговорног урбанисте
Б.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. Циљ израде Урбанистичког пројекта
2. Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта
3. Граница Урбанистичког пројекта
4. Подаци о ширем окружењу локације
5. Постојеће стање на парцели
6. Урбанистички показатељи, правила изградње објеката и правила
уређења простора на грађевинској парцели
7. Услови прикључења на мреже и објекте инфраструктуре
8. Услови заштите природе и непокретних културних добара
9. Услови заштите животне средине
10. Мере безбедности и противпожарна заштита
11. Услови и мере за остваривање Урбанистичког пројекта
В.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ



Лист бр. 1

– Положај локације у окружењу

1: 1000



Лист бр. 2а – Извод из Плана генералне регулације подручја
Ослуша на Тари
- Функционална организација насеља
са претежном наменом

1: 5000

Лист бр. 2б – Извод из Плана генералне регулације подручја
Ослуша на Тари
- Генерална урбана регулација

1: 5000





Лист бр. 3 – Катастарско-топографски план са границом
Урбанистичког пројекта

1 : 250

 Лист бр. 4 – План регулације и нивелације

1 : 250

 Лист бр. 5 – План саобраћаја и уређења партера

1 : 250

 Лист бр. 6 –

1 : 250

План комуналне инфраструктуре

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Г.

4

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА

Архитектонско решење изградње стамбеног објекта на катастарској
парцели бр. 1305/3 КО Бесеровина на Ослуши, општина Бајина Башта,
дефинисано је
Идејним решењем објекта, израђеним од стране:
Радња за пројектовање и дизајн
Ламартинова 31, Ниш
СК ПРОЈЕКТ
Одговорни пројектант:

Стефан Коцић, маст. инж. арх.
Број лиценце: 300 О560 16

СПИСАК ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА
ПРИЛОГ 1:

Ситуациони план

1:250

ПРИЛОГ 2:

Основа подрума

1:100

ПРИЛОГ 3:

Основа приземља

1:100

ПРИЛОГ 4:

Основа поткровља

1:100

ПРИЛОГ 5:

Пресек А-А

1:100

ПРИЛОГ 6:

Пресек Б-Б

1:100

ПРИЛОГ 7:

Основа крова

1:100

ПРИЛОГ 8:

Северозападна фасада

1:100

ПРИЛОГ 9:

Југозападна фасада

1:100

ПРИЛОГ 10:

Југоисточна фасада

1:100

ПРИЛОГ 11:

Североисточна фасада

1:100

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Д.

-

-
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ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Копија плана кат. парцеле бр. 1305/3 КО Бесеровина бр. 953-1/2019-144 од
01. 04. 2019. године;
Препис листа непокретности бр. 678 КО Бесеровина, 952-1/2019-693 од 01.
04. 2019. године;
Информација о локацији бр. 353-15/2018 од 12. 03. 2018. године;
Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за грађевинску парцелу
број 1305/3 КО Бесеровина на Ослуши, општина Бајина Башта, бр. 8М.1.0.0D-09.15.-125094-19 од 09. 09. 2019. године, издати од стране Оператора
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо – Огранак
Електродистрибуција Ужице;
Технички услови за прикључак на водоводну мрежу, издати од стране ЈП
„Електропривреда Србије“ „Дринско – Лимске ХЕ“ – „ХЕ Бајина Башта“
бр. 6.04.5.Е.02.01.210004/3-2019 од 07. 11. 2019. године;
Решење Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 019-1177/3 од 27. 05. 2019.
године;
Пуномоћје;
Катастарско-топографски план за кат. парцелу бр. 1305/3 КО Бесеровина,
оверен од стране овлашћеног геодетског бироа.

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
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Број:
1/20-02
Датум: 06. 01. 2020. год.

На основу члана 62. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), директор Предузећа доноси:

РЕШЕЊЕ
о одређивању одговорног урбанисте за израду:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3 КО БЕСЕРОВИНА
НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

НАРУЧИЛАЦ ПРОЈЕКТА:

Владан Спасојевић из Београда,
Ул. Друге Српске Армије бр. 25/13

ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА:

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Петар Живковић, дипл. инж. арх.
лиценца бр. 200 0743 04

„ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице
----------------------------------------

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
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На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка,
64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС 50/13, 54/2013 - решење УС, 98/13 - одлука УС,
132/2014, 145/14, 83/18,31/19 и 37/19) и
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/19),
Одговорни урбаниста ИЗЈАВЉУЈЕ:
Да је Урбанистички пројекат, којим он руководи
и за који је он одговорно лице:
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3 КО БЕСЕРОВИНА
НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Израђен у складу са:
-

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/09, члан 60., и 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон);
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/19);
Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Сл. гласник РС“, бр. 22/15);
Планом генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Сл. лист општине
Бајина Башта”, број 2/07);
Правилником 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) и
Осталим важећим законским прописима и актима.

НАРУЧИЛАЦ ПРОЈЕКТА:

Владан Спасојевић из Београда,
Ул. Друге Српске Армије бр. 25/13

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Петар Живковић, дипл. инж. арх.
лиценца бр. 200 0743 04

давалац изјаве

У Ужицу, јануар 2020. године

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
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ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

14
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
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Циљ израде Урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на катастарској
парцели бр. 1305/3 КО Бесеровина на Ослуши, на територији општине Бајина Башта
(у даљем тексту: Урбанистички пројекат), ради се по добијеној Информацији о
локацији бр. 353-15/2018 од 12. 03. 2018. године, издатој од стране Општинске
управе општине Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и
имовинско – правних послова.
Повод за израду Урбанистичког пројекта је захтев инвеститора да се на кат.
парцели бр. 1305/3 КО Бесеровина у његовом власништву, омогући законска
процедура за добијање грађевинске дозволе за потребе изградње стамбеног објекта.
Циљ је, да се путем урбанистичко-архитектонске разраде ове локације, створе
услови за издавање неопходних дозвола, а у складу са важећом планском
документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора, чиме се
усклађују реалне потребе и захтеви инвеститора са могућностима локације у погледу
поштовања критеријума и прописа за изградњу објекта.

2.

Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта

Изради Урбанистичког пројекта се приступа на основу захтева инвеститора
Владана Спасојевића, Друге Српске Армије бр. 25/13, Београд за изградњу
стамбеног објекта, односно привођења парцеле планираној намени.

2.1.

2.2.

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у:
-

Закону о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“,
број 72/09, члан 60., и 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС), 132/14, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19-др.закон) и

-

Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/19).

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта представља:
-

План генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Сл. лист општине
Бајина Башта”, број 2/07).
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Граница Урбанистичког пројекта

Граница Урбанистичког пројекта се поклапа са границом обухвата кат.
парцеле бр. 1305/3 КО Бесеровина на Ослуши, општина Бајина Башта. Граница је
ближе дефинисана Графичким прилогом Елабората Урбанистичког пројекта:
Лист бр. 3 – „Катастарско-топографски план са границом Урбанистичког
пројекта“ Р = 1: 250.
Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом граничи се са:
-

северне стране кат. парцелом бр. 1305/12 КО Бесеровина;
западне стране кат. парцелом бр. 1305/2 КО Бесеровина;
јужне стране кат. парцелама бр. 1305/14 и 1305/13 КО Бесеровина и
источне стране кат. парцелама бр. 1308/7 и 1308/14 КО Бесеровина.

Површина кат. парцеле бр. 1305/3 КО Бесеровина износи 976 м².
То је уједно и површина која је предмет урбанистичке разраде овим
Урбанистичким пројектом.

Предметна локација

Слика бр. 1. Положај локације у непосредном окружењу

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
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Подаци о непосредном и ширем окружењу локације

4.

Парцела која је предмет Урбанистичког пројекта, обухваћена је Планом
генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Службени лист општине Бајина
Башта“, бр. 2/07). Налази се у просторној целини зона Ф. Зона са претежном
наменом становање уз пољопривреду као пратећу и рекреацију као допунску
намену.
Према Решењу издатом од стране Завода за заштиту природе Србије 03 бр.
019-1177/3 од 27. 05. 2019. године, предметно подручје се налази унутар заштићеног
подручја НП „Тара“, у режиму заштите III степена. Као и просторном обухвату
еколошке мреже, односно еколошки значајног подручја – Тара.
Положај локације, ближе је дефинисан графичким прилогом Елабората
Урбанистичког пројекта:
Лист бр. 1 – Положај локације у окружењу.

5.

Постојеће стање на парцели

Подаци о катастарској парцели, дати су у табели која следи.
Табела бр. 1:

Постојећа парцела

Број парцеле:

Начин коришћења и
катастарска класа:

Врста земљишта:

1305/3 КО Бесеровина

Остало вештачки
створено непл.

Земљиште у грађевинском
подручју

Урб. нумерација
парцеле:

Површина
парцеле:

Планирана намена:

1

976 м²

Становање

Предметна парцела није изграђена, делимично је покривена вегетацијом, а
Урбанистичким пројектом се планира изградња стамбеног објекта.
Од постојеће инфраструктуре и инсталација, постоје техничке могућности
прикључења на електроенергетску мрежу, као и водоводну мрежу, а у складу са
техничким капацитетима водовода „Тара“.
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6.

Урбанистички показатељи, правила грађења објеката и
правила уређења простора на грађевинској парцели

Парцела која је предмет Урбанистичког пројекта обухваћена је Планом
генералне регулације подручја Ослуша на Тари („Службени лист општине Бајина
Башта“, бр. 2/07). Налази се у просторној целини зона Ф. Зона са претежном
наменом становање уз пољопривреду као пратећу и рекреацију као допунску
намену.
Постојећа катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу, у
погледу планиране намене, величине, облика, као и приступа саобраћајници.
Испуњени су услови, односно могућности за грађевинску парцелу у делу регулисања
прикључења на приступни пут, као и неопходним нивоом опремања
инфраструктурном мрежом и објектима.
На предметној парцели, важе правила изградње и уређења простора у оквиру
грађевинског подручја, а у складу са поменутим планским документом, односно
издатој Информацији о локацији.
Грађевинска линија је дефинисана у односу на планирану регулацију,
односно аналитичко геодетским подацима који су дати у табели бр. 2.
Табела бр. 2: Аналитичко геодетски подаци
Грађевинска линија објекта

Геодетска тачка

Y

X

А

7 377 898.41

4 867 003.43

Б

7 377 904.61

4 867 015.02

В

7 377 898.43

4 867 018.32

Табела бр. 3:

- Услови урбанистичке регулације са правилима грађења и
уређења простора:

Грађевинска парцела:

Парцела је у границама постојеће
катастарске парцеле бр. 1305/3 КО
Бесеровина.

Површина парцеле:

П = 976 м²

Категорија објекта:

А
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Класификација објекта:

Класификациона ознака:
111011

Тип објекта:

Слободно-стојећи објекат.

Намена објекта:

Породично стамбени објекат - викендица.

Габарит објекта:

Објекат је у основи у оквиру мера:
13.15 х 9.00 м

Површина под објектом:

108,15 м2

БРГП објекта:

155,40 м2

Спратност објекта:

По+П+Пк

Конструктивни систем:

Објекат је пројектован као зидани систем са
носећим зидовима од гитер блока дебљине
20 цм. Према захтевима да објекти буду
грађени од камена или дрвета, предвиђено је
да спољни зидови буду дебљине 40 цм. И да
се састоје од следећих слојева: са спољне
стране облога од камена дебљине 2.5 цм
која се цементним малтером лепи на гитер
блокове, у средини гитер блокови дебљине
20 цм, са унутрашње стране на гитер блок се
поставља камена вуна дебљине 5 цм и са
унутрашње стране након постављања
камене вуне се зида опека у дебљини од 12.5
цм. Сви спољашњи зидови су носећи
дебљине 40 цм од слојева који су горе
наведени док су поједини унутрашњи
зидови носећи дебљине 20 цм од гитер
блока. Столарија је од ПВЦ профила.
Степенице су дрвене.
Објекат је темељен на тракастим армирано –
бетонским темељима, а подрумски зидови
су од бетона дебљине 20 цм и обложени су
хидроизолацијом.
Међуспратна конструкција је „ФЕРТ“
дебљине 20 цм која се ослања на носеће
зидове и греде по краћем распону плоче.
Подови
У дневном боравку, спаваћим собама,
простору за ручавање и предсобљима, под је
од паркета прве класе д=2,2 цм. Испод
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паркета је подлога од цементне кошуљице
д=4-8 цм. На делу пода у приземљу испод
цементне кошуљице је термо изолација д=23 цм, положена преко међуспратне
конструкције односно подне плоче. Улога
термо изолације на овом делу пода је да
спречи улаз хладног ваздуха из подрума
који се не греје.
У кухињи и санитарним чворовима под је од
керамичких плочица прве класе д=0,8 цм у
цементном малтеру или на лепку за
керамику. Керамика се полаже на претходно
припремљеној подлози у виду цементне
кошуљице д=4-5 цм, која мора да буде
хидроизолована
хидроизолацијским
премазима за ту намену или кондор
битуменским тракама д=4 мм пре уградње
керамике. У оба случаја хидроизоловати и
зидове до 30 цм висине од пода.
На улазном спољном степеништу и платоу
предвиђени су подови од керамичких
плочица. Подови на терасама су такође од
керамичких плочица на претходно урађеном
равнајућем слоју односно цементној
кошуљици д=4-5 цм. За поплочавање,
керамичким плочицама, површине које се
налазе
напољу
треба
користити
противклизну керамику.
Подови у подруму су од цементне
кошуљице д=4-8 цм.
Зидови
Фасадни зидови пројектовани су у складу са
стандардима за топлотну технику у
грађевинарству. Фасадни зидови су зидани
цементним малтером са гитер блоком
дебљине 20 цм који су са унутрашње стране
обложени каменом вуном дебљине 5 цм и
опеком која је зидана цементним малтером
и дебљине је 12.5 цм, а са спољне стране
преко гитер блока се цементним малтером
лепи камена облога дебљине 2.5 цм.
Завршна обрада спољних зидова са
унутрашње стране је немалтерисана опека
са
вертикалним
и
хоризонталним
спојницама од цементног малтера.
Унутрашњи зидови су од гитер блока
дебљине 20 цм и малтеришу се продужним
малтером. У свим просторијама све
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унутрашње зидове глетовати и бојити чисто
бело.
Зидове у купатилима је потребно обложити
керамичким плочицама прве класе све до
плафона, а у радном делу кухиње у висини
од 160 цм од готовог пода.
Зидови у подруму који су у додиру са тлом
су хидроизоловани и извршена је заштита
хидроизолације.
Зидове
подрумских
просторија
омалтерисати,
без
даљег
глетовања и бојења.
Плафони
Плафони се малтеришу и завршно глетују и
боје.
Столарија
Спољна столарија је једнострука од ПВЦ
профила и застакљена прозорским термопан
стаклом д=4+12+4 мм. Унутрашња дрвена
столарија је грундирана, бојена масном
бојом и лакирана.
Браварија
Браварија на стамбеном објекту је од
челичних профила и лимова. Ограда
унутрашњег степеништа урађена је од
дрвених елемената. Ограда на терасама је од
алуминијумских профила.
Лимарски радови
Од лимарских радова предвиђа се употреба
поцинкованог лима и то за: покривачке
радове, опшивање димњака, опшивање
вентилација, хоризонталне и вертикалне
олуке за одвод атмосферске воде.

Кровне равни, кровна
конструкција и кровни покривач:

Материјализација објекта:

Кровна конструкција је дрвена.
Кров је кос, вишеводан, од чамове резане
грађе. Покривач је цреп. Нагиб је 41.
Према идејном решењу из прилога
елабората Урбанистичког пројекта.
Фасада новопланираног објекта: камена
облога.
Спољна столарија је од ПВЦ профила.
Обликовање објекта је усклађено са
постојећим и планираним окружењем.
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Индекс заузетости парцеле:

11,08 %

Индекс изграђености парцеле:

0,15

Кота приземља објекта:

934,40

Висина објекта:

7,86 м – висина слемена од коте пода.

Регулација објекта и парцеле:

Грађевинска линија је дата координатама
аналитичко-геодетских тачака А, Б и В, а
према графичком прилогу бр. 4. Елабората
Урбанистичког пројекта:
"План регулације и нивелације“
Р 1:250.

Аналитичко-геодетски подаци
Регулациона линија:

Одређена је постојећом границом парцеле
према путу, а у складу са графичким
прилогом бр. 4. Елабората Урбанистичког
пројекта.
Прojeктoм
прeдвидети
инстaлaциje
вoдoвoдa,
кaнaлизaциje
и
eлeктрoинстaлaциje кojе се рaде, како у
oбjeкту, тако и на граници са јавним,
односно сa мoгућнoшћу прикључкa нa
спољну мрeжу.

Инсталације:

Обрада слободних површина:

Према графичком прилогу бр. 5. Елабората
Урбанистичког пројекта:
План саобраћаја и уређења партера
- Р 1:250.

Мере заштите:

Све радове на објекту извести стручно и
квалитетно са употребом квалитетног
атестираног материјала уз стручну радну
снагу и уз стални надзор стручних лица.
Приликом извођења радова придржавати се
мера заштите на раду, као и осталих
прописа о безбедности и заштити животне
средине.

Пројектован је породично стамбени објекат који је планиран као објекат за
одмор и састоји се од једне стамбене јединице, подрума и гараже. Спољни изглед
објекта, одређен је тако да архитектонско решење објекта задовољава облик и форму
окружења. Објекат се сатоји од три етаже односно подрума, приземља и поткровља.
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Улаз у објектат је са северозападне стране и испред улаза се налази
степениште и улазни плато који је наткривен, а у нивоу је приземља. Вертикална
комуникација у објекту је предвиђена степеништем које је намењено приступу
поткровљу са приземља. Светла висина подрума је 220 цм, а приземља 260 цм. Док
се светла висина поткровља креће од 170 цм до 260 цм.
Уласком у објекат се приступа предсобљу у приземљу које је вратима
одвојено од осталих просторија. У приземљу се налази предсобље, купатило,
кухиња, дневна соба, трпезарија и степениште. Дневна соба је спојена са
трпезаријом, а степениште се налази у саставу трпезарије. Такође, из дневне собе се
великим балконским вратима приступа тераси која је у склопу улазног дела и
наткривена је. Из трпезарије се приступа великим балконским вратима, другој
тераси која се налази изнад гараже и такође је наткривена. У централном делу
дневне собе поред кухиње се налази камин и димњачки канал.
Поткровље има ходник, купатило и две спаваће собе. Степеништем се улази у
ходник на поткровљу одакле се приступа осталим просторијама.
У склопу објекта, као што је већ поменуто, је гаража која обезбеђује једно
паркинг место. Грејање у објекту је предвиђено на чврсто гориво.
Табела бр. 4:

Табеларни приказ површина објекта

ПОДРУМ СА ГАРАЖОМ
m2

Назив просторије
1

Гаража

18,98

2

Подрум

20,79

Укупна нето површина подрума са гаражом: 39,77 м2.
Укупна бруто површина подрума са гаражом: 49,42 м2.
ПРИЗЕМЉЕ
Назив просторије

m2

1

Ходник

5,58

2

Трпезарија

13,28

3

Дневна соба

22,11

4

Кухиња

8,23

5

Купатило

6,41

6

Тераса

21,00

7

Тераса

16,10

Укупна нето површина приземља: 92,71 м2.
Укупна бруто површина приземља: 108,15 м2.
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ПОТКРОВЉЕ
m2

Назив просторије
1

Ходник

10,23

2

Купатило

3,91

3

Спаваћа соба

10,36

4

Спаваћа соба

10,95

Укупна нето површина поткровља: 35,45 м2.
Укупна бруто површина поткровља: 47,25 м2.
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

162,90 м2

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

204,82 м2

Табела бр. 5:

Намена површина – планирано стање

Планирано стање

Површина
м²

Заузетост
%

Објекат

108,15 м2

11,08 %

Саобраћајне и
манипулативне
површине

178,95 м2

18,34 %

Зеленило

688,90 м2

70,58 %

УКУПНО

976,00 м2

100%

- Намена површина
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7.

Услови прикључења на мреже и објекте инфраструктуре

7.1.

Саобраћајна инфраструктура

Колски прилаз локацији је планиран са постојећег макадамског
некатегорисаног пута, означеног као катастарска парцела број 1305/14 КО
Бесеровина, који се граничи са предметном локацијом са југозападне стране.
Улазак возила у двориште предвиђен је непосредно са макадамског пута,
преко планиране интерне колско-пешачке саобраћајнице на ниво приземља објекта,
односно до силазне рампе у гаражу у подруму објекта.
Планирана саобраћајница је ширине 3,0 м, са подужним падом око 1,10 %,
што омогућава несметан улазак и излазак комуналних и доставних возила и
путничких аутомобила.
Паркирање возила, предвиђено је у гаражи у подруму објекта, у коју се улази
са приступне саобраћајнице и силазне рампе на северозападној страни објекта.
За одвијање пешачког саобраћаја на предметној локацији предвиђена је
изградња тротоара ширине 1,0 м, са бочних страна објекта и улазни плато ширине
4,25 м са северозападне стране објекта за улаз у објекат и приступ зеленим
површинама.
Планирана саобраћајница и улазни плато, својим положајем и габаритима
омогућавају приступ комуналном и противпожарном возилу, ради прикупљања и
одвожења комуналног отпада и гашења евентуалног пожара.
Преглед и завршна обрада саобраћајних површина унутар грађевинске
парцеле дати су у наредној табели:
Табела бр. 6: Структура саобраћајних површина

Врста
саобраћајне површине
Интерна саобраћајница
Силазна рампа
Пешачке комуникације

Завршна обрада
асфалтни застор
префабриковани бетонски
елементи (бехатон и сл.)
префабриковани бетонски
елементи (бехатон и сл.)

Укупно м2:

Површина
(м2)
98,00
14,58
66,37
178,95

Положај и димензије саобраћајних површина, дати су у графичким прилозима
Елабората Урбанистичког пројекта:
Лист бр. 4. „План регулације и нивелације“ Р 1:250 и
Лист бр. 5. „План саобраћаја и уређења партера“ Р 1:250.
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7.2.

Прикључак на електроенергетску мрежу

Према Условима за потребе израде „Урбанистичког пројекта за изградњу
стамбеног објекта на катастарској парцели број 1305/3 КО Бесеровина на Тари насеље Ослуша“, бр 8М.1.0.0-D-09.15.-125094-19 од 09. 09. 2019. године, издатим од
стране Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо – Огранак
Електродистрибуција Ужице, прикључење новопланираног објекта, предвиђено је са
постојећег кабловског вода ПП00-А 4х70 мм² који се налази на југоисточној граници
парцеле, пресецањем наведеног кабла и постављањем новог кабла ПП00-А 4х70мм2
од места пресека до планираног ормана мерног места (ОММ). Орман мерног места
се поставља на југозападној граници парцеле непосредно уз постојећи
некатегорисани пут, тако да буде доступан оператерима надлежне
електродистрибуције.
На месту пресека постојећег кабла изградити топлоскупљајућу кабловску
спојницу.
Планирани орман мерног места (ОММ)
слободностојећи уземни мерни орман са бројилом.

је

типски

полиестерски

Од ормана мерног места до објекта, поставља се подземни кабал ПП00-А
4х70 мм2, према графичком прилогу:
Лист бр. 6. „План комуналне инфраструктуре“ Р 1:250.
Унутрашњи прикључак предметног објекта до мерно-разводног ормана МРО
извести према пројекту унутрашње инсталације објекта.
Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта
за грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Огранак Електродистрибуција
Ужице ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

7.3.

Прикључак на мрежу водовода и канализације
Водоводна мрежа

За прикључење планираног објекта на постојећу водоводну мрежу издати су
„Технички услови за потребе израде урбанистичког пројекта“ број 6.04.5.Е.02.0120004/4-2019, од 07. 11. 2019. године.
Према наведеним техничким условима прикључење објекта је планирано са
постојеће водоводне мреже – секундарног водоводног крака изведеног од
водоводних цеви ХДПЕ ПЕ-100 пречника Ø110/100 мм, у разводном шахту, који се
налази поред некатегорисаног макадамског пута Ослуша – Соколина.
Оквирне координате на месту прикључења су: 7 377 937,60 и 4 867 058,00.
Од места прикључења до водомерског окна извести прикључак од
полиетиленских цеви ПЕХД пречника Ø 3/4". Водомерско окно се гради у делу
зелене површине унутар грађевинске парцеле непосредно поред планираног објекта.
Положај и траса прикључне мреже, дати су у графичком прилогу:
Лист бр. 6. „План комуналне инфраструктуре“ Р 1:250.
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Канализациона мрежа
Обзиром да на предметној локацији не постоји организовано одвођење
отпадних вода, овим пројектом се предвиђа изградња двокоморне, непропусне
септичке јаме унутар грађевинске парцеле. Положај јаме, је такође дефинисан
поменутим графичким прилогом Елабората Урбанистичког пројекта.
Пражњење септичке јаме, вршиће се помоћу специјалног комуналног возила
које се поставља на планирану интерну саобраћајницу унутар грађевинске парцеле.
Отпадне воде из планираног објекта одводе се канализационим цевима
пречника Ø 160 мм до септичке јаме.
Одвођење атмосферских вода
Имајући у виду, да се планирани објекат гради на земљишту обраслом
претежно шумском вегетацијом, одвођење атмосферских вода са крова будућег
објекта и обрађених површина, врши се слободним отицањем по околном терену ка
природним реципијентима.

7.4.

Услови за зелене површине и партерно уређење комплекса

У оквиру локације, слободне и зелене површине уредити поштујући
урбанистичке и пејзажно-архитектонске параметре процентуалног учешћа површина
под зеленилом у односу на изграђене површине. Избор и примену биљних врста
ускладити са општим условима средине, пешачким комуникацијама и околним
пејзажом, водећи рачуна о повезивању са околним зеленилом у јединствен систем.
Користити аутохтоне врсте дендрофлоре и применити пејзажни стил уређења,
приближан природном изгледу околног простора.
Teрeн oкo oбjeктa урeдити сa пoтрeбним искoпoм и плaнирaњeм сa дaвaњeм
пoтрeбних пaдoвa прeмa прojeкту, и зaсaђивaњeм пoвршинa нискoрaстућим
чeтинaрским дрвeћeм и укрaсним жбунaстим шибљeм, уз очување постојећег
четинарског дрвећа.
Вегетацију ускладити са подземним и надземним инсталацијама, поштујући
прописе о њиховом међусобном растојању.
Прилaзнe стaзe прeмa oбjeкту извeсти oд нaбиjeнoг бeтoнa или бeхaтoн плoчa
пo жeљи инвeститoрa, или нaдзoрнoг oргaнa. Прилaзнe стaзe су прeдвиђeне oд
нaбијeнoг бeтoнa, или бeхaтoн плoчa.
Одводњавање површинских вода са грађевинске парцеле
контролисано благим слободним падом према путу и околном терену.

вршити

Приликoм грaђeњa, oбjeкaт извeсти стручнo и квaлитeтнo сa упoтрeбoм
пoтрeбнoг aтeстирaнoг мaтeриjaлa, сa стручнoм рaднoм снaгoм уз стaлни нaдзoр
стручних лицa и прojeктaнтa зa свaку врсту рaдова.
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Услови за кретање лица са посебним потребама

Објекат ће се пројектовати и градити, тако да особама са инвалидитетом, деци
и старим особама омогућава несметан приступ, кретање и боравак.
При пројектовању и реализацији објекта применити решења која ће
омогућити лицима са посебним потребама неометано и континуално кретање и
приступ у све планиране објекте и садржаје у складу са Правилником 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. 22/15) и Законом о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16).

7.6.

Прикупљање и евакуација комуналног отпада

У фази реализације, као последица извођења грађевинских радова настаће
мање количине грађевинског отпада и шута, вишка земље, који ће се организовано
прикупљати и евакуисати са локације преко надлежног комуналног предузећа, или у
договору са њим.
Сакупљање комуналног отпада вршити у контејнеру који се може сместити
на простору погодном за ту намену, између септичке јаме и објекта са којег је
обезбеђен приступ. Примарно разврставање комуналног отпада који се може
рециклирати (папир, картон, стакло, метал и др.), је пожељно.
Евакуацију и трајно депоновање комуналног отпада организовати под
условима и на место које одреди надлежна комунална служба.

8.

Услови заштите природе и непокретних културних добара

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и
документацију Завода за заштиту природе Србије, а у складу са прописима који
регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе. При томе
се имало у виду да се предметно подручје налази у обухвату режима заштите III
(трећег) степена заштићеног подручја Национални парк „Тара“. Такође, налази се у
оквиру националне еколошке мреже, односно еколошки значајног подручја „Тара“.
Према Решењу Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 019-1177/3 од 27. 05.
2019. године, за израду Урбанистичког пројекта изградње предметног објекта у
оквиру Националног парка „Тара“, КО Бесеровина на Ослуши, на територији
општине Бајина Башта, планирана изградња се може реализовати на основу
Урбанистичког пројекта у складу са условима дефинисаним овим Решењем, јер је
процењено да неће утицати на природне вредности заштићеног подручја.
Спољни изглед, примењени материјали, облик крова, боје и други елементи
објекта, планирају се у складу са традиционалним, локалним архитектонским
стилом, уз поштовање урбанистичких и грађевинских параметара изградње.
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Стамбени објекат пројектовати у складу са принципима енергетске
ефикасности, односно применити мере којима ће се смањити енергетски губици
(адекватна изолација, столарија...).
Обезбедити потребне услове за изградњу на основу инжењерско-геолошких
карактеристика носивости тла. Код пројектовања конструкција темеља, предност
треба да имају оне конструкције које спречавају клизање у контакту са тлом и појаву
неравномерних слегања.
Планирано је максимално коришћење постојеће саобраћајне инфраструктуре
за прилаз предметној локацији уз очување околног простора.
На посматраном простору нема евидентираних културних добара.
Уколико се приликом земљаних и грађевинских радова у предметном
простору открију објекти или садржаји културе који би имали својства споменика и
које би требало заштитити, дужност је извођача радова и инвеститора да о томе
обавесте надлежне органе, који ће увидом у конкретне материјале прописати начин и
услове њихове даље заштите.

9.

Услови заштите животне средине

Пројектно-техничком документацијом предвидети таква решења и мере
којима ће се спречити, односно онемогућити загађење ваздуха, земљишта,
подземних и површинских вода током извођења предметних радова, као и по
пуштању планираног објекта у функцију.
Неопходно је поштовање минималних услова заштите животне средине током
изградње и експлоатације објекта и то:
-

мере које треба предузети на уређењу простора;

-

техничко-технолошке мере;

-

санитарно-хигијенске мере и

-

биолошке мере заштите животне средине.

Изградња објекта је предвиђена употребом еколошки прихватљивих
материјала. Обзиром на намену, коришћењем објекта не настају штетне отпадне воде
или сл., осим фекалних и атмосферских.
При пројектовању уређења на парцели осигураће се примена свих прописа о
заштити земљишта, воде и ваздуха. Техничка документација би садржала обавезне
мере заштите животне средине, у складу са посебним законима.
- Правилном диспозицијом и избором физичких карактеристика објекта све
негативне утицаје (бука, аерозагађење, итд.) свести на минимум.
- Извести одговарајућу заштиту комплекса од дејства грома.
- Објекат градити на прописаном растојању од инфраструктурних водова.
- Извршити правилно одвођење кишних вода са свих површина комплекса.
- Извршити правилну поставку свих елемената инфраструктуре уз њихову
међусобну корелацију.
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Мере безбедности и противпожарна заштита

Објекат не спада у објекте за које је потребна унутрашња противпожарна
заштита, с обзиром да не спада у високе објекте (висина мања од 30 м), а омогућен је
лак приступ објекту ватрогасним возилима са приступне саобраћајнице.
Са аспекта заштите од пожара, треба обезбедити услове у погледу капацитета
водоводне мреже који обезбеђујe довољне количине воде за гашење пожара,
удаљености између објеката, проходност путева и пролаза за ватрогасна возила.
Све радове на објекту извести стручно и квалитетно са употребом
квалитетног атестираног материјала уз стручну радну снагу и уз стални надзор
стручних лица. Приликом извођења радова придржавати се мера заштите на раду,
као и осталих прописа о заштити и безбедности.

11.

Услови и мере за остваривање Урбанистичког пројекта

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма,
потврђује да Урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским
документом, Законом и одговарајућим подзаконским актима.
Пре потврђивања Урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове
урбанизма организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта, у трајању од
седам дана.
Након разматрања примедби и сугестија са јавне презентације, Комисија за
планове врши стручну контролу Урбанистичког пројекта и сачињава писмени
Извештај са предлогом о прихватању или одбијању.
Тек по отклањању евентуалних примедби и потврђивању, Урбанистички
пројекат представља правни и урбанистичко-технички основ за непосредно издавање
локацијских услова, односно израду пројектно-техничке документације и издавање
грађевинске дозволе.
Урбанистичким пројектом није предвиђена фазност у реализацији.
У складу са смерницама Плана генералне регулације подручја Ослуша на
Тари („Сл. лист општине Бајина Башта”, број 2/07) и на основу потврђеног
Урбанистичког пројекта, издају се локацијски услови, израђује пројектно-техничка
документација и издаје грађевинска дозвола.

Одговорни урбаниста:
-------------------------------------------

Петар Живковић, дипл. инж. арх.
лиценца бр. 200 0743 04
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Г.

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА

Архитектонско решење изградње стамбеног објекта на катастарској
парцели бр. 1305/3 КО Бесеровина на Ослуши, општина Бајина Башта,
дефинисано је
Идејним решењем објекта, израђеним од стране:
Радња за пројектовање и дизајн
•
Ламартинова 31, Ниш
СК ПРОЈЕКТ
Одговорни пројектант:

Стефан Коцић, маст. инж. арх.
Број лиценце: 300 О560 16

СПИСАК ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА
ПРИЛОГ 1:

Ситуациони план

1:250

ПРИЛОГ 2:

Основа подрума

1:100

ПРИЛОГ 3:

Основа приземља

1:100

ПРИЛОГ 4:

Основа поткровља

1:100

ПРИЛОГ 5:

Пресек А-А

1:100

ПРИЛОГ 6:

Пресек Б-Б

1:100

ПРИЛОГ 7:

Основа крова

1:100

ПРИЛОГ 8:

Северозападна фасада

1:100

ПРИЛОГ 9:

Југозападна фасада

1:100

ПРИЛОГ 10:

Југоисточна фасада

1:100

ПРИЛОГ 11:

Североисточна фасада

1:100
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0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IDEJNO REŠENJE (IDR)
0 – GLAVNA SVESKA
Investitor:

Spasojević Vladan, ul. Druge Srpske Armije br. 25/13,
Beograd

Objekat:

Vikendica, spratnosti Po+P+Pk , na KP 1305/3, KO
Beserovina

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR- Idejno rešenje

Za građenje / izvođenje radova:

Nova gradnja

Projektant:

SK Projekt, Lamartinova 31, Niš, Stefan Kocić pr, radnja za
projektovanje i dizajn

Odgovorno lice projektanta:

Stefan Kocić
Potpis:

Glavni projektant:

Stefan Kocić, mast. inž. arh.

Broj licence:

300 O560 16
Potpis:

Broj dela projekta:
Mesto i datum:

18-0/19
Niš, decembar, 2019. god.

СТЕФАН
КОЦИЋ
2112988730
041-2112988
730041

Digitally signed by
СТЕФАН КОЦИЋ
2112988730041-2112988
730041
DN: c=RS, cn=СТЕФАН
КОЦИЋ
2112988730041-2112988
730041
Date: 2020.02.06 12:40:31
+01'00'

Digitally signed by

СТЕФАН СТЕФАН КОЦИЋ
2112988730041-211
КОЦИЋ
2988730041
c=RS,
211298873 DN:
cn=СТЕФАН КОЦИЋ
0041-2112 2112988730041-211
2988730041
2020.02.06
988730041 Date:
12:41:04 +01'00'

0.2.

SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

0.1.

Naslovna strana glavne sveske

0.2.

Sadržaj glavne sveske

0.3.

Sadržaj tehničke dokumentacije

0.4.

Podaci o projektantima

0.5.

Opšti podaci o objektu

0.3.

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0

GLAVNA SVESKA

br. 18-0/19

1

PROJEKAT ARHITEKTURE

br. 18-1/19

0.4. PODACI O PROJEKTANTIMA
0. GLAVNA SVESKA:
Projektant:

SK Projekt, Lamartinova 31, Niš, Stefan Kocić pr, radnja za
projektovanje i dizajn

Glavni projektant :

Stefan Kocić mast.inž.arh.

Broj licence:

300 O560 16
Potpis:

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:
Projektant:

SK Projekt, Lamartinova 31, Niš, Stefan Kocić pr, radnja za
projektovanje i dizajn

Odgovorni projektant :

Stefan Kocić mast.inž.arh.

Broj licence:

300 O560 16
Potpis:

0.5. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
tip objekta:
slobodno stojeći objekat
vrsta radova:
nova gradnja
kategorija objekta:
klasifikacija pojedinih
delova objekta:

A
učešće u
ukupnoj
površini
objekta (%):
100 %

klasifikaciona oznaka:

111011 - Izdvojene kuće za stanovanje ili
povremeni boravak, kao što su porodične kuće,
vile, vikendice, letnjikovci, planinske kolibe,
lovačke kuće. Do 400 m2 i P+1+Pk (PS)
Plan generalne regulacije područija Osluša na Tari („Sl. list
opštine Bajna Bašta“, br. 2/07)

naziv prostornog
odnosno urbanističkog
plana:
mesto:
Osluša, opština Bajna Bašta
broj katastarske
parcele/spisak
k. p. 1305/3 KO Beserovina
katastarskih parcela i
katastarska opština
objekta:
broj katastarske parcele/
spisak katastarskih
parcela i katastarska
opština preko kojih
prelaze priključci za
infrastrukturu:
broj katastarske parcele/
spisak katastarskih
parcela i katastarska
opština na kojoj se nalazi
priključak na javnu
saobraćajnicu:

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:
Elektroenergetska distributivna mreža
Priključak na elektroenergetsku mrežu:
Prema uslovima
„EPS DISTRIBUCIJA“ D.O.O. BEOGRAD,
OGRANAK „ELEKTRODISTRIBUCIJA
UŽICE“
Ukupan kapacitet
17.25 kW
Vrsta priključka
Trajni
Vrsta mernog uređaja
Trofazno brojilo
Način grejanja

Čvrsto gorivo

Potrebni energetski kapaciteti za različite
namene (razvrstano po ulazima)

Broj funkcionalnih jedinica: jedna
Namena funkcionalne jedinice: stanovanje
Potrebna električna snaga po funkcionalnoj
jedinici: 17.25 kW

Potrebni energetski kapaciteti za
zajedničku potrošnju (razvrstano po
ulazima)
Podaci o priključcima postojećih
objekata na parceli/parcelama (ukoliko
postoje)
Netipični potrošači

Nisu potrebni energetski kapaciteti za zajedničku
potrošnju

Potreba za većom pouzdanošću i
sigurnosti u isporuci električne energije
Druga infrastruktura

Nije potreba veća pouzdanost i sigurnost u
isporuci električne energije

priključak na vodovodnu i kanalizacionu
mrežu

Prema uslovima
JKP za vodovod i kanalizaciju „12.
SEPTEMBAR“, Bajna Bašta

Ne postoje
Nisu predviđeni netipični potrošči

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
dimenzije objekta: ukupna površina parcele/parcela:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja NETO:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):
visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i
dr.) prema lokacijskim uslovima:
apsolutna visinska kota (venac, sleme,
povučeni sprat i dr.):

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks
izgrađenosti:
udaljenost od
susednih parcela:
druge
karakteristike
objekta:
predračunska
vrednost objekta:

Sleme – 7.86 m
Sleme – 941.966 m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:
materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:

podrum: 2.20 m
prizemlje: 2.60 m
potkrovlje: 2.60 m
1 stambena jedinica
1 parking mesto
prirodan kamen
viševodni krov

nagib krova:
materijalizacija krova:

do 41 o
crep

spratna visina:

materijalizacija
objekta:

976 m2
155.40 m2
204.82 m2
162.90 m2
89.93 m2
108.15 m2
Po+P+Pk

12 %
0.18

11.08 %
0.15

Predmetni objekat je kao slobodnostojeći postavljen na parceli u svemu
prema informaciji o lokaciji.
Objekat se gradi kao slobodnostojeći. Prizmatične je i kompaktne
forme. Arhitektonsko rešenje i oblikovanje zadovoljava oblik i formu
primerenu okruženju.
10.875.000,000 RSD

1.1.

NASLOVNA STRANA

1 – PROJEKAT ARHITEKTURE
Investitor:

Vladan Spasojević, ul. Druge Srpske Armije br. 25/13,
Beograd

Objekat:

Vikendica, spratnosti Po+P+Pk, na KP 1305/3, KO
Beserovina

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR – Idejno rešenje

Naziv i oznaka dela projekta:

PROJEKAT ARHITEKTURE

Za građenje/izvođenje radova:

NOVA GRADNJA

Potpis:

Projektant:
SK Projekt, Lamartinova 31, Niš, Stefan Kocić pr, radnja za
projektovanje i dizajn

Potpis:

Odgovorni projektant:
Stefan Kocić, mast. inž. arh.
Broj licence: 300 O560 16

Broj dela projekta:
Mesto i datum:

18-1/19
Niš, decembar, 2019. god

1.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE
1.1.

Naslovna strana projekta arhitekture

1.2.

Sadržaj projekta arhitekture

1.3.

Rešenje o određivanju odgovornog projektanta projekta arhitekture

1.4.

Izjava odgovornog projektanta projekta arhitekture
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Tekstualna dokumentacija
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Tehnički opis
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Numerička dokumentacija
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Predmer i predračun radova

1.7.

Grafička dokumentacija
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Situacioni plan..........................................................................................................R1:250
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1.7.3.
1.7.4.

Osnova
podruma....................................................................................................................R1:100
Osnova
prizemlja...................................................................................................................R1:100
Osnova
potkrovlja..................................................................................................................R1:100

1.7.5.

Presek A-A...............................................................................................................R1:100

1.7.6.

Presek B-B................................................................................................................R1:100

1.7.7.

Osnova krova............................................................................................................R1:100

1.7.8.

Severo-Zapadna fasada.............................................................................................R1:100

1.7.9.

Jugo-Zapadna fasada................................................................................................R1:100

1.7.10. Jugo-Istočna fasada..................................................................................................R1:100
1.7.11. Severo-Istočna fasada...............................................................................................R1:100

1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
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, 50/2013 – odluka US, 98/2013 –
odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18,31/2019 i 37/19) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i
postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
(“Službeni glasnik RS”, br. 73/19.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu projekta arhitekture, koji je deo idejnog rešenja (IDR) vikendice Po+P+Pk na KP
1305/3, KO Beserovina na Osluši, opština Bajna Bašta određuje se:
Stefan Kocić, mast. inž. arh. .............................................................................................300 O560 16

Projektant:

Odgovorno lice/zastupnik:

SK Projekt, Lamartinova 31, Niš, Stefan Kocić pr, radnja za
projektovanje i dizajn

Stefan Kocić
Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

18-1/19
Niš, decembar, 2019. god

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA
ARHITEKTURE
Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo idejnog rešenja (IDR) vikendice
Po+P+Pk na KP 1305/3, KO Beserovina na Osluši, oprtina Bajna Bašta

Stefan Kocić, mast. inž. arh.

IZJAVLjUJEM
1.
2.

Da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima
i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke.
Da je projekat u svemu u skaldu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za
objekat propisanih elaborata i studija

Odgovorni projektant :

Stefan Kocić, mast. inž. arh.

Broj licence:

300 O560 16
Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

18-1/19
Niš, decembar, 2019. god

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1.5.1. TEHNIČKI OPIS PROJEKTOVANOG OBJEKTA
U skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole
tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/19), izrađeno
je idejno rešenje (IDR) za vikendicu Po+P+Pk na KP 1305/3, KO Beserovina na Osluši, opština
Bajna Bašta.
Na osnovu člana 15. datog Pravilnika, idejno rešenje (IDR) je prikaz planirane koncepcije
objekta, sa prikazom i navođenjem svih podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova.
Idejno rešenje je urađeno na osnovu elemenata urbanističke regulacije (namena, indeksi
izgrađenosti i zauzetosti parcele, urbanističkim mrežama linija i pravilima izgradnje).
Urbanistički parametri
Indeks zauzetosti (max 12 %):
Gabarit horizontalne projekcije izgrađenog objekta je 108.15 m2
Površina građevinske parcele je 976 m2
108.15.
∙ 100 11.080 %
976
Indeks izgrađenosti (max 0.18):
Bruto razvijena građevinska površina je 155.40 m2
Površina građevinske parcele je 976 m2
155.40
0.15
976
Spratnost objekta:
Po + Pr + Pk
Broj parking mesta:
Jedno parking mesto u garaži.
Nivelacija:
Idejnim rešenjem predviđena je spratnost objekta Po+P+Pk,
karakteristikama: Niveleta je u skladu sa kotom kod ulaza u objekat.

sa

sledećim

visinskim

Planirane visine objekta:
Kota konstrukcije poda podrumske etaže je: – 2.40 m
Kota konstrukcije poda prizemne etaže je: 0.00 m
Kota konstrukcije poda potkrovlja je: 2.80 m
Kota slemena krova je: 7.86 m
Kota venca objekta je: 4.33 m
Funkcija i arhitektonska obrada objekta
Projektovan je porodično stambeni objekat koji je planiran kao objekat za odmor odnosno
vikendica i sastoji se od jedne stambene jedinice, podruma i garaže. Spoljni izgled objekta određen

je tako da arhitektonsko rešenje objekta zadovoljava oblik i formu okruženja. Objekat se satoji od
tri etaže odnnosno podruma, prizemlja i potkrovlja.
Ulaz u objektat je sa severo – zapadne strane i ispred ulaza se nalazi stepenište i ulazni plato
koji je nadkriven, a u nivou je prizemlja. Vertikalna komunikacija u objektu je predviđena
stepeništem koje je namenjeno pristupu potkrovlju sa prizemlja. Svetla visina podruma je 220 cm, a
prizemlja 260 cm. Dok se svetla visina potkrovlja kreće od 170 cm do 260 cm.
Ulaskom u objekat se pristupa predsoblju u prizemlju koje je vratima odvojeno od ostalih
prostorija. U prizemlju se nalazi predsoblje, kupatilo, kuhinja, dnevna soba, trpzarija i stepenište.
Dnevna soba je spojena sa trpezarijom, a stepenište se nalazi u sastavu trpezarije. Takođe, iz dnevne
sobe se velikim balkonskim vratima pristupa terasi koja je u sklopu ulaznog dela i nadkrivena je. Iz
trpezarije se pristupa velikim balkonskim vratima drugoj terasi koja se nalazi iznad garaže i takođe
je nadkrivena. U centralnom delu dnevne sobe pored kuhinje se nalazi kamin i dimnački kanal.
Podkrovlje ima hodnik, kupatilo i dve spavaće sobe. Stepeništem se ulazi u hodnik na
potkrovlju odakle se pristupa ostalim prostorijama.
U sklopu objekta, kao što je već pomenuto, je garaža koja obezbeđuje jedno parking mesto.
Grejanje u objektu je predviđeno na čvrsto gorivo.
Konstrukcija objekta
Objekat je projektovan kao zidani sistem sa nosećim zidovima od giter bloka debljine 20
cm. Prema zahtevima iz lokacijskih uslova gde se zahteva da objekti budu građeni od kamena ili
drveta predviđeno je da spoljni zidovi budu debljine 40 cm. I da se sastoje od sledećih slojeva: sa
spoljne strane obloga od kamena debljine 2.5 cm koja se cementnim malterom lepi na giter blokove,
u sredini giter blokovi debljine 20 cm, sa unutrašnje strane na giter blok se postavlja kamena vuna
debljine 5 cm i sa unutrašnje strane nakon postavljanja kamene vune se zida opeka u debljini od
12.5 cm. Svi spoljašnji zidovi su noseći debljine 40 cm od slojeva koji su gore navedeni dok su
pojedini unutrašnji zidovi noseći debljine 20 cm od giter bloka. Stolarija je drvena. Stepenice su
drvene.
Objekat je temeljen na trakastim armirano – betonskim temeljima, a podrumski zidovi su od
betona debljine 20 cm i obloženi su hidroizolacijom.
Međuspratna konstrukcija je „FERT“ debljine 20cm koja se oslanja na noseće zidove i grede
po kraćem rasponu ploče.
Krovna konstrukcija je drvena, a krovni pokrivač je crep.
Građevinski i građevinsko zanatski radovi
Podovi
U dnevnom boravku, spavaćim sobama, prostoru za ručavanje i predsobljima, pod je od
parketa prve klase d=2,2cm. Ispod parketa je podloga od cementne košuljice d=4-8cm. Na delu
poda u prizemlju ispod cementne košuljice je termo izolacija d=2-3cm, položena preko
međuspratne konstrukcije odnosno podne ploče. Uloga termo izolacije na ovom delu poda je da
spreči ulaz hladnog vazduha iz podruma koji se ne greje.
U kuhinji i sanitarnim čvorovima pod je od keramičkih pločica prve klase d=0,8cm u
cementnom malteru ili na lepku za keramiku. Keramika se polaže na prethodno pripremljenoj
podlozi u vidu cementne košuljice d=4-5cm, koja mora da bude hidroizolovana hidroizolacijskim
premazima za tu namenu ili kondor bitumenskim trakama d=4mm pre ugradnje keramike. U oba
slučaja hidroizolovati i zidove do 30 cm visine od poda.

Na ulaznom spoljnem stepeništu i platou predviđeni su podovi od keramičkih pločica.
Podovi na terasama su takođe od keramičkih pločica na predhodno urađenom ravnajućem sloju
odnosno cementnoj košuljici d=4-5cm. Za popločavanje, keramičkim pločicama, površine koje se
nalaze napolje treba koristiti protivkliznu keramiku.
Podovi u podrumu su od cementne košuljice d=4-8cm.
Zidovi
Fasadni zidovi projektovani su u skladu sa standardima za toplotnu tehniku u
građevinarstvu. Fasadni zidovi su zidani cementnim malterom sa giter blokom debljine 20cm koji
su sa unutrašnje strane obloženi kamenom vunom debljine 5cm i opekom koja je zidana cementnim
malterom i debljine je 12.5cm, a sa spoljne strane preko giter bloka se cementnim malterom lepi
kamena obloga debljine 2.5cm. Završna obrada spoljnih zidova sa unutrašnje strane je
nemalterisana opeka sa vertikalnim i horizontalnim spojnicama od cementnog maltera.
Unutrašnji zidovi su od giter bloka debljine 20cm i malterišu se produžnim malterom. U
svim prostorijama sve unutrašnje zidove gletovati i bojiti čisto belo.
Zidove u kupatilima je potrebno obložiti keramičkim pločicama prve klase sve do plafona, a
u radnom delu kuhinje u visini od 160 cm od gotovog poda.
Zidovi u podrumu koji su u dodiru sa tlom su hidroizolovani i izvršena je zaštita
hidroizolacije. Zidove podrumskih prostorija omalterisati, bez daljeg gletovanja i bojenja.
Plafoni
Plafoni se malterišu i završno gletuju i boje.
Stolarija
Spoljna stolarija je drvena i zastakljena prozorskim termopan staklom d=4+12+4mm.
Unutrašnja drvena stolarija je grundirana, bojena masnom bojom i lakirana.
Bravarija
Bravarija na stambenom objektu je od čeličnih profila i limova. Ograda unutrašnjeg
stepeništa urađena je od drvenih elemenata. Ograda na terasama je od aluminijumskih profila.
Limarski radovi
Od limarskih radova predviđa se upotreba pocinkovanog lima i to za: pokrivačke radove,
opšivanje dimnjaka, opšivanje ventilacija, horizontalne i vertikalne oluke za odvod atmosferske
vode.
Zagrevanje objekat
Zagrevanje prostorija je predviđeno mešovitim načinom grejanja, odnosno na čvrsto gorivo i
električnu energiju.
Krov
Krov je kos, viševodan, od čamove rezane građe. Pokrivač je crep. Nagib je 41 o.
Sastavio:
_________________________
mast. inž. arh. Stefan Kocić

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1305/3
КО БЕСЕРОВИНА НА ОСЛУШИ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Д.

-

-

ДОКУМЕНТАЦИЈА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Копија плана кат. парцеле бр. 1305/3 КО Бесеровина бр. 953-1/2019-144 од 01.
04. 2019. године;
Препис листа непокретности бр. 678 КО Бесеровина, 952-1/2019-693 од 01.
04. 2019. године;
Информација о локацији бр. 353-15/2018 од 12. 03. 2018. године;
Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за грађевинску парцелу
број 1305/3 КО Бесеровина на Ослуши, општина Бајина Башта, бр. 8М.1.0.0D-09.15.-125094-19 од 09. 09. 2019. године, издати од стране Оператора
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо – Огранак
Електродистрибуција Ужице;
Технички услови за прикључак на водоводну мрежу, издати од стране ЈП
„Електропривреда Србије“ „Дринско – Лимске ХЕ“ – „ХЕ Бајина Башта“ бр.
6.04.5.Е.02.01.210004/3-2019 од 07. 11. 2019. године;
Решење Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 019-1177/3 од 27. 05. 2019.
године;
Пуномоћје;
Катастарско-топографски план за кат. парцелу бр. 1305/3 КО Бесеровина,
оверен од стране овлашћеног геодетског бироа.

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

