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На основу члана 60 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 и 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 
9/2020), доносим: 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о одређивању одговорног урбанисте за израду техничке документације 
 
 
 Урбанистички пројекат за изградњу продајно складиштног објекта – салона беле 

технике у Улици Степе Степановића б.б. у Вршцу на катастарској парцели бр.9/8 КО Вршац 
чији је инвеститор Трго Бан ДОО Вршац, Трг Светог Теодора Вршачког бр.32, Вршац. 

 
 
 
  На изради поменуте документације учествоваће одговорни урбаниста: 
 
 
                    За урбанистички пројекат.................. дипл.инж.арх. Милорад Ћирић 
 
  
 
 
 Одговорни урбаниста ће приликом израде техничке документације поступати у 

свему по одредбама горе наведеног закона. 
 
  
 Датум: април 2021.                                  Одговорно лице: 
  
 Број: 21.1/2021       
                 дипл.инж.арх. Иван Ћирић  
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ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  
 

-Закон 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 и 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) 

-Генерални план Вршца  („Службени лист општине Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007)  
-Генерални урбанистички план Вршца  („Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015 и 

17/2015 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2019, 11/2019, 14/2019 и 1/2020) 
-Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019) 
  
  

ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Изградња објеката планира се на катастарској парцели бр. 9/8 КО Вршац у Улици 

Степе Степановића б.б. у Вршцу у блоку 111, у зони мале привреде и терцијарних 
делатности. 
 

Грађевинска парцела 9/8 има површину од 3077 м2. 
 

Парцела је облика правоугаоника, постављена дужом страном правац југозапад-
североисток и има ширину од 54,00м  према улици  на регулационој линији. Парцела се 
налази на равном терену са минималним  нагибом према јавној површини који прати и пад 
планираних пешачко-колских површина. 

 
Предметна локација представља градско грађевинско земљиште планом предвиђено 

за радну зону, зону мале привреде и терцијарних делатности и граничи се са парцелама 
осталог земљишта 9/9, 9/4, 8/4 и 8/2 и са парцелом јавног земљишта 9771 – Улица Степе 
Степановића – државни пут Iб реда бр.10. 

 
У непосредном окружењу локације у овом делу улице заступљена је претежно 

пословна изградња, салон аутомобила, салон керамике и санитарне опреме, спратности 
П+0 и П+1, као и тржни центар Стоп Шоп, аутобуска станица и сл. 

  
 
 

УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

На предметној парцели планирана је изградња продајно складиштног објекта – салона 
беле технике, спратности П+0, а у делу П+1 и П+2.  

Објекат је постављен на удаљености 15,19м од регулацине линије, као 
слободностојећи објекат на парцели.  

Двориште је организовано тако да се омогући пролаз противпожарног возила, лаког 
доставног возила до 3,5t, довољан број паркинг места за путничка возила, са адекватним 
партерним уређењем, а остатак је прекривен ниским и високим зеленилом. 

  
Извод из Урбанистичког плана 
Предметна парцела припада блоку 111, у зони мале привреде и терцијарних 

делатности, радној зони. 
 

тачка 5.1. ОПИС БЛОКОВА: 
 
Блок бр. 111 Намењен је радној зони, заштитном зеленилу и бензинској станици. 

Даље уређење постојећих садржаја вршиће се на основу овог Плана, а за планирана 
проширења неопходна је детаљна урбанистичка разрада. 
 

Генерални план Вршца ("Службени лист општине Вршац", бр. 4/2007 и 6/2007) 
тачка 3.3.2. СЕВЕРНА РАДНА ЗОНА: 

Северна радна зона плански је подељена на подзоне: 
• општа радна зона 
• зона мале привреде и терцијарних делатности 



   

Узимајући у обзир доминантно дување северозападног ветра ка насељу, северна 
радна зона, а посебно сегмент северне радне зоне који је просторно инкорпориран у 
стамбену зону насеља, плански је намењен првенствено развоју производних садржаја 
(везаних за локално сировинско залеђе) који својим производним процесима не загађују 
ваздух (осим блока 119 где се задржавају постојећи погони " Б р и к с о л " - а ). 

За све планиране радне површине неопходна је даља урбанистичка разрада. До 
привођења планираној намени ово земљиште ће се користити као и до сада. 

Поред планираних радних зона, на територији читавог града, осим зоне примарног 
градског центра, постоји могућност изградње појединачних радних садржаја (мањи 
производни и услужни капацитети) који у првом реду немају негативни утицај на животну 
средину (загађење воде, ваздуха и земљишта, бука, вибрације) и који задовољавају услове 
изградње који су утврђени овим Планом (величина парцеле, степен изграђености, приступ 
на јавни пут, компатибилност са околним садржајима, усклађеност са окружењем у 
амбијенталном смислу и сл.). 

У склопу основног насељског ткива (становање, шира зона центра) могу се градити 
и развијати они капацитети чија технологија рада нема негативних утицаја на животну 
средину, заштићена природна и непокретна културна добра, који нису у колизији са 
планираном преовлађујућом наменом зоне и парцеле на којој се гради, уз услов да 
просторне могућности парцеле (индекс изграђености, индекс заузетости, приступ јавној 
саобраћајници и сл.) то дозвољавају. 

Под појмом радне зоне подразумева се онај простор који је првенствено намењен 
привредним активностима, односно таквим делатностима као што су индустрија, 
производно занатство, складиштење и обрада разних роба, као и они сервиси који, због 
своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура. 

У оквиру радне зоне лоцираће се индустрије са великим просторним захтевима и 
великим обимом транспорта, као и капацитети који, са становишта заштите животне 
средине, нису компатибилни са становањем и функцијама насељског центра. Поред 
постојећих садржаја обезбедиће се простор за смештај нових индустријских, складишних, 
трговинско-складишних капацитета, малих и средњих предузећа, капацитета мале 
привреде, комуналних комплекса, саобраћајних и других капацитета. 

Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на основу 
услова из овог Плана, тј. на основу услова из Плана детаљне регулације односно, услова 
из Урбанистичког пројекта за оне делове насеља где је то прописано. За садржаје чија се 
изградња у овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изградње или 
технологија рада то буду захтевали, такође је неопходна израда Урбанистичког пројекта 
који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката. 

У деловима блокова за које је овим планом утврђена обавеза израде Плана 
детаљне регулације, а који имају директан приступ на регулисану јавну површину -  
саобраћајницу и за које постоје услови прикључења објеката на инфраструктуру, до 
доношења одговарајућег плана могућа је градња објеката у складу са условима и наменом 
дефинисаном Генералним планом, а уз претходну израду Урбанистичког пројекта којим ће 
се ближе дефинисати предметна градња, у складу са условима из овог Плана. 

При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и 
услова који конкретну област регулишу.  

 
Врста и намена објекта 
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, 

производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно- 
производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или 
пословно-производно-складишни објекат. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности 
од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова 
заштите. 

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња 
помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари, 
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл. 

 
Услови за образовање грађевинске парцеле 
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна 

да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и 
пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и степена 
заузетости земљишта. 



   

Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m2 са ширином уличног 
фронта минимално 20,0 m. 

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

парцеле 
У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног 

комплекса грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, односно, може у 
односу на њу да буде одмакнута за минимално 5,0 m. Објекти који се налазе на улазу у 
радни комлекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији. 

Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно 
западној страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне 
(односно јужне) стране је на 5,0 m. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 
m под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак 
између објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0 m, тј. већи од половине вишег 
објекта. 

Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 
10,0m. Евентуално дозвољена је удаљеност на минимално 6,0 m ако је на грађевинској 
парцели омогућен кружни ток саобраћаја. 

 
Индекс изграђености и степен искоришћености грађевинске парцеле 
Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони 

са платоима и саобраћајницама је 2,1. Максималан дозвољен степен заузетости 
грађевинске парцеле је 70 %. 

 
Највећа дозвољена спратност 
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 

спратности: 
− пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље). У изузетним случајевима 

дозвољава се и већа спратност кад пословни објекти представљају просторне репере 
већих комплекса П+6 (приземље+шест етажа), 

− производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то 
захтева технолошки процес производње, 

− складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа). 
Изградња помоћног објекта - остава дозвољена је максималне спратности П 

(приземље). 
 
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Изградња 

објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се 
дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови 
противпожарне заштите. 

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег 
објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. 

 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
На грађевинској парцели радног комплекса поред главних и помоћних објеката 

дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом, 
односно, дозвољена је изградња пословно - стамбеног објекта са једном стамбеном 
јединицом. 

Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња породичног стамбеног објекта, 
при одређивању локације објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем 
делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са прилазом 
радном делу. 

Породични стамбени објекат је максималне спратности П+2+Пк (приземље + две 
етажа + поткровље). У оквиру овог објекта дозвољена је изградња простора за 
гаражирање возила корисника стамбеног простора. 

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h = 2,2 m. 
Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно 
комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на 
подзид висине максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши 
од 0,9 m. Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, 
комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2 



   

m. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 
услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена 
проточност саобраћаја. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван 
регулационе линије. 

 
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и 

пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним 
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m. У 
оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим 
условима: 

− минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине 5,0m, 
односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова 

− за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 
обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно возило 
минимално 3,0 m х 6,0 m, односно у зависности од величине теретног возила). 

 
Заштита суседних објеката 
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме 

се нарушити животна средина. Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада 
већа од 1,2 онда се она поставља на грађевинску линију. Грађевински елементи на нивоу 
приземља према регулационој линији, могу прећи грађевинску линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

− транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 
2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 m, 

− платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од 
спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 m, 

− конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m. 
Изградњом објеката уз припадајућу границу парцеле не сме се нарушити ваздушна 

линија суседне парцеле а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се 
решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. Уз границу парцеле 
формирати ободне зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од 
околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће 
или шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину. 

Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 
30%. Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и 
концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и 
декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних 
објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и заштита 
паркинг простора од утицаја сунца. 

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у 
оквиру парцеле на којој се гради. 

 
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта: 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на 
традиционалан или савремнији начин. Обавезна је израда косог крова а кровови могу бити 
једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од 
дрвета, челика или армираног бетона а кровни покривач у складу са нагибом крова. 

Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта, од фасадне 
опеке или других савремених материјала који су тренутно у употреби (политирана 
керамика, Милебонд, Алу-бонд, панели, застакљене фасаде и сл.). 

Висина надзитка поткровне етаже износи највише 2,2 m рачунајући од коте пода 
поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају.  

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити 
ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле тј. 
радног комплекса. 

 
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 

безбедоносне и друге услове: Изградња објеката, извођење радова, односно обављање 
производне/складишне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна 



   

оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита 
животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од 
деградације. 

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање 
контејнера (канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког 
процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ 
комуналне службе и да простор буде изведен у складу са условима заштите животне 
средине. 

Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Отпадне воде настале у 
технолошком процесу производње пре упуштања у насељску канализацију пречистити на 
сепаратору уља и масти. Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и 
манипулативних површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз 
уличне саобраћајнице. 

При пројектовању и извођењу радова на објектима употребљеним материјалима 
имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта 
коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором 
материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне 
заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести 
приступни пут, окретница и платоа за кретање ватрогасног возила и извођење 
интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће 
прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако 
запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није 
удаљен најмање 6,0 м од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није 
другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи 
запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се 
обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и 
просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке 
преградне зидове, лак кровни покривач. 

Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као и 
прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање 
и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица. 

При пројектовању и изградњи радног комплекса неопходно је обезбедити и 
изградњу склоништа допунске заштите, обима заштите 30 кПа. 

 
Према Генералном урбанистичком плану Вршца ("Службени лист општине 

Вршац", бр. 16/2015 и 17/2015 и  "Службени лист Града Вршца", бр. 10/2019, 11/2019, 
14/2019 и 1/2020) тачка 6.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НАСЕЉА поднаслов Зелене површине 
радних комплекса зеленило радних комплекса представља саставни део градског 
система зеленила. Главне функције ових зелених површина су стварање повољног 
микроклимата, заштита од прашине и гасова и стварање слободних простора за краћи 
одмор радника.  

Зеленило радних површина треба формирати унутар комплекса, тако да 
заузима мин. 20% укупне површине. У оквиру овог процента треба формирати заштитно 
зеленило ободом комплекса.  

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и 
концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и 
декоративним својствима. Засади треба да се одликују високом отпорношћу на гасове, дим 
и прашину.  

У зони радних садржаја зеленило треба да омогући изолацију главних 
административних и јавних објеката и главних пешачких праваца и да створи одређену 
просторну композицију у комплексу, као и да одвоји платое за миран одмор. 

 
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
Површина предметне парцела је 3077m2.  
Укупан предвиђени број запослених у једној смени је 9, и то: 4 радника у 

административном делу, 4 радника у продајном делу и 1 радник у магацинском делу 
објекта. 

 
  



   

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА: 
  

ЕТАЖА 
НЕТО 
 (м²) 

УКУПНО 
НЕТО(м²) 

БРУТО(м²) 
УКУПНО 

БРУТО(м²) 

ПРИЗЕМЉЕ 1475,04 
1828,07 

1521,50 
1901,25 

1. Спрат 220,38 238,07 
2. Спрат 132,65 141,68 

 
 Објекат се састоји из три функционалне зоне: 1. – продајни простор, нето површине 

1211,00m2,  2. – административни простор који је организован на две етаже – приземље и 
спрат, укупне нето површине 144,56m2 и 3. – магацин који је организован на три етаже – 
приземље, 1 и 2 спрат, укупне нето површине 427,66m2. 

 
 
Нето површина приземља је   1475.04 m² 
Бруто површина приземља је  1521.50 m² 
 
Нето површина 1. спрата је     220.38 m² 
Бруто површина 1. спрата је     238.07 m² 
 
Нето површина 2. спрата је     132.65 m² 
Бруто површина 2. спрата је     141.68 m² 
 
 
Укупна нето површина објекта је    1828.07м² 
Укупна бруто површина објекта је    1901.25м² 

 
Бруто површина приземља (заузеће): 1521,50m² 
Зелене површине: 616 m² 
Саобраћајне површине и платои: 940,50 m² 
Индекс искоришћености је 1521,50+940,50 / 3077 * 100 = 80,01 = 80%.  
Степен изграђености је: 1870,50+940,50 / 3077 = 0,9135 < 2,1 
Проценат зеленила је: 615,00 / 3077 = 19,99% = 20% 

 
 

НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

На парцели је обезбеђено 615,00м2 зелених површина што износи 20,00% зеленила.  
Све слободне површине су затрављене и засађене високим и ниским лишћарима 

аутохтоних врста, отпорних на загађење.  
Предвиђена је садња и високог парковског зеленила у склопу зелених површина, са 

циљем постизања здравијег животног амбијента и комфора. Остале отворене и наткривене 
површине су поплочане бетонским плочама постављених преко слоја песка и туцаника у 
виду колско-пешачких комуникација. 

 
 
НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 

Простор је  добро опремљен комуналном инфраструктуром. Прибављени су услови 
надлежних дистрибутера (дати су у прилогу као и у графичком прилогу– План комуналне 
инфраструктуре). 

Локација је опремљена водоводном, канализационом, електроенергетском, гасном  и 
телекомуникационом инфраструктуром. 

САОБРАЋАЈ 
Колски саобраћај 
Унутар парцеле је пројектована интерна саобраћајница за приступ паркинзима и 

објекту, према ситуационом решењу. Ширина интерне саобраћајнице је 6,0m. 
Саобраћајница има једносмеран попречан пад 1-1,5%. Саобраћајница је предвиђена у 
нивоу пешачких. Оивичење је предвиђено само према зеленим површинама ивичњацима 



   

висине 10cm у односу на нивелету коловоза. Материјализација саобраћајнице је бетонска 
вибропресована са одговарајућом коловозном конструкцијом за осовинска оптерећења 
теретних и путничких возила. 

Достава робе у објекат је предвиђена лаким доставним возилом до 3,5t, а предвиђена 
учесталост је до 10 достава дневно. 

 Стационарни саобраћај 
У оквиру парцеле за потребе посетилаца и запослених пројектована су паркинг места 

за путничка возила са димензијама 2,3x5,0 m и са димензијама 3,7x5,0 m за особе са 
инвалидитетом. Предвиђено је укупно 14 паркинг места, од тога једно место за особе са 
инвалидитетом. За потребе доставног возила предвиђен је утоварно-истоварни плато са 
јужне стране објекта, где се налази приступ магацинском простору. На парцели 
предвиђено је формирање „Т“ окретнице за потребе окретања ватрогасног и доставног 
возила, у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95). 

 
Пешачки саобраћај 
У оквиру комплекса оформљене су пешачке стазе које обезбеђују несметано кретање 

пешака између појединих садржаја у оквиру комплекса. Пешачка стаза је такође повезана 
са пешачким стазама које се налазе на јавним површинама тј. на Улици Војводе Степе 
Степановића. 

 
Пешачке стазе у оквиру парцеле имају: 
-ширину 1,6 м, поред интерне сабраћајнице, 
-ширину 1,8 м, од улице Војводе Степе Степановића према улазу у објекат, 
-ширину 5,0 м непосредно испред објекта, 
-застор изведен поплочавањем вибропресованим бетонским плочама, попречни пад до 

2%, са прилагођеном нивелацијом пешачке стазе на местима укрштања са колским 
саобраћајницама, у складу Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС” број 22/2015). 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
Вода ће се обезбедити у складу са условима ЈКП „2. Октобар“ Вршац ЕЈ „Водовод“. 

Потребни капацитети су: 
- Санитарна отпадна вода Q=1,40l/s 
- Санитарна вода q=1,40 l/s 
- Противпожарна вода Q=10,00 l/s 

 Објекат ће се прикључити на насељску фекалну канализациону мрежу.  
 Атмосферске воде са крова се одводе преко олучних хоризонтала и вертикала у 

зелене површине на парцели.  

 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 
Прикључак објекта обезбедиће се у складу са условима „ЕПС Дистрибуција“, 

огранак Електродистрибуција Панчево. Објекат се прикључује на вод напона 0,4kV. Фактор 
снаге је изнад 0,95. Максимална снага је 103kW. Називна струја главних осигурача 160А. 

На приступачном месту на фасади објекта уградити орман мерног места ПОММ4.  
Хлађење и грејање просторија планира се ВРФ системом са спољном јединицом 

смештеном у дворишту капацитета хлађења Qhl=120kW, (ел. снага 40kW).  

 ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
Прикључак ће се обезбедити у складу са условима ПТ „Телеком Србија“ АД. У 

одговарајућој просторији поставити изводни орман, одакле предвидети развод инсталација 
до јавне површине. Поред инсталационог кабла поставити и одговарајућу цев до утикачке 
кутије за оптички прикључак.  

ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
Гасни прикључак изводи и мерно регулациони сет обезбеђује и уграђује 

дистрибутер према својим техничким условима. Ормани су израђени од челичног 



   

пластифицираног лима, са вратима са бравом и кључем и са отворима за очитавање. 
Укупне потребе гаса: 
Максимална часовна потрошња природног гаса износи цца. 56 m3/h. 

ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ  
На основу извршеног прегледа терена и чињенице да у непосредном окружењу 

постоје изграђени објекти може се закључити да је стање носивости терена стабилно.  
Стање објеката и околног терена указују да је терен стабилан и да нема потребе за 

израдом гелошке студије терена. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Планирана намена нема негативан утицај на животну средину, не налази се на листи 

објеката за које треба радити студију процене утицаја на животну средину. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ  И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
Према условима из Генералног плана Вршца, на предметној локацији нема 

заштићених непокретних културних и природних добара ни регистрованих археолошких 
локалитета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
 
Локација:   
  
 Објекат је лоциран у Вршцу, у Улици Војводе Степе Степановића бр.12, на 

катстарској парцели број 9/8 КО Вршац. Објекат је постављен слободностојеће на парцели.  
 
Регулационо и нивелационо решење 
 
Регулациона линија предметне парцеле је на граници парцеле према јавној 

саобраћајници према истоку - Ул. Војводе Степе Степановића тј. државни пут IБ реда бр. 
10. Грађевинска линија увучена је у дубину парцеле и то на удаљености од 15,19м од 
регулационе линије. Од линије међе северне и западне границе суседних парцела увучена 
је 6м, док је од јужне границе парцеле увучена 5,50м.  

 
Терен је приближно раван тако да нису потребни обимнији припремни радови на 

нивелисању површине терена. Пешачке површине уз планирани објекат у равни су са 
интерном саобраћајницом, у паду од објекта, а кота пода приземља објекта (кота 87,00м 
н.м.) планирана је да буде у нивоу пешачког тротара испред главног улаза у објекат. 

Нивелационо решење саобраћајних површина дефинисано је висинским котама на 
теменим тачкама саобраћајница. Дате висинске коте су оријентационог карактера и могућа 
су одступања до цца 10cm од датих кота у циљу побољшања техничког решења. 

 
Садржај објекта:   
  
Садржај објеката је одређен пројектним задатком који је дат на основу потреба 

инвеститора, а према прописима који важе за овакву врсту објеката.  
 
 Објекат се састоји из три функционалне зоне: 1. – продајни простор, нето површине 

1211,00м2,  2. – административни простор који је организован на две етаже – приземље и 
спрат, укупне нето површине 144,56м2 и 3. – магацин који је организован на три етаже – 
приземље, 1 и 2 спрат, укупне нето површине 427,66м2. 

 
Укупан предвиђени број запослених у једној смени је 9, и то: 4 радника у 

административном делу, 4 радника у продајном делу и 1 радник у магацинском делу 
објекта. 

 
 
Преглед површина:   
  
Површина парцеле: 3077 м² 
Укупна нето површина објекта:1828,07м² 
Укупна Бруто површина објекта: 1901,25 м² 
Бруто површина приземља (заузеће): 1521,50м² 
Зелене површине: 615 м² 
Саобраћајне површине и платои: 940,50 м² 
 
 
Конструкција и материјализација објеката: 
  
 Конструктивни систем објеката чини монтажни просторни систем стубова и греда. 

Монтажни елементи (стубови, греде) су бетонирани у глаткој челичној оплати, бетоном 
МБ45, армирани према статичком прорачуну. Главни кровни носачи су адхезионо 
преднапрегнути АБ елементи израђени од бетона МБ50 у глаткој оплати. Над фасадом 
према паркингу постављена је челична надстрешница обложена алубондом. 
 Темељи су армиранобетонски темељи самци са армиранобетонском монтажном 

чашом. АБ парапетне греде повезују стубове по обиму објекта. Испод темељних стопа је 
бетониран тампон слој од мршавог бетона д=5cm. Парапетне греде су термоизоловане. 

 



   

 Подна конструкција се изводи од микроармираног влакнастог бетона МБ 30, у 
дебљини 17cm. Слојеви пода од подне облоге гледајући према доле су: 

1. микроармирана бетонска плоца д=17cm 
2. двострука ПЕ фолија; 
3. туцаник 0-4mm 
4. туцаник 0-31.5mm 
5. постојећи туцаник 
 
 Фасадни зидови су предвиђени од сендвич панела отпорних на пожар дебљине 15 

cm, састављених од два профилисана, обострано пластифицирана челична лима д=0.6mm 
и међуизолационог пуњења од конструкционе незапаљиве ламелиране камене вуне класе 
А1 по DIN 4102. Сва три слоја слепљена су у компактни панел. Спољна и унутрашња 
облога је плитко профилисана или глатка. Са спољне стране боја је фабрички изведена 
RAL 9002 и 7018. 

Са унутрашње стране боја панела је RAL 9002. Термоизоловани панели положени су 
хоризонтално, спој панела по вертикали обрађен омега алуминијумским лајснама у боји 
панела. Унутрашњи преградни зидови су, у зависности од простора који формирају, 
израђени од стандардних односно влагоотпорних двотруких гипскартонских плоча 
(2x12.5mm) на челичној поцинкованој подконструкцији од CW профила ширине 75mm, 
дебљина зида 0.6mm, са термо и звучном изолацијом. У просторијама где се налазе 
гардеробе, санитарије и средства за чишћење, постављају се гипс-картонске плоче 
отпорне на влагу. У просторијама на граници “мокрих” и “сувих” просторија употребити 
комбинацију влагоотпорних и обичних гипскартонских плоча. Унутрашњи противпожарни 
зидови предвиђени су као зидани зидови, од гасбетонских блокова. Противпожарни зид 
предвиђен је на граници магацинског простора према продајном односно 
административном простору. 

 
 Плафони у санитарним чворовима и у чајним кухињама су спуштени, израђени од 

минералних растер плоча на металној подконструкцији, тзв. растер плафон димензија 
60/60 cm. План постављања плафона је део документације за извођење и није предмет 
овог пројекта. У продајном, административном и магацинском простору нема спуштених 
плафона. 

 
 Носећа кровна конструкција је пројектована у систему ортогонално постављених 

монтажних АБ кровних греда. На бетонску конструкцију /АБ рожњаче/ се поставља 
високопрофиласани трапезасти челични лим типа Fischer трапез 100/275/0,88. Преко 
кровног лима се поставља парна брана, затим тврда термоизолација од камене вуне 
дебљине 25cm. Конструкција крова се у својој равни укрућује додатним кровним челичним 
спрегом. Надстрешнице су изведене од челичне конструкције која се фиксира за 
армиранобетонску монтажну конструкцију. 

 
 Кровни покривач се изводи као “раван”, са нагибом 2%, са механички фиксираном 

полимерном кровном фолијом отпорном на УВ зраке. Надстрешница објекта је покривена 
трапезастим пластифицираним челичним лимом 50/250/0.75. Безбедан приступ крову је 
омогучен фасадним пењалицама за излаз на кров, израђеним од челичне конструкције - 
HOP профила. 

 
СТОЛАРИЈА 
 
 Фасадна браварија је предвиђена од вучених алуминијумских елоксираних профила 

са прекинутим термичким мостом, застакљених двоструким стаклом. Улазна врата су 
пројектована као аутоматска, са електромеханичким затварањем и ваздушном завесом. 
Застакљење улазних фасадних портала извести изолационим стаклом. Са задње стране 
објекта (улаз у приручне магацине) предвиђена су једнокрилна алуминијумска врата за 
доставу са отварањем крила према вани, за 90 степени. 

Унутрашња врата израдити по принципу kraft-master крила са металним штоковима, 
комплетно опремити гуменом заптивном траком и свим потребним оковом и 
пластифицирати у бело. У зони улаза у локале у које се улази споља, поставити подни 
отирач израђен од алуминијумских профила, обложених и спојених профилисаном гумом. 
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1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA ARHITEKTURE 
 
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, 83/2018,31/2019, 37/2019- dr. zakoni 9/2020) i 
odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao: 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 
za izradu Projekta Arhitekture, koji je deo Idejnog rešenja za pribavljanje lokacijskih 
uslovazaizgradnjuProdajno skladišnog objekta - salon bele tehnike, spratnost P+0, u 
delu P+1 i P+2 Vršac, Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12, Vršac, na k.p.br. 9/8 K.O. 
Vršac, određuje se: 
 
 
 
 
Milorad Ćirić, diplomirani inženjer arhitekture_____________________ 300 192203 

 

 
 
Projektant:                               ‘’Mont Metal SN’’ DOO Vršac,  
                   ŽarkaZrenjanina 9A, Vršac 
 
Odgovorno lice/zastupnik:        direktor  
    Ivan Ćirić, dia 

 

 
Potpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:         21.1/2021 
Mesto i datum:                               Vršac, MART 2021. 
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1.4.1. TEHNIČKI OPIS 
 
OBJEKAT:  Prodajno skladišni objekat - salon bele tehnike, spratnost P+0,  

u delu P+1 i P+2 
 

LOKACIJA:Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12, Vršac 
k.p.br. 9/8 K.O. Vršac 

 
INVESTITOR: TRGO-BAN DOO Vršac 

Trg Svetog Teodora Vrsackog 32 
 
 
Lokacija:   
  
 Objekat je lociran u Vršcu, u  Ulici vojvode Stepe Stepanovića 12, na K.P. broj 9/8  
KO Vršac. Objekat je postavljen slobodnostojeće na parceli.  
 
Regulaciono i nivelaciono rešenje 
 
Regulaciona linija predmetne parcele je na granici parcele prema javnoj saobraćajnici prema 
istoku - Ul. Vojvode Stepe Stepanovića tj. državni put IB reda br. 10. Građevinska linija 
uvučena je u dubinu parcele i to na udaljenosti od 15,19m od regulacione linije.Od linije 
međe severne i zapadne granice susednih parcela uvučena je 6m, dok je od liniji međe 
severne granice parcele uvučena 5,50m.  
 
Teren je približno ravan tako nisu potrebni obimniji pripremni radovi na nivelisanju 
površine terena. Pešačke površine uz planirani objekat u ravni su sa internom 
saobraćajnicom, u padu od objekta, a kota poda prizemlja objekta (kota 87,00m n.m.) 
planirana je da bude u nivou pešačkog trotara ispred glavnog ulaza u objekat. 
Nivelaciono rešenje saobraćajnih površina definisano je visinskim kotama na 
temenim tačkama saobraćajnica. Date visinske kote su orijentacionog karaktera i moguća 
su odstupanja do cca 10cm od datih kota u cilju poboljšanja tehničkog rešenja. 
 
Sadržaj objekta:   
  
 Sadržaj objekata je određen projektnim zadatkom koji je dat na osnovu potreba 
Investitora, a prema propisima koji važe za ovakvu vrstu objekata.  
 
             Objekat se sastoji iz tri funkcionalne zone: 1. – prodajni prostor, neto površine 
1211m2,  2. – administrativni prostor koji je organizovan na dve etaže – prizemlje i sprat, 
ukupne neto površine 144,56m2 i 3. – magacin koji je organizovan na tri etaže – prizemlje, 
1. i 2. sprat, ukupne neto površine 427,66m2. 
 

Ukupan predviđeni broj zaposlenih u jednoj smeni je 9, i to: 4 radnika u 
administrativnom delu, 4 radnika u prodajnom delu i 1 radnik u magacinskom delu objekta. 
 
 
Pregled površina:   
  
Površina parcele: 3077 m² 
Ukupna Neto površina objekta: 1828,07 m² 
Ukupna Bruto površina objekta: 1901,25 m² 
Bruto površina prizemlja (zauzeće): 1521,50 m² 
Zelene površine: 615 m² 
Saobraćajne površine i platoi: 940,50 m²  



  

 
Konstrukcija i materijalizacija objekata: 
  
� Konstruktivni sistem objekata čini montažni prostorni sistem stubova i greda. 
Montažni elementi (stubovi, grede) su betonirani u glatkoj čeličnoj oplati, betonom 
MB45, armirani prema statičkom proračunu. Glavni krovni nosači su adheziono 
prednapregnuti AB elementi izradjeni od betona MB50 u glatkoj oplati. Nad 
fasadom prema parkingu postavljena je čelična nadstrešnica obložena alubondom. 
 
� Temelji su armiranobetonski temelji samci sa armiranobetonskom montažnom 
čašom. AB parapetne grede povezuju stubove po obimu objekta. Ispod temeljnih 
stopa je betoniran tampon sloj od mršavog betona d=5cm. Parapetne grede su 
termoizolovane. 
 
� Podna konstrukcija se izvodi od mikroarmiranog vlaknastog betona MB 30, u 
debljini 17cm. Slojevi poda od podne obloge gledajući prema dole su: 
1. mikroarmirana betonska ploca d=17cm 
2. dvostruka PE folija; 
3. tucanik 0-4mm 
4. tucanik 0-31.5mm 
5. samoniklo tlo 
 
� Fasadni zidovi su predviđeni od sendvič panela otpornih na požar debljine 15 cm, 
sastavljenih od dva profilisana, obostrano plastificirana čelična lima d=0.6mm i 
međuizolacionog punjenja od PIR-a. Sva tri sloja slepljena su u kompaktni panel. Spoljna i 
unutrašnja obloga je plitko profilisana ili glatka. Sa spoljne strane boja je fabrički 
izvedena RAL 9002 i 7018. 
Sa unutrašnje strane boja panela je RAL 9002. Termoizolovani paneli položeni su 
horizontalno, spoj panela po vertikali obrađen omega aluminijumskim lajsnama u boji 
panela. Unutrašnji pregradni zidovi su, u zavisnosti od prostora koji formiraju, izrađeni od 
standardnih odnosno 
vlagootpornih dvotrukih gipskartonskih ploča (2x12.5mm) na čeličnoj pocinkovanoj 
podkonstrukciji od CW profila širine 75mm, debljina zida 0.6mm, sa termo i 
zvučnom izolacijom. U prostorijama gde se nalaze garderobe, sanitarije i sredstva 
začišćenje, postavljaju se gips-kartonske ploče otporne na vlagu. U prostorijama 
na granici “mokrih” i “suvih” prostorija upotrebiti kombinaciju vlagootpornih i običnih 
gipskartonskih ploča. Unutrašnji protivpožarni zidovi predviđeni su kao 
zidani zidovi, od gasbetonskih blokova. Protivpožarni zid predviđen je na granici 
magacinskog prostora prema prodajnom odnosno administrativnom prostoru. 
 
� Plafoni u sanitarnim čvorovima i u čajnim kuhinjama su spušteni, izrađeni od 
mineralnih raster ploča na metalnoj podkonstrukciji, tzv. raster plafon dimenzija 
60/60 cm. Plan postavljanja plafona je deo dokumentacije za izvođenje i nije 
predmet ovog projekta. U prodajnom, administrativnom i magacinskom prostoru nema 
spuštenih plafona. 
 
� Noseća krovna konstrukcija je projektovana u sistemu ortogonalno postavljenih 
montažnih AB krovnih greda. Na betonsku konstrukciju /AB rožnjače/ se postavlja 
visokoprofilasani trapezasti čelični lim tipa Fischer trapez 100/275/0,88. Preko 
krovnog lima se postavlja parna brana, zatim tvrda termoizolacija od kamene vune 
debljine 25cm. Konstrukcija krova se u svojoj ravni ukrućuje dodatnim krovnim 
čeličnim spregom.  
 
 
� Krovni pokrivač se izvodi kao “ravan”, sa nagibom 2%, sa mehanički fiksiranom 
polimernom krovnom folijom otpornom na UV zrake.  
Bezbedanpristup krovu je omogučen fasadnim penjalicama za izlaz na krov, izradjenim od 



  

čelične konstrukcije - HOP profila. 
 
STOLARIJA 
 
� Fasadna bravarija je predviđena od vučenih aluminijumskih eloksiranih profila sa 
prekinutim termičkim mostom, zastakljenih dvostrukim staklom. Ulazna vrata su 
projektovana kao automatska, sa elektromehaničkim zatvaranjem i vazdušnom 
zavesom. Zastakljenje ulaznih fasadnih portala izvesti izolacionim staklom. Sa 
zadnje strane objekta (ulaz u priručne magacine) predviđena su jednokrilna 
aluminijumska vrata za dostavu sa otvaranjem krila prema vani, za 90 stepeni. 
Unutrašnja vrata izraditi po principu kraft-master krila sa metalnim štokovima, 
kompletno opremiti gumenom zaptivnom trakom i svim potrebnim okovom i 
plastificirati u belo. U zoni ulaza u lokale u koje se ulazi spolja, postaviti podni 
otirač izrađen od aluminijumskih profila, obloženih i spojenih profilisanom gumom. 
 
 
Interne saobraćajnice  
 
Kolski saobraćaj 
Unutar parcele je projektovana interna saobraćajnica za pristup parkinzima i objektu, prema 
situacionom rešenju. Širina interne saobraćajnice je 6,0m. Saobraćajnica ima jednosmeran 
poprečan pad 1-1,5%. Saobraćajnica je predviđena u nivou pešačkih. Oivičenje je 
predviđeno samo prema zelenim površinama ivičnjacima visine 10cm u odnosu na neveletu 
kolovoza. Materijalizacija saobraćajnice je betonska vibropresovana sa odgovarajućom 
kolovoznom konstrukcijom za osovinska opterećenja teretnih i putničkih vozila.  
 
Dostava robe u objekat je predviđena lakim dostavnim vozilom do 3,5t, a predviđena 
učestalost je do 10 dostava dnevno. 
 
Stacionarni saobraćaj 
U okviru parcele za potrebe posetilaca i zaposlenih projektovana su parking 
mesta za putnička vozila sa dimenzijama 2,3x5,0 m i sa dimenzijama 3,7x5,0 m za osobe 
sa invaliditetom. Predviđeno je ukupno 16 parking mesta, od toga jedno mesto za osobe sa 
invaliditetom i dva parking mesta za zaposlene. Za potrebe dostavnog vozila predviđen je 
utovarno-istovarni plato sa južne strane objekta, gde se nalazi pristup magacinskom 
prostoru. Na parceli predviđeno je formiranje „T“ okretnice za potrebe okretanja vatrogasnog 
i dostavnog vozila, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za pristupne puteve, 
okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara 
("Sl. list SRJ", br. 8/95). 
 
Pešački saobraćaj 
U okviru kompleksa oformljene su pešačke staze koje obezbeđuju nesmetano 
kretanje pešaka između pojedinih sadržaja u okviru kompleksa. Pešačka staza je takođe 
povezana sa pešačkim stazama koje se nalaze na javnim površinama tj. na Ulici Vojvode 
Stepe Stepanovića. 
 
Pešačke staze u okviru parcele imaju: 
-širinu 1,6 m, pored interne sabraćajnice, 
-širinu 1,8 m, od ulice Vojvode Stepe Stepanovića prema ulazu u objekat, 
-širinu 5,0 m neposredno ispred objekta, 
-zastor izveden popločavanjem vibropresovanim betonskim pločama, 
poprečni pad do 2%, sa prilagođenom nivelacijom pešačke staze na mestima ukrštanja 
sa kolskim saobraćajnicama, u skladu Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, 
projektovanja i izgradnje objekata kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup 
osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Službeni glasnik RS” broj 22/2015). 
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КО Вршац

КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

кат. парц. бр. 9/8

952-115-141061/2020

Датум: 30.11.2020.год.

РАЗМЕРА 1 : 500

Катастарско - топографски план израдио:

"ГЕОСТАДИЈА", Вршац

Оверава:

Пр

9/9
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9771

GRAĐEVINSKA LINIJA

LEGENDA:

GRANICA URBANISTIČKOG PROJEKTA

GL

REGULACIONA LINIJA

1

1:500

SITUACIONI PLAN

t: +381 62 512 471  e: montmetalsn@gmail.com  a: Žarka Zrenjanina 9a, Vršac, Srbija  mb: 06977839  pib: 100826209

PROJEKTOVANJE DIZAJN INŽENJERING KONSALTING
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Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

potpis

odgovorni

urbanista

Ivan Ćirić, dipl.inž.arh.

investitor

objekat

lokacija

del. broj

broj lista 

           vrsta

projekta

Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12, Vršac

k.p.br. 9/8 K.O. Vršac

projektanti

saradnici

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

odgovorni

projektant

potpis

potpis

Idejno rešenje



KOLSKI  ULAZ / IZLAZ

PEŠAČKI ULAZ / IZLAZ

PROSTORIJA P(m2) O(m) POD ZIDOVI PLAFONBR.

hodnik i čajna kuhinja 16.5 20.7 keramikaA1

predprostor 1.6 5.2 keramika

disperzivna boja

A2

wc kabina 1.4 4.8 keramika keramikaA3

predprostor 1.6 5.2A4

wc kabina 1.4 4.8A5

garderoba 9.63 12.9 keramikaA6

48.58ADMINISTRATIVNI DEO:

ostava 13.59 16.4 keramikaA7

stepenište 2.86 7.4 keramikaA8

keramika

keramika

keramika

keramika

keramika

disperzivna boja

disperzivna boja

disperzivna boja

disperzivna boja

disperzivna boja

disperzivna boja

disperzivna boja

disperzivna boja

disperzivna boja

disperzivna boja

disperzivna boja

A1

A2

A3

A4

A5

A7

A8

A6

S1

S2

PROSTORIJA P(m2) O(m) POD ZIDOVI PLAFONBR.

prodajni prostor 1211.00 140.70 ferobetonS1

natkriveni ulaz 44.85 35.9 behaton

panel / disperzivna boja

S2

1255.85PRODAJNI DEO:

/

farbani lim

disperzivna boja

PROSTORIJA P(m2) O(m) POD ZIDOVI PLAFONBR.

magacin - nivo 0 165.71 63.2 ferobetonM1

4.9 8.9 ferobeton

panel / disperzivna boja

170.61SKLADIŠNI DEO:

/

beton

disperzivna bojamagacionerM2

1475.04PRIZEMLJE - UKUPNA NETO POVRŠINA: 

prizemlje

2

1:100
OSNOVA PRIZEMLJA

t: +381 62 512 471  e: montmetalsn@gmail.com  a: Žarka Zrenjanina 9a, Vršac, Srbija  mb: 06977839  pib: 100826209

PROJEKTOVANJE DIZAJN INŽENJERING KONSALTING

MONT METAL SN doo

potpis

Prodajno skladišn i objekat - salon bele tehnike , spratnost
P+0, u delu P+1 i P+2

Trgo-ban doo , Vršac

Urbanistički projekat

datum

21.1/2021

razmera

mart 2021.

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

potpis

odgovorni

urbanista

Ivan Ćirić, dipl.inž.arh.

investitor

objekat

lokacija

del. broj

broj lista 

           vrsta

projekta

Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12 , Vršac

k.p.br. 9/8 K.O. Vršac

projektanti

saradnici

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

odgovorni

projektant

potpis

potpis

2 2

1 1

B
B

A
A

1521.5PRIZEMLJE - UKUPNA BRUTO POVRŠINA: 



PROSTORIJA P(m2) O(m) POD ZIDOVI PLAFONBR.

stepenište 5.90 12.30 keramika silikatna bojaA9 silikatna boja

hodnik 7.15 10.82 keramika disperzivna bojaA10

kancelarija 28.77 22.10 keramikaA11

predprostor 1.70 5.30 poludisperzijaA12 poludisperzija

wc kabina 1.40 4.80

parket

disperzivna bojaA13

kancelarija 23.11 19.40

disperzivna boja

A14

keramika /

poludisperzija

poludisperzija

poludisperzija

poludisperzija

95.98ADMINISTRATIVNI DEO:

24.62 20.70A16 poludisperzija

A14

PROSTORIJA P(m2) O(m) POD ZIDOVI PLAFONBR.

magacin - nivo 1 124.4 49.9 ferobetonM3

panel / disperzivna boja

124.4SKLADIŠNI DEO:

beton

220.381. SPRAT - UKUPNA NETO POVRŠINA: 

PROSTORIJA P(m2) O(m) POD ZIDOVI PLAFONBR.

magacin - nivo 2 132.65 51.0 ferobetonM4

panel 

132.65SKLADIŠNI DEO:

farbani lim

132.652. SPRAT - UKUPNA NETO POVRŠINA: 

132.652. SPRAT - UKUPNA NETO POVRŠINA: 

220.381. SPRAT - UKUPNA NETO POVRŠINA: 

1475.04PRIZEMLJE - UKUPNA NETO POVRŠINA: 

1828.07UKUPNA NETO POVRŠINA: 

2. sprat

1. sprat

3

1:100
OSNOVA PRVOG SPRATA I

OSNOVA DRUGOG SPRATA

t: +381 62 512 471  e: montmetalsn@gmail.com  a: Žarka Zrenjanina 9a, Vršac, Srbija  mb: 06977839  pib: 100826209

PROJEKTOVANJE DIZAJN INŽENJERING KONSALTING

MONT METAL SN doo

potpis

Prodajno skladišn i objekat - salon bele tehnike , spratnost
P+0, u delu P+1 i P+2

Trgo-ban doo , Vršac

Urbanistički projekat

datum

21.1/2021

razmera

mart 2021.

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

potpis

odgovorni

urbanista

Ivan Ćirić, dipl.inž.arh.

investitor

objekat

lokacija

del. broj

broj lista 

           vrsta

projekta

Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12 , Vršac

k.p.br. 9/8 K.O. Vršac

projektanti

saradnici

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

odgovorni

projektant

potpis

potpis

REKAPITULACIJA

kafe kuhinja 3.33 7.40 keramika

disperzivna boja

A15

keramika /

poludisperzija

kancelarija disperzivna boja

keramika

keramika

parket

parket

238.071. SPRAT - UKUPNA BRUTO POVRŠINA: 

141.682. SPRAT - UKUPNA BRUTO POVRŠINA: 

1901.25UKUPNA BRUTO POVRŠINA: 





4

1:100
SLIV KROVNIH RAVNI

t: +381 62 512 471  e: montmetalsn@gmail.com  a: Žarka Zrenjanina 9a, Vršac, Srbija  mb: 06977839  pib: 100826209

PROJEKTOVANJE DIZAJN INŽENJERING KONSALTING

MONT METAL SN doo

potpis

Prodajno skladišn i objekat - salon bele tehnike , spratnost
P+0, u delu P+1 i P+2

Trgo-ban doo , Vršac

Idejno rešenje

datum

21.1/2021

razmera

mart 2021.

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

potpis

odgovorni

urbanista

Ivan Ćirić, dipl.inž.arh.

investitor

objekat

lokacija

del. broj

broj lista 

           vrsta

projekta

Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12 , Vršac

k.p.br. 9/8 K.O. Vršac

projektanti

saradnici

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

odgovorni

projektant

potpis

potpis

2 2

1 1

B
B

A
A



2
2

1
1

2
2

1
1
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1:100
PRESECI A-A I B-B

t: +381 62 512 471  e: montmetalsn@gmail.com  a: Žarka Zrenjanina 9a, Vršac, Srbija  mb: 06977839  pib: 100826209

PROJEKTOVANJE DIZAJN INŽENJERING KONSALTING

MONT METAL SN doo

potpis

Prodajno skladišn i objekat - salon bele tehnike , spratnost
P+0, u delu P+1 i P+2

Trgo-ban doo , Vršac

Urbanistički projekat

datum

21.1/2021

razmera

mart 2021.

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

potpis

odgovorni

urbanista

Ivan Ćirić, dipl.inž.arh.

investitor

objekat

lokacija

del. broj

broj lista 

           vrsta

projekta

Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12 , Vršac

k.p.br. 9/8 K.O. Vršac

projektanti

saradnici

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

odgovorni

projektant

potpis

potpis



B
B

A
A

B
B

A
A
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1:100
PRESECI 1-1 I 2-2

t: +381 62 512 471  e: montmetalsn@gmail.com  a: Žarka Zrenjanina 9a, Vršac, Srbija  mb: 06977839  pib: 100826209

PROJEKTOVANJE DIZAJN INŽENJERING KONSALTING

MONT METAL SN doo

potpis

Prodajno skladišn i objekat - salon bele tehnike , spratnost
P+0, u delu P+1 i P+2

Trgo-ban doo , Vršac

Urbanistički projekat

datum

21.1/2021

razmera

mart 2021.

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

potpis

odgovorni

urbanista

Ivan Ćirić, dipl.inž.arh.

investitor

objekat

lokacija

del. broj

broj lista 

           vrsta

projekta

Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12 , Vršac

k.p.br. 9/8 K.O. Vršac

projektanti

saradnici

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

odgovorni

projektant

potpis

potpis



B
B

A
A

2
2

1
1
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1:100

ISTOČNA (ULIČNA) FASADA I

JUŽNA FASADA

t: +381 62 512 471  e: montmetalsn@gmail.com  a: Žarka Zrenjanina 9a, Vršac, Srbija  mb: 06977839  pib: 100826209

PROJEKTOVANJE DIZAJN INŽENJERING KONSALTING

MONT METAL SN doo

potpis

Prodajno skladišn i objekat - salon bele tehnike , spratnost
P+0, u delu P+1 i P+2

Trgo-ban doo , Vršac

Urbanistički projekat

datum

21.1/2021

razmera

mart 2021.

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

potpis

odgovorni

urbanista

Ivan Ćirić, dipl.inž.arh.

investitor

objekat

lokacija

del. broj

broj lista 

           vrsta

projekta

Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12 , Vršac

k.p.br. 9/8 K.O. Vršac

projektanti

saradnici

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

odgovorni

projektant

potpis

potpis



B
B

A
A

2
2

1
1
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1:100
ZAPADNA FASADA I

SEVERNA FASADA

t: +381 62 512 471  e: montmetalsn@gmail.com  a: Žarka Zrenjanina 9a, Vršac, Srbija  mb: 06977839  pib: 100826209

PROJEKTOVANJE DIZAJN INŽENJERING KONSALTING

MONT METAL SN doo

potpis

Prodajno skladišn i objekat - salon bele tehnike , spratnost
P+0, u delu P+1 i P+2

Trgo-ban doo , Vršac

Urbanistički projekat

datum

21.1/2021

razmera

mart 2021.

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

potpis

odgovorni

urbanista

Ivan Ćirić, dipl.inž.arh.

investitor

objekat

lokacija

del. broj

broj lista 

           vrsta

projekta

Ulica vojvode Stepe Stepanovića 12 , Vršac

k.p.br. 9/8 K.O. Vršac

projektanti

saradnici

Milorad Ćirić, dipl.inž.arh.

odgovorni

projektant

potpis

potpis



   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 


