
   

 PROJEKTNI BIRO 
 „G R A N D“ 
 Mirka Matića br.1 
 Veliko Gradište 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

U R B A N I S T IČK I  P R O J E K A T  za  
i z g r ad n j u  s t a m b e n o p o s l o v n o g  

o b j e k t a  i  p o m oćn o g  o b j e k t a  -  g a r až e   
na  d e l u  k p .b r .  5 22  .   

 
 

  
 
 
 

 Investitor :  Dragan Stojković iz Velikog Gradišta     
   
          Br.kat.par:   522 KO Veliko Gradište- deo parcele po izvršenoj 

parcelaciji   

 
 
 
 
 
  



   

S A D R Ž A J  

A. OPŠTA DOKUMENTACIJA 

1. Rešenje o registraciji biroa 
2. Rešenje o određivanju odgovornih urbaniste 
3. Licenca odgovornog urbaniste, urbaniste i projektanta idejnog rešenja  

 
 

B. PODLOGE  
1. Kopija plana parcele  
2. list nepokretnosti parcele  
3. geodetsko-topografski plan  

 

C. URBANISTIČKI PROJEKAT 

1. Projektni zadatak 
2. tekstualni deo urbanističkog projekta 

 C. GRAFIČKI PRILOZI 

1. Geodetsko topografski plan  
2. Situacionija sa prikazom nivelaciono-regulacionog rešenja..................................  1:250 
3. Ssituacija  - prizemlje sa prikazom mirujućeg saobraćaja i pejzažnim uređenjem  1:100 
4. idejno  rešenje objekta  

osnova prizemlja   .................................................................................................  1:100 
osnova prvog sprata............................................................................................... 1:100 
osnova krova          ................................................................................................  1:100 
presek 1-1               ................................................................................................  1:100 
presek 2-2               ................................................................................................  1:100 
prednji izgled.          ..............................................................................................   1:100 
zadnji izgled            ................................................................................................. 1:100 
bočni izgledi            ................................................................................................. 1:100 
 

 
 
 
 
 



   

„G R A N D“ 
 Veliko Gradište 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        OPŠTA DOKUMENTACIJA 
 









Projektni biro GRAND                                            
 
 
 

 
 Na osnovu člana 65 Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/09, 
81/09, 64/10 i 24/11, odluka US 24/2011, 121/2012, 42/2013, odluka US 50/2013, 
odluka US 98/2013, odluka US132/2014 i odluka US 124/2014

O određivanju odgovornog urbaniste
izradi urbanističkog projekta za deo 
 
Za izradu urbanističkog projekta  odre
 
• Saša Čudanov, dipl.ing. arh.- odgovorni urbanista
• Zorica Dragutinović dipl.ing.građ.urbanista

310 5182 03 
 
 
Imenovani su  dužani  da se u svemu pridr
važećih tehničkih propisa za izradu tehni
rešenjem. 
 
 
 
 
 
 

Projektni biro GRAND                                            Veliko Gradište 

 
 
 
 
 

Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/09, 
, odluka US 24/2011, 121/2012, 42/2013, odluka US 50/2013, 

odluka US 98/2013, odluka US132/2014 i odluka US 124/2014 ), donosim sledeće, 

R E Š E N J E  

urbaniste, autora idejnog rešenja i urbaniste- saradnika na 
deo  katastarske parcele broj 522 KO Veliko Gradište

određujem sledeća lica: 

odgovorni urbanista, licenca 200 0946 06 
Zorica Dragutinović dipl.ing.građ.urbanista i projektant saradnik, licence203 0466

da se u svemu pridržava odredaba Zakona o planiranju i izgrad
propisa za izradu tehničke dokumentacije iz oblasti za koju su odre

 Odgovorno  lice
 Lazo Dragutinović

 

Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/09, 
, odluka US 24/2011, 121/2012, 42/2013, odluka US 50/2013, 

saradnika na 
KO Veliko Gradište. 

203 0466 03, 

i izgradnji i 
ke dokumentacije iz oblasti za koju su određeni 

lice 
Lazo Dragutinović  
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URBANISTIČKI PROJEKAT   

KP. br.522 KO Veliko Gradište  
( deo parcele koja je u projektu parcelacije obeležena sa - parcela 1)     

 
 
1. UVOD 
 

Na osnovu zahteva vlasnika i investitora katastarske parcele 522 KO Veliko Gradište a u 
skladu sa važećim planskim dokumentom - Planom  detaljne regulacije - Centralna zona Naselja 
Veliko Gradište, pristupilo se izradi  ovog urbanističkog projekta. 

 Predmet izrade urbanističkog projekta predstavlja građevinsko zemljište -deo  kp. br. 
522 KO Veliko Gradište.  

Cilj izrade ovog urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za 
potrebe izgradnje oobjekta.  

2. OPŠE ODREDBE I KONCEPCIJA  

a) Pravni i planski osnov  
Predmetni urbanistički projekat  je urađen na bazi  sledećeg pravnog i planskog osnova: 
Zakonski osnov  

• Zakon 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 i 145/14) 
Podzakonski osnov 

• Pravilnik o sadržini, načinu i postupku dokumenata izrade prostornog i urbanističkog 
planiranja (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09) 

• Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (''Službeni glasnik RS'', br. 
22/2015 
Planski osnov  

- Planom  detaljne regulacije - Centralna zona naselja Veliko Gradište 
 

b)   Područje  sa popisom katastarskih parcela 
Granica kompleksa je prikazana na grafičkim prilozima i u odgovarajućim razmerama i 

predstavlja granicu katastarske parcele br.522 Ko Veliko Gradište- deo parcele koja je u 
projektu parcelacije obeležena sa kao parcela 1, prema susednim građevinskim parcelama. 

 
  v) Status zemljišta 

       Građevinsko zemljište - kp. br. 522 KO Veliko Gradište,  koje je predmet izrade 
urbanističkog projekta je u obuhvatu višeg planskog akta.  izgrađeno građevinsko zemljište i 
čija je površina 579m2, pri čemu je pod objektom br. 1 površine 149m2 koji je već 
rekonstruisan i oblikovno rešewe ovog objekta neće biti predmet rešavanja urbanističkim 
projektom i idejnim rešenjem koji je sastavni deo ovog projekta . 
Urbanistički projekat obuhvata kompletnu parcelu ali će izvođenje radova na izgradnji objekta 
biti planirano fazno.  
 
 
 



g)  Prikaz parametara datih u Planom  detaljne regulacije - Centralna zona naselja Veliko 
Gradište  
Katastarska parcela br. 522 KO Veliko Gradište se nalazi u građevinskom području Planom  
detaljne regulacije - Centralna zona naselja Veliko Gradište i predstavlja gradsko građevinsko 
zemljište , u prostornoj celini -zona TC6 čiji su urbanistički pokazatelji sledeći: 
 
 

" izvod iz planskog dokumenta - Plan  detaljne regulacije - Centralna zona naselja Veliko 
Gradište" 

 
 
 OPŠTI USLOVI IZ PLANSKOG DOKUMENTA 
 
" У овој ТЦ за постојеће парцеле дозвољена је стамбена и друга изградња осим 
индустрије, производних постројења и заната који производе буку и сметње за 
резиденцијалне зоне у којима се налазе.    
Стамбени и стамбено пословни објекти могу садржати и више функционално 
одвојених простора (станова или локала).   
 На појединачној парцели заузетост простора објектима је до 60%.   
 Висина објекта је до П+2+Пк а на угловима блокова су могућа и одступања у висини до 
П+3+Пк.     У ТЦ6 дозвољени су пословање, комерцијалне и услужне делатности у 
приземљима стамбених објеката као претпоставке за развој приватног 
предузетништва, услуга, трговине и других садржаја.   Одстојање нових објеката 
од регулационе линије - грађевинска линија - одређено је графичким делом плана, а 
грађевинска линија тачно је дефинисана или њеним одстојањем од регулационе 
линије или тачкама постојеће парцелације или новим аналитичким тачкама које 
дефинишу положај грађевинске линије. У свим осталим случајевима грађевинска 
линија се поклапа са регулационом линијом.   
 Минимална удаљеност објеката од границе парцеле према суседним парцелама 
износи 1,5 m од даљег и 2,5 m од ближег суседа, осим у случају кад је градња на једној 
парцели реализована до ивице опарцеле, у ком случају и сусед може градити до ивице 
парцеле, без растојања од постојећег објекта.    
Кровови објекта су обавезно коси, са косим кровом – сложеним или вишеводним, или 
други у композицији сложени кровови, са функционаним акцентима.  
  Нагиб кровних не сме да буде мањи од 25 степени.   
 На парцели се може подићи други објекат, уколико укупна градња на парцели 
задовољава прописане урбанистичке параметре.   
 На парцели се као засебни објекти могу градити и помоћни објекти и гараже.   
  На граничном зиду према ближем суседу дозвољавају се отвори само са високим 
парапетом мин.1,5 m односно код степенишног зида фиксни непрозирни стаклени 
зидови без парапета. Ово правило се коригује у случајевима висинске разлике нагнутог 
терена, уз претходну процену службе.   Приземни или подрумски делови објекта 
могу се користити за гаражни простор. План детаљне регулације централне зоне 
насеља Велико Градиште страна 32  
  Ограда на регулационој линији може бити са парапетом до 0,9 m а до висине до 1,4 
m. На делу изнад парапета ограда мора бити транспарентна.   
 Правила за ограде ка суседним парцелама су иста као за ограде према регулацији, с 
тим да не мора постојати транспарентни део.  
 
 



uslovi za parkiranje 
 
Паркирање на предметном простору је обезбеђено првенствено планирањем 
паркинга у профилима улица, затим правилом о прописаном обезбеђењу потребног 
броја паркинга на припадајућим парцелама, као и у оквиру јавних гаража или на 
отвореним паркиралиштима који су планирани. Изузетак су објекти у типичној 
целини 1 за које није прописан норматив и на којима се дозвољава могућност 
обезбеђења потребног броја паркинг места ван припадајуће парцеле, првенствено у 
јавним гаражама и паркинзима.  
 Појединачна паркинг места у уличним профилима се у реализацији изостављају на 
местима улаза у постојеће парцеле и на местима пешачких прелаза. На свим 
парцелама у јавној својини општине, у оквиру „дворишта“ стамбених објеката и у 
унутрашњости блокова, овим планом се даје могућност формирања јавних 
отворених паркинга или гаража. Правила грађења површина за паркирање Планиране 
јавне гараже могу бити једноетажне или вишеетажне. Уколико се гради гаража са 
прилазном рампом, рампа за улаз у гаражу мора почети од дефинисане регулационе 
линије. Прилаз гаражи преко тротоара обележити хоризонталном сигнализацијом 
или посебном обрадом партера без спуштања нивоа тротоара испред гараже. 
Висинску разлику између коловоза и тротоара савладати применом оборених 
ивичњака. Приликом израде техничке документације за изградњу јавних гаража 
неопходно је предвидети мере обезбеђења постојећих објеката у непосредној 
близини. Уколико се у гаражама планира вертикална комуникација возила 
коришћењем ауто-лифта, унутрашње димензије платформе ауто-лифта морају 
бити минимално 5,5 m x 2,5 m. У лифт се мора улазити и излазити ходом унапред. 
При пројектовању гаража поштовати следеће елементе: - ширина праве рампе по 
саобраћајној траци мин. 2,5 m; - слободна висина гараже мин. 2,2 m; - подужни нагиб 
правих рампи, макс. 12% за откривене и 15% за покривене. Откривене рампе могу 
бити и нагиба до 15% уколико је изведено грејање исте. Димензије паркинг места и 
приступних пролаза на у свим улицама и на свим отвореним паркинзима и гаражама 
дефинисати у складу са важећим стандардима и прописима. Максимални нагиб 
паркинг места и простора за маневрисање возила износи 5%. Најмање 5% од укупног 
броја паркинг места мора бити намењено особама са инвалидитетом и смањеном 
покретљивости. Код управног паркирања, ширина паркинг места за особе са 
инвалидитетом износи 3.70 m, односно на ширину паркинг места од 2.30 m додаје се 
простор за инвалидска колица, ширине 1.40 m (дубина иста као код паркинг места). 
Код два суседна паркинг места може се дозволити да користе исти простор за 
инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе са инвалидитетом 
износи 6.00 m (2.30 + 1.40 + 2.30). Код планирања паркинг места треба предвидети 
рампе у тротарима за силазак колица за тротоара на коловоз. Исте рампе морају се 
предвидети и у раскрсницама, односно на свим местима гдје је неопходно да се 
прелази са тротоара на коловоз или обрнуто. За поплочавање свих јавних отворених 
паркинга у блоку 18, као и за све друге јавне отворене паркинг просторе који могу да 
се формирају у двориштима стамбених зграда и у унутрашњости других блокова, 
обавезно је коришћење растера и опремање паркинга зеленилом где год је то могуће. 
 
 
2.2.1. Општа правила градње (односе се на све типичне целине)  
Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката  
Сви постојећи објекти могу се користити, адаптирати, реконструисати и 
одржавати, до привођења земљишта планираној намени. За реконструкцију и друге 



радове на заштићеним објектима потребно је претходно прибављање 
конзерваторских услова и сагласности Завода за заштиту споменика културе на 
планиране интервенције. За реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих 
објеката, примењују се правила градње и правила архитектонског обликовања као за 
нове објекте. 
 Врста и намена објеката који се могу градити у грађевинском подручју и 
компатибилност намена  
На подручју плана, поред стамбених, могу се градити и сви други објекти који својом 
делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину. И објекат 
компатибилне намене може добити дозволу за изградњу на површинама друге 
претежне намене. Забрањена је изградња индустријских и производних комплекса и 
објеката.  
Компатибилне намене су: становање, делатности, комерцијални садржаји, 
пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни 
објекти у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, здравство, 
дечија заштита, образовање, култура и верски објекти. 
 Пејзажно уређење, споменици, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.  
Услови за формирање грађевинске парцеле и услови парцелације и препарцелације  
Услови формирања грађевинске парцеле, парцелације и препарцелације одређени овим 
планом су да се на већем броју катастарских парцела може образовати једна или 
више грађевинских парцела, на основу пројекта препарцелације.  
Начин и услови утврђени у овом планском документу су да нова грађевинска парцела 
не буде мања од 2,0 ара, да је приближно четвороугаоног облика, да има директан 
приступ јавној саобраћајној површини, те да је планом предвиђена за изградњу или да 
је већ изграђена. На једној катастарској парцели може се образовати већи број 
грађевинских парцела, на основу пројекта парцелације. Начин и услови утврђени у 
овом планском документу су да новоформиране грађевинске парцеле не буду 
појединачно мање од 2,0 ара, да су приближно четвороугаоног облика, да свака нова 
парцела има директан приступ јавној саобраћајној површини, те да је планом 
предвиђена за изградњу или да је већ изграђена. За парцелацију за потребе решавања 
доделе или давања у закуп припадајућег земљишта за редовну употребу објеката, за 
случајеве легализације, доделе делова општинског земљишта за постојеће и нове 
мање привредне, услужне и продајне објекте на јавним или заједничким површинама 
или непосредним приступом на њих (објекте до 50 m²), као и и друге сличне случајеве 
по мишљењу Комисије за планове, не одређују се облик, планирана намена и 
минимална површина новоформиране парцеле.  
Положај објеката у односу на регулацију Регулациона линија утврђује се у односу на 
прописану ширину коридора јавне саобраћајнице, а у зависности од профила 
саобраћајнице. У највећем броју случајева регулационе линије према јавним 
саобраћајним површинама су остале непромењене, осим у малом броју случајева када 
их је било потребно формирати у односу на прописану  ширину профила 
саобраћајнице. Све регулационе линије приказане су у графичком делу плана, а 
одређене су или постојећим тачкама катастарског стања или положајем нових 
аналитичких тачака за случајеве када су претрпеле измену положаја у односу на 
стање пре израде плана.  
Грађевинска линија одређује за изградњу нових објеката, а постојећи објекти се 
задржавају на својој постојећој грађевинској линији. Све грађевинске линије, осим у 
случајевима када се поклапају са регулационим линијама, приказане су у графичком 
делу плана и одређене су или у односу на одстојање од осовине јавне саобраћајнице, 



или у односу на одстојање од регулационе линије, или координатама аналитичких 
тачака. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели У оквиру 
сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле и 
правила градње, допуштена је изградња другог објекта, као и пратећих и помоћних 
објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава 
главни објекат и суседне парцеле. На истој грађевинској парцели могу се градити 
помоћни објекти који служе коришћењу стамбеног и другог објекта. Одводњавање 
атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне парцеле. Услови и начин 
обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила Новоформирана 
парцела мора имати директан приступ на пут или другу јавну површину намењену за 
саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не 
може бити мања од 2,5 m. Објекти за које је то прописано посебним законом морају 
обезбедити несметан противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 
3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно кретање возила. За 
парцелацију за потребе решавања доделе или давања у закуп припадајућег 
земљишта за редовну употребу објеката, за случајеве легализације, доделе делова 
општинског земљишта за постојеће и нове мање привредне, услужне и продајне 
објекте на јавним или заједничким површинама и непосредним приступом на њих 
дефинисану у условима за формирање грађевинске парцеле и услови парцелације и 
препарцелације из овог поглавља, горњи услови и начин обезбеђења приступа парцели 
се не примењују. За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују 
простор на сопственој парцели изван површине јавног пута по нормативима за 
одређивање потребног броја паркинг или гаражних места и корисног простора који су 
приказани у следећој табели.  
Прописан број паркинг или гаражних места намена:  
-минимално 1 паркинг или гаражно место на сваки(х):  
-стамбени објекти 1 стан  
-банке, поште и шалтерске службе 70 m2 корисног простора пословање,  
-управа и администрација 100 m2 корисног простора 
 -медицинске установе 150 m2 корисног простора  
-трговине, тржни центар, робна кућа, пијаца 100 m2 корисног простора 
 -ресторан 8 столица 
 -хотел 10 кревета  
-позоришта, биоскопи 30 гледалаца 
- спортска гледалишта и хале 40 гледалаца 
 -привреда, производња и сервиси 200 m2 корисног простора  
-Изузетно, могуће је формирати паркиралиште изван границе сопствене парцеле на 
локацијама у истом блоку или функционално повезаном блоку, или формирањем 
јавног паркинга на локацијама које за то могу да буду одређене од стране надлежних 
општинских служби.  
-Минимално стандардно место за управно паркирање путничких возила је 5,0 x 2,5 m.  
-Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 12,0 x 3,5 m.  
-Минимално место за подужно паркирање аутомобила износи 5,5 x 2,0 m, осим када се 
место налази на почетку или крају низа, када може да буде краће али не мање од 4,75 
m, док је за аутобусе 16,0 x3м 
 
ТИПИЧНА ЦЕЛИНА 6 - ПРАВИЛА ГРАДЊЕ  
Типичну целину 6 (мешовито становање) чине блокови: 07, 13, 14, 15, 19, 21 и 23 и 
делови блокова: 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26 и 27.  



  У овој ТЦ за постојеће парцеле дозвољена је стамбена и друга изградња осим 
индустрије, производних постројења и заната који производе буку и сметње за 
резиденцијалне зоне у којима се налазе.    
Стамбени и стамбено пословни објекти могу садржати и више функционално 
одвојених простора (станова или локала).   
 На појединачној парцели заузетост простора објектима је до 60%.   
 Висина објекта је до П+2+Пк а на угловима блокова су могућа и одступања у висини до 
П+3+Пк.  
  У ТЦ6 дозвољени су пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима 
стамбених објеката као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга, 
трговине и других садржаја.   Одстојање нових објеката од регулационе линије - 
грађевинска линија - одређено је графичким делом плана, а грађевинска линија тачно 
је дефинисана или њеним одстојањем од регулационе линије или тачкама постојеће 
парцелације или новим аналитичким тачкама које дефинишу положај грађевинске 
линије. У свим осталим случајевима грађевинска линија се поклапа са регулационом 
линијом.  
  Минимална удаљеност објеката од границе парцеле према суседним парцелама 
износи 1,5 m од даљег и 2,5 m од ближег суседа, осим у случају кад је градња на једној 
парцели реализована до ивице опарцеле, у ком случају и сусед може градити до ивице 
парцеле, без растојања од постојећег објекта.   
 Кровови објекта су обавезно коси, са косим кровом – сложеним или вишеводним, или 
други у композицији сложени кровови, са функционаним акцентима.   Нагиб кровних 
не сме да буде мањи од 25 степени. 
   На парцели се може подићи други објекат, уколико укупна градња на парцели 
задовољава прописане урбанистичке параметре.  
  На парцели се као засебни објекти могу градити и помоћни објекти и гараже.   
 На граничном зиду према ближем суседу дозвољавају се отвори само са високим 
парапетом мин.1,5 m односно код степенишног зида фиксни непрозирни стаклени 
зидови без парапета. Ово правило се коригује у случајевима висинске разлике нагнутог 
терена, уз претходну процену службе.   
 Приземни или подрумски делови објекта могу се користити за гаражни простор.  
  Ограда на регулационој линији може бити са парапетом до 0,9 m а до висине до 1,4 
m. На делу изнад парапета ограда мора бити транспарентна.    
Правила за ограде ка суседним парцелама су иста као за ограде према регулацији, с 
тим да не мора постојати транспарентни део." 
 
 
 

3. OSNOVNA KONCEPCIJA ORGANIZACIJE I GRAĐENJA PROSTORA 
 

a) Karakter područja- opis postojećeg stanja  
 

   Područje u okruženju je pretežno izgrađeno građevinsko zemljište.  Teren postojeće  slobodne 
građevinske parcele je ravan.  
Definisanje gore navedenih parametara- paramaetara iz važećeg planskog dokumenta, 
predstavlja neposredni povod za izradu ovog urbanističkog projekta , naročito imajući u  vidu 
da je parcela nepravilnog oblika čija je ukupna površina površina 579 m2 od čega 410m2deo 
koji predstavlja slobodno zemljište za izgradnju novih objekata .  
Trenutno - zatečeno stanje na predmetnoj parceli je sledeće:  



-stambeno-poslovni objekat - "stari bioskop" u površini od 149m2 - neće biti predmet 
rešavanja kroz ovaj urbanistički projekat, već se njegove oblikovne karakteristike i status 
preuzimaju kao zatečeno stanje 
- prizemni stambeni objekat čija je površina 84m2, trenutno je vrlo oštećen i nije za upotrebu . 
Ovaj objekat se ima ukloniti - porušiti , i na njegovo mesto izgraditi novi stambeno-poslovni 
objekat sa karakteristikama i pokazateljima datim važećim planskim dokumentom i uslovima 
javnih preduzeća -naročito se imaju primeniti uslovi Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture Smederevo koji su sastavni deo ovog urbanističkog projekta  
- prizemni stambeni objekat povšine 34m2 je srušen i nije predmet posebnih uslova 
Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, već se površina terena na kome 
je objeakt bio izgrađen uzima u obračun ukupne površine građevinske parcele.  
- pomoćni prizeman objekat površine 22m2  je srušen i nije predmet posebnih uslova 
Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, već se površina terena na kome 
je objeakt bio izgrađen uzima u obračun ukupne površine građevinske parcele 
 
Parcela ima izlaz na javnu saobraćajnicu- put- Ulica Vojvode Milenka .  
Parkiranje vozila predviđeno unutar pomoćnog objekta - garaže koja ima izlaz javni put preko 
prolaza za motorna vozila .  
Pešački saobraćaj je organizovan sa javnih saobraćajnih površina. 
Pristup samom objektu obezbeđuje se direktno sa javne površine - trptpara.  
Predviđena je obodna gradnja objekta i to u neprekinutom nizu u odnosu na susedni objekat 
koji je već rekonstruisan - objekat "Stari bioskop" 
 

b) Namena i površina objekta         
 Katastarska parcela 522 KO Veliko Gradište  pripada Zoni -TC6 a buduća namena objekta je 
stambenoposlovni objekat  , te će  se  na ovoj parceli po zahtevu investitora biti izgrađen 
obekat čija je spratnost P+2+ Pk 
Predviđena je fazna izgradnja objekta . 
Faze izvođenja su predviđne tako da se svaka etaža može posebno izvesti - svaka etaža je 
posebna faza  u stambeno-poslovnom objektu koji je lociran tako da regulaciona linija ujedno 
bude  građevinska linija budućeg objekta prema postojećoj saobraćajnici - ulica Vojvode 
MIlenka , dok se pomoćni objekat - garaža za parkiranje vozila postavlja unutar parcele i 
predstavlja još jednu fazu u izvođenju objekata na predmetnoj parceli.  
 
Rekapitulacija površina  
 
 Faza I Faza II  Faza III 
    
Neto površina  64,80m2 62,40 m2 

 
94,00 m2 

    
Bruto površina 76,000m2 72,90 m2 

 
101,00m2 

 
 
 
 
 
 
 



   urbanistički pokazatelji     
 
 
 dozvoljeno ostvareno 
Indeks zauzetosti 60% 58,30% 
spratnost 4 nadzemne etaže P+1 
parkiranje 1 parking mesto za 1 stan 4 
zelenilo Min 30% slobodnih  površina 41,70% 
Faze izgradnje  3 
 
 
  Obzirom na karakter i izgrađenost okolnog terena, primena urbanističih pokazatelja je 
primenljiva kroz lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu. 
 
Koncepcija organizacije prostora 
 
         Glavni kolski i pešački pristup katastarskoj parceli 522 KO Veliko Gradište , koja je predmet 
ovog urbanističkog projekta, se realizuje sa saobraćajnice – Ulica Vojvode Milenka . 
         Slobodna površina locirana između objekata je predviđena za ozelenjavanje. 

 
 

3. USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKTA 
U okviru obuhvata urbanističkog projekta - katastarska parcela 522 KO Veliko Gradište   
predviđena je  stambena izgradnja sa parametrima datim višim planskim aktom. 
Visina obekta je P+1 Predviđena je fazna izgradnja objekata.   
Svojim volumenom i arhitektonskim irazom, objekat  naglašava svoju osnovnu namenu i 
odrede specifičan identitet čitavog kompleksa. Primenom adekvatnog konstruktivnog 
sistema, savremenih materijala i komunalnom opremljenošću arhitektura objekta u 
kompleksu  razbija, već tradicionalno nemaran odnos prema izgradnji objekata. 
Primena uslova Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo prilikom 
rekonstrukcije stambenoposlovnog objekta "Stari bioskop" je dala pečat celokumnom 
okruženju tako da je izradom ovog idejnog rešenja napravljen pokušaj da se najvećim delom 
primene isti ili slični materijali i oblikovne karakteristike objekta.  

4. USLOVI ZA SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 
            U okviru parcele su  predviđena   potrebna parking mesta unutar pomoćnog objekta - 
garaže - 4 parking mesta   

 
5. USLOVI ZA UREĐENJE SLOBODNIH POVRŠINA 
         Uređenje slobodnih površina prilagođeno je osnovnoj nameni kompleksa.  

Osnovna funkcija ozelenjavanja u konkretnom slučaju je dekorativna, odnosno svojom 
kompozicijom i valerom zelenilo treba da oplemeni prostor na parceli.          

 
6. USLOVI ZA TEHNIČKU INFRASTRUKTURU 

 
a) Uslovi za vodovodnu i kanalizacionu mrežu 

Snabdevanje celog kompleksa vodom, vrši se preko postojećeg priključka na gradski 
vodovod.   

            Otpadne vode se eliminišu iz objekta preko postoječeg priključka na gradsku mrežu čiji se 
krak sa poprečnim presekom od 300mm i nalazi se na parceli - ulica Vojvode Milenka . 



           Odvođenje atmosferskih voda rešiti lokalno, planiranjem i nivelacijom terena, tako da se 
vode sa objekta, saobraćajnica i svih ostalih površina kontrolisano evakuišu. 
 

b) Uslovi za električnu mrežu:  
 Priključak na elektrodistributivnu mrežu - postojeći , na brojilo sa ED brojem 15883243.              

v) Uslovi za TT mrežu 
           Priključak na TT mrežu nije predvićen. 
 
7. USLOVI ZA EVAKUACIJU OTPADA 

 
           Odnošnje smeća vršiće nadležno Javno komunalno preduzeće  koje ovu delatnost obavlja 
na teritoriji cele opštine Veliko Gradište . 
 
8. USLOVI ZA SPROVOĐENJE URBANISTIČKOG PROJEKTA 

 
           Ovaj urbanistički projekat  istovremeno sa važećim urbanističkim planom predstavlja 
osnov za utvrđivanje  uslova i izdavanje LOKACIJSKE DOZVOLE, kao i dalju izradu investiciono - 
tehničke dokumentacije. 
 
 
 
 
                      Obrada  

      Saša Čudanov, dipl. inž. arh. 
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