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На основу члана  62. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - 
одлука УС, бр. 98 / 2013 - УС и бр.132 и 145 / 2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20 ), доносим 
следеће : 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
о  одређивању  одговорног урбанисте на  

изради Урбанистичког пројекта  
 
за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу складишта на 
катастарској парцели бр. 8797/2  К.О. Вршац у  Вршцу  ул. Павлишки пут лево бр. 46  чији је 
власник ``ИНТЕРТРОН `` доо  из  Вршца ,  улица Павлишки пут лево бр. 46. 
 
На изради поменуте документације учествоваће одговорни урбаниста  :   
 

1. За део пројекта  архитектонско - урбанистчког решења    
 
                      ......................................................диа Драган Добросављевић 
 
Одговорни урбаниста ће приликом израде техничке документације поступати у свему  по 
одредбама горе наведеног Закона. 
 
      Датум  : септембар 2020.  године.    
 
                                                                                   Одговорно лице: 
      Број : 64 / 20 – УП                                         диа Драган Добросављевић 
 

 
И З Ј А В А  

одговорног урбанисте 
 
   Овим изјављујем да сам на основу решења број  64/20 - УП израдио Урбанистички 
пројекат  за потребе урбанистичко-архитектонске разраде разраде локације за изградњу 
складишта на катастарској парцели бр. 8797/2 К.О. Вршац у Вршцу ул. Павлишки пут лево 
бр.46  чији је власник ``ИНТЕРТРОН `` доо  из  Вршца, улица Павлишки пут лево бр. 46. 
         При изради приложене техничке документације применио сам важеће техничке 
прописе и стандарде, сходно одредбама члана 61. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС и 50/2013 - одлука УС, бр. 98 / 2013 - УС и бр.132 и 145 / 2014, 83/18, 31/19, 37/19 
и 9/20 ), 
        За део пројекта  архитектонско-урбанистичког решења  и идејна решења објека: 
 

.................................................................................................. 
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P E TIYEJ'I I{KA CI' EI4JA

MI'IHI,ICTAP CTB O TIPABAE
rrPAB O CyAHI,I IIHO OPMAUIIOHI4 CICTE M

flo4aqu AocraIlJbeIII4 eJIeKrpoHcKr{M rryreM, r.r3Bop rroAaraKa je Perry6nurrKu teoAercKu 3aBoll,

cBpxa yrrr4Ta: Baurapuuvnlr rocryrraK - jaBuH 6e:lexnux, y rpeAMo'ry: UOP ilI 1963-2020, yrtu'r
LI3BpruoH Aalra: 10.07,2020.r'. y 12:09, oA c'rparre Kopr.rcHr.rKa: OIII4BEPA KOJZh-B}IPOIIrA, ua
ocIIoBy: qttau 30a. c'raB l, 92. c'tay 2, 110a,3arcona o BarurapHur{rroM fiocrynxy ("C1. tJracrruK CPC",
6p.25182 u 48/88 r4 "CJr, nracrrr4K PC",6p. 46195 - Ap.3aKorr, 1812005 - Ap. 3aKorr, 8512012,4512013 -

I{p. saKolr, 5512014,612015 u 10612015 - /{p.saxorr), .{rarr 9, cran 1. 3axoua o ypeloerLy cyAoBa ("Cn.
rJIacHI{K PC", 6p. 11612008,10412009,l0ll20l0,31l20ll -.(p. 3aKor{, 7812011 - Ap. 3arorr, 10112011,

10112013, 10612015,4012015 - rrp. 3axorr, 1312016, 10812016 u 11312017).

Olemar I

)faryta u rpcue upu6an6arr,a rro,(araKa: 10.07 ,2020 12:08:21

flaryrvr ax<ypuparba rroAaraKa: 07 ,07 ,2020 01:52:00

Hanouena: Iloda4tt cy npu6aemetru us cnytrc6eue eauder.uqtje Peny6nuuxoz zeodemcrcoz saeoda rDtme,v cepBLtcHe

tutazucnxpalte opzaHa y cxnady cd LrnaHo.rl 3. u 4. Vped6e o ycttoruwa usdaeana useoda us lucma HenoKpemHocmu Lt

aucrna eoda us feodemcroz Ramacnxdpct<oe uutpopuaquoHoz cucmeMa, od cmpaue jaeuux 1eaecrcuuxa u zeodemctcux

opzauusatluja ('Cnlntc6euu enacruR PC', 6poj 9l/2020,) u ufiNa ucmy lacrcHoctn xao da ea je usdao Peny6nuvru
eeodentc.xu saeod. llpurcasauu nodatlu y oKsupy Odemxq II oduoce ce cetNo Ha HenoKpemHocmu xoje cy NHaqeHe y
oKcltpv Odett xa L

nAPUEnE
OnruTuua: BPIXAII
Karac'r'apcxa orrrll'r'fi rra: BPIUAI]

Ep.Aena naprteJle: 3, flonpruzua m2: 21 ,Ilauuu xopuurherr,a seN,rlbuuta: 3EMJ}I4IUTE IIOII 3f PMOM 14

/IPy|r4M OEJEKTOM

Ep,aena raprlere: 4, Ilorpruuua m2: 196,I'la.rurr ropurufrera 3eMnrrrrra: 3EMJbI4lUlE llOA 3|I'MOM I,1

APyfr4M OEJEKTOM

Ep.Aena raprlerre: 5, flonpuruua #:41,['la.ruu xopuurherra gerr.rnarrm: 3I]MJbI4IIITE IIOA 3|PMOM 14

APyfr4M OI;.[]K'IOM

Iip..rtora llapllcrrc: 6, Ilonpriruua rn2: 19, I.Ia.rurr ropnrulicrr,a gcu;r,unu'a: 3EMJbtr4llrul ilOll 3fP /IOM I4
lu,yfr4M ot;JIlKTOM

Ep.,r{ela rlapqeno: 7, Ilorpuruua m2: 659, I-Iaqurr r<opr.rurlicrr,a 3eMr,}rrrrra: 3EMJbI4lilTll y3 3fPMy I4

APvfI4 OEJI]KAT'

l|9

a

UOP III 1963-2020; Cnpxa ynura: Barruapulrvuu rrocryrra( - jauur 6errexrux; Ouu'rurra: BPIIIAII; KO: BPIIIAII;
10,07.2020,1 12:09; tr4:nop lollara(a: Peny6ruvru reoAercrr{ 3aB0A



: BI,IIIAI{; KO: BPIIIAII;

Ep.Aerra rapllerle: I. florpnraua m2: 1340, Flavurr ropuruheu,a serrd.rrnu,ra: ILI4BA l. KJIACE

Ep,4erra rapqeJle: 1, flonpruvua n'?: 1293,1-Ia.ruu ropuurfrerra geuruura: [bl4BA l. KJIACE

Ep.aena rapuene : l,IlorpuIllua #: B2T,Haurarr xoprrrrheraa ser\4r6rrrra: ILIIBA 1, KJIACE

Ep.aena rapllerle: I , lloapuurua m2: 27 4,I'la.run r<opuruherta servurlrrura: 3EMJbIIIITE nOA 3|PMOM I4

APyfr4M OBJEKTOM

Ep.aena naplrere: 2, Ilonprurltra nt2: 968, Ilauurr r<opuruheH,a serrrr,l,rulra: ILI,IBA L KJIACE

A 8797lz,IlorprttuIIa m2: I 1790, Yrrzrra / florec: I'IABJII4IIIKI4 tIyT JIEBO, Bpcra 3eMr6r.rru.ra: OCTAJIO
f PA'bEBI4I'ICKO 3EMJI,I4II ITI] Y CBOJI4}IPI

Z Dp,.ue.rra rapllerle: 7, llorpruuua m2:79,I:la.rulr xopl.rurlier.ra seu;rurura: 3EMJEI4IIITE IIOA 3|PMOM
14 APyfr4M OEJEKTCM

Zl)plrctnrapuene: 8,Ilorprunna m2:709,tIa\ilH ropnuheu,a 3eMr6vrura: 3EMJbI'IIIITE IIOA 3|PMOM
r,r APy|r4M oEJEKTOM

ZI Ep.aena naplterle: 9, flonpururla m2:462,Ilauulr ropuruheu,a geurnnrra: 3EMJbI,IIITE IIOA 3|PMOM
14 APyfI4M OBJITKTOM

Z Ep.aena rapuene: 10, IlonprunHa m2:643,Hauuu xopnuhemaserr4nHrum: 3EMJbtrl[lTE IIOA
3|PMOM lI APyfi4M OEJEKTOM

7l Ep.nena uapqeae; I 1, llonprurzlra m2: 184,I'la.rurr xopuurherra serraruurm: 3EMJbI4IIITE nOA
3|PMOM Z /IPyflrM Or;JtsK]oM

Z Ep.4ena rapqerle: 12, florpruaua m2: 68, Ilaulru ropuurlien a seN4Jbr.txra: 3EMJbI{lI'tE IIOA 3IPMOM
I4 APyfI4M OEJEK1OM

7I Ep.aena rapllerle: 13, flonpruurra t?: %4,Ilaur.tr xopr.rurhema geurrlrrur:a: 3EMJbIIIITE nOA
3TPMOM I4 APyfr4M OE.I]KTOM

kl Iip.:terra lrapllexe: 14, Ilonprrr.rrra m2: 8711, Ilauulr r<opr.trrlielr,a geNrrurrrta: 3EIvLIbtrIIXTE y3 3fPA/{y
14lIPyfI4 OItJllKAr

NOAAII4 O 3|PAIAMA UI TPY|I4M |PAbEBI,IHCKI4M OEJEKTI4MA (OEJEKTI4 HA I,I3AEPAHOM
AEny IIAPUEIE)

2t19
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c

lrlocrr.r: 335; /{aryu: 10,07.202!,1 l2:09; I4rnop xoAirara: Pcny6llluxn rgo/lercKt{ 3aB0/l

Fp.r,.r, IIapIIcrIe: l, [Ionpuruua m2: I 10, lla.rurr ropurrhelra geursuura: 3EMJbl,lUI1'E IIOA 3l-PAllOM 14

j.APyfLIM OEJEKI'OM
$'o, ,.

[r) llt]:1 11f:::j:: ?,llonpntuna 
rn2: 385,Ilaurzrr r<opr.rruherra seNa,Er.urm: 3EMJ6ZIUTE y3 3fPAny I,l

Kvhlru Kyhrru flonputulta lla'rraIr
YJrurta:;_^.-.rxopuluhclraopOJ: tlo/l0poJ: mo: ^t!^_^._^.

03AKOILEILY OI;JEKAIA
oB.rllKAt' vr rr4c^li r ro tnrcor ly o

03AKOIbEIbY OEJT]KAIA



,$tl
t)*rs

&r,rera: U6p Ill 1963-2020; Cnpxa ynura: Ilaiutapttttutllr II0cryIIaK - jauu 6elexuur; ouurutla: BPlllAll; K0: BPIIIAII;

$,,
' , nn noiniiniirax OEJEKATI4MAoAOBPEITE 3AilrrrKl4 184 IIO.CJIOfJI-IIIX yIoTpEEyJIDBO 40 I ot yCJIYI-A

IIK14 68

IIOMOhIIA
3|PA/{A

ostr,xxt' I4MA O/{O6PIllbll 3A
YIO'I?I]EY

fIocEEHl4 AEIOBI4 TI3AEPAHO| oEJEKTA

O,rla6pauo noce6urlx AeIIoBa o6jexara 0 o4 0

OAerax II

934

*- Epoj trllcrn IIcIIoKperIIoc'ru: 335

IIoAaIru o HeroxperHocrl{
Ma'm.ttIIr 6poj olurrrutlc :

Orrurrulra:
Ma'rnqulr 6poj rcnrtc'l apcKe oIIIlrtrIIle :

Karucrapclca oIIIII'IuIIa :

80128

BPIIIAII
804932
BPIIIAII
01 ,07 .2020 0l :52:00

IIoAaqu o naPIIeJII{ - A ;tucr
florcc / Vnuqa:
Iipoj Itapue.ttc:

llou6poi IIaPIIeJIc:

llonpltllllla rn2:

Bpc'm :err,t,tsllurra :

IIABJII,III]KI4 TYT NEB O

8797

2

11790

O CI'AJIO TPA h EI] I'II I CKO 3 EMJbI4 II] ]'E Y CB O.I L{TI I4

335JIIICTA I

IIoAaqu o AeJIY raPIIeJre

lipoi ltc.lIa:

flonprtlutra Aclra:
Ky;trypa:

7

79

3IlMJl,l4IIrIE IIoA 3rl'MOM 14 /{l'vl4lvl lIJIr{lgM

lloAauu o AeJIY raPIIeJre

flonptuuna le.na;

8

709
3 [lMJLI'll IITE IIO/I 3f 14 /lPvf I4M OEJIjK'I'OM

IIoAaun o AeJrY rapueJre

Epoj Acra:
llouprunua llelal
KluIrypa:

9

462

3 EMJ bl,l I I I'rl1 lloll 3 rPMoM I4 APYI4it4 eEIEIqeM

IIoAaqu o AeJrY rapueJre

Iipoj Aclta:
Ilonpururra qc;la:

Kyrrrypa:

10

643

3BMJbI4IIITE rIO/{ 3|PAIOM I4 llPvfI4M OEJEKTOM

3 t19



BPIrArl;

"' -#
rlrr o AeJry [aprleJre

AEJIA:

itrSipmuna uerra:
Kyrrypa: 3 IjMJbI4tr rf Il t1oII 3 f I'A/IOM 14 APv f llM OE JEKTOM

lloAarlu o AeJry [aprleJre
lipo,i /rcLra:

llonprrurrra 11c,rra:

I(l,rrrypa:

t2
68

3riMJbr4rrrfli IIo/l3I-P /IoM I4 /IPvfI4M OBJllKlOM

IIoAaqu o AeJry rapueJre

Epoj ae.na:
flonprrruua qe.na:

Kylnypa:

l3
934
3 EMJLI4I I I1'ti r ro/l 3I'Pry {OM 14 /U'vi't4 M OIIJ IlKl'OM

IIoAaqu o AeJry raprleJre

."I"^m
oo.o$os"tot'q(r {}r

Iipoi ae .na:

llonpululra ;1e;la:
Klurypa:

I,[uaoqlr rrpaBa IIa IIapucJII{ - E ;ruc'r

irur""t
lvtpeca:
Marll.rrru 6poj.nuual
Bpc'ra npaua:

06.rrur csojune:
Yitco:

14

871 I

3EMJr,r4[rTr] v3 3I'P JIv I4IIPyI'I4 OJrJEKAT

ralr Lri;'i'r;ori)ioo
IIPIIIAIL 2.OKTOEPA 1 05

0000008707174
CBOJ14TIA

IIPI4I]AI]IA
111

Teperra Ha [apIIeJrI{ - I .nucr

/(a'ryru yrruca:

B pc'ra:

27 .03.?.018

XAIIO'I'IJI(A

4t19
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Epoj uperrlera: uop Iil 1963-2020;Crpxa ynura: Barruapr*ruuu roc'tynaK - januu 6eleNttrlx; onutrltta: BPIIIAII; K0:BPIIIAI{;

Iipoj

KyltIIlr

.,
Kopuctla ttoBplurllla m-:

fpal)enlurcra rrouPrrrrrrr, *2,
Iipoj tlolt:cullltx crall(a l

Bpoj ltpuselrtlllx c'raxa:

Epoj ltaqreutlux erax(a:

Iipoj yornPoulux e ra?Ka:

I{maoqrn IIPaBa ua o6jcrrY

t2

IIAI]JILIIIIKLI I IY'I' JII]BO

68

IAPAXA
OBJEI(AT I4MA OAOEPEIbE 3A yTIOTPEEy

0

0

0

I

0

0

. -f$/

lioj,ru'eie;;

IIarus:
Aapcca:
Mar-lr.uIl.t 6poj,rl l'tt1a :

Bpcra rlpana:

O6.nlrn cnojuue:
YAco:

rairtitfrpoii Aob
BPIIIAIL 2.OK'I'OEPA 1 05

0000008707774
CI]OJI4IIA
IIPI4I]A11IA
vl

Teperu na o6jexry - I lucr
't.:t 

* I-IcMa 'I.cpera *{<*

Ilartotuclta (r'cPe'r o6jexra) :

''>f 
* [IeMa ttanoMetla ***

IIoAauu o 3rPaAaMa I{ APYrI{M
rpa[enuucxllu o6jexnmra - Bl 'ttucr

lipoj o6jcrra:
HaT nu 1'.nu[c:
Kyhrru 6poi:
Kyhuu rro46Poj:

llonplltl.ltta tn2:

lla.tult ropntlrlierua :

flpannu cr:rrYc o6jcn:r:
Onuc o6jcrcra:

)
I(opuctta ttoBplllrlIla m-:

llal)cnnucrca rrouPrrrr,ru *2'
Iipoj rtoAseltllllx claxa :

Epoj npure*rutrx craxa:
Iipoj llaltreullHx eraxa :

Bpo j 11orrcPo-ngux 
c,'rar(a i

lluaoun IIpaBa IIa o6jerry

l3
IIABJII4IIIKI4 IIYT JIEB O

934

rloMOtHA3I-PMA
oBIEKA'I' ZMA OAOEPETSE 3A yIIOIPEEy

cKnAAuulTE
0

0

0

I
0

0

nttLtit''t't'olt AOO
IIPIIIAI l, 2.oK'loEI'A I 05

l8i l9

craryc o6jcxla:



Iipoj upeluera: UOP III 1963-2020; Cnpxa yunra: Barrrrapuuuuu uocryttar - jaulu 6exoxHl'lr; Onurutla: BPIIIA(; K0: BPIIIA(;

Epoj rucra [elgKpcrnocrrr;335; /{aryn,rl 10,07.2020.1 12109; tr{rnop rrorafaxa: Pgny6r4uru rgoAgrcKrl 3aB01l

Mar{uuu 6poj.rutta:
-9-t

Bpcrd rrfaua:
Oftrurc Srrojune:

0000008707774

CI]OJ14I-IA

lIPI4ll,/\'lllA
111

ao6jenry-flucr
'l'ePel'a ***

Ilarroueua (repcr o6jcrcra):
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MixtrrHEyulrrA

nP-EHr-01.19/01

kIHTEPTPOH flOO

flABIIHIUKH nYT IIEBO 6p. 46

26300 BPTUAU

l_

nPEAMET: Ycnoeu 3a norpe6e h3pafle yp6axncruqror npojexra yp6axracruexo-
apxnrexroHcKe pa3paAe 3a rpafeeuxcKy napqeny (napqena 6p. 879712 sa K.O.
BPLUAI], ), BptUAU, nABItt4tUKN nyT flEBO 46

lloaogou Bau.ler 3axreBa, xau 6poj 8C.1.1,0.-D.07.15.-297804-20, y rojerr,r rpaxrre nperxo4He
ycnoBe 3a norpe6e m3page yp6axrcrNvror npojerra yp6axrcrrqKo-apxilTeKToHcKe paspaAe 3a
rpa[earHcKy napqeny 6poj (napqena 6p. 879712 na K.O. BPIIJAU, ), BP[UAL], nABIItzll"UKn nyT flEBO
46, o6aeeuraBaMo Bac cnegehe:

llpeua qnaHy 143. 3aroHa o eHeprerhLl4, eHeprercKr4 cy6jerar sa gmcrpuOyqrajy enerrpilqHe eneprrje
ogpenyje Mecro nprKlbyqeFba, HaqrH u rexHrqKe ycnoBe npilKrbyqeFba, Mecro h Haqt4H Mepeba
eneKTpr4LrHe eneprrje, poK nprKrbyqeba r rporuKoBe nphKrbyqeFba.

hHeecrnrop npHKn'yqKa ca opMaHoM MepHor Mecra je Orpaxar Enexrpo4racrpra6yquja llanseao, y
cKna.qy ca eaxehuM nponrcnMa.

Ha ocnoay yBilAa y craryar-1,rjy 040312020-P og 04.2020, o6aaeuJraeauo Bac cne4ehe :

l.Ycnoeu xoje rpe6a Aa 3aAoBorun o6jexar 4a 6u ce Morao H3rpaAHTx npuKrbyqar
Hauexa o6jexra: CKIIAAI/IUTE
Hanox xa xoju ce npurrbyqyie o6jexar: 0,4 kV
<Darrop cHafe: usxa4 0,95

MaxcuuanHa cHara: 100 kW HaeHeHa crpyja rflaBHL'tx ocrrypaqa: 1604

Onuc npocropa u nonoxaja MepHor Mecra: ['lope4 TC "llogaoxFbaK" yryaAnrn 6eroHcxo nocrorbe
CAEil-600 ca KI-IKEB-11-l ra opMaHoM MepHor Mecra nOMM4.
Ocranr ycnoBh ea r,teaofieFbe npuKrbyqKa: CrpaHra je gyxna ,qa ceoj rflaBHil t4Hcranaqnoxr xa6an
AoBeAe 4o 6y4yher MepHor Mecra r4e he 6wrw npuxrbyqeH.
Ycnoer 3auiruTe oA HHAHpeKTHoT HanoHa AoAHpa, npeonrepeherua r npeHanoxa: Kao 3aurhry oA
npeBrcoKor HanoHa AoAhpa nptaMeHrrfi gauJTr4Ty ayroMarcKr4M hcKrbyqeFbeM Hanajarua yo ycnoB
rsje,quavaBaFba norexqrjana. V upexn 0,4xY r43BeAeHa je saurrra oA onacHr4x HanoHa Ao4hpa

Oneparop gracrpu6yrneHor cucreraa,,Efi C flracrpra6yqraja" g,o.o, Seorpag
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MaruqNr 6poj:07005466
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chcreMoM HanajaFba TT (eaurrr,rrHo y3eMrberue), a hHcraflarlraja norpouaqe Mopa tl3Becrr rar.o 4a''-
nocrojr rrloryhxocr flaKor npenacKa Ha chcreM Hanajarsa TH (saurrara HynoBaruerr,r).
lzlncranaqraja n+AnBtnAyanlnx norpouaL{a Mopa Aa noce4yje 3aurhrHy crpyjny cKnonKy xoja
rcxruyvyje crpyje 3eMlbocnoja og 0,5A xairacHuje oa 0,1 ceK. M hMa HanpaBy oa ilcn!4rilBaFbe.
Ycnoau nocraBrbarua HHcranaquje y o6jerry la3a npuKrbyqKa:
3aulrrrHe ypefiaje Ha pa3BoAuoj ra6nra hHcraflaLltaje o6jerra npr4naroAilrur maBHhM yrHcra.naLliloHmM
ocrrypaqilMa Ha MepHoM Mecry 14 r43Becrh y cKnagy ca aaxeh[M TexHrqKtaM nponucrMa.
Og opnrraua MepHor Mecra (OMM) Ao pa3Bo4xe ra6ne (PT) y oOjexry o6es6e4rrr Bo,q MaKcilMaflHor
npeceKa ogroaapajyher rrna. Y PT o6es6e1wn npilKrbyqHe cre3arbKe 3a yBe3[Baue Sasxrx (L1, L2,
L3) npoao4HhKa, 3auJl4rHor (PE) ra HeyrpanHor (N) npoeoAHrKa.
Yxonrxo crpaHKa xenta ,qa o6es6e4r HenpeKhAHo xanajaue caojrx ypelaja y cnyvajy KBapa, HeonxoAHo
je ga Kao anrepHarrBHo uanajaue o6ea6e4r uoryhHocr arperarcKor uanajaua caoje onpeMe, nog
ycrloBoM Aa ce, nperxoAHotu o6aaegHoM yrpaAsoM oAroBapajyhe 6noxa4e, HanoH arperara He nflacilpa
y Mpexy grcrpt46yrrBHor crcreMa eneKrp14LrHe exeprrje Orpaxax Enexrpo4rcrpra6yqrja fiaH.{eso.

2.TexHhqrr onrc npuxn yqra
Mecro nphKn yqerua o6jexra: MepHh opMaH, hoa MepHor ypefaja

Mecro Be3nBalba nphKrbyqxa Ha crcreu: floce6aH HhcKoHanoHcKt4 xa6noscrh r3BoA rs nocrojehe
TC "i'lo4aoxtbaK"

Onuc npnKn yqKa Ao MepHor Mecra: 04 cno6o4Hor r3BoAa y TC "l'lo,qBoxFbaK"' u3rpaAmn
xa6noecxh eo4 xa6noM npeceKa rrana PP00-A 4x1SOnlrrrlr2 4o KI-lKEB-1 l-1 yrpafeHor y CAEI1-600.
yKnKEB-1 il u na .nerBe n3BoAa y rpa$ocr alaqn yrparyAru Hoxacre ochrypaqe javrxe o4 1 604.
KflKEB-1f1 r opnaaH MepHor Mecra [OMM4 noBe3arh xa6nou npeceKa t rvina PP00 4xg5rurvr2,

Onuc MepHor Mecra: Opnrax MepHor Mecra nOMM4 ca noflyt4HArpeKTHoM MepHoM rpynoM r crpyjxrrr,r
MepHhM rpaHc$oprvaroprMa npeHocHor o4Hoca 1 50/5A/A.

AeMoHroparo nocrojehra npraxmv.{ax H nocroiehe 6pojrno 6p. 10658562 ( EA 6p 493219871) 14 rcro
oaiaehru

Mepxn ypeflaj: Spojrano Mopa hMarra Qynrr4ajy L{yBaFba o6pavyxcxhx noAaraKa y neproAy He rpaheria
op,,12 o6pa,ryncxulx nepiloAa r MoAyn 3a AarbhHcKo oL{hraBaFbe.
Mepxr ypefajn xojr ce yrpabyjy rpe6a Aa 6yAy oBepeHh n nnoru6npaHr oA crpaHe osnauheHe
opraHr3aquje, a Fb[xoBe nphKrbyqHe aeee rrltopajy 6mn nperneAHe r nnou6r,rpaHe, y cKfiaAy ca
3aKOHOM 14 ApyrhM nponilChMa.

Epojrno aKrrBHe eneKTphqHe exeprrje uopa 6rrr Hajuaue Kflace raqHocl4 1, ognocuo ulH,qeKca Knace
B,3x2301400 B, 5 A. Spojrno peaKruBHe eneKrpr4r.{He euepnaje uopa 6uru xajuaue Knace raqHocril 3.
['lpeuocxr oAHoc crpyjHrax rpaxc$oprraaropa 3a Mepeue Ao onrepeheua og 100 (kW) nropa Aa 6yAe
150/5 fuA, npr qeMy Mopajy Aa saAoBorbe nponrcaHy repMilqKy h ,qhHaMrqry crpyjy. Knaca raqHocl4
MepHrlx rpaHc$opvtaropa 3a MepeFbe Konr4Lr4He exeprraje xa je4xoj naepHoj rpynu Moxe Aa 6yAe
xajuase xnace 0,5.
3aurrrrxr ype?1ajn: HBO ocrarypavra

3. OcxoeNH TexHlrqKH noAaqlr o 4ucrpr6yrlrBHoM cncreMy Ha Mecry npurn yqeba
EnerrpoeneprercKa onpeMa ce ArMeH3moHhue Ha MaKchManHo Ao3BoJbeHy crpyjy rpo$asuor
KparKor cnoja 6 kA.
3a enruunilcabe npona3Hor oenaruocnoja npraueuyje ce:

je4Hononnh 3eMrbocnojnra nperngaq ca 6psnHoru AenoBaFba MaFboM o,q 0,2 s,
aenaruocnojHa 3auJTt4Ta Ha r3BoAHoM npeK[AaL{y ca BpeMeHoM rpajarua go 0,5 s,
Ha m3BoAl4va 20110 kV y TC 110120110 kV/kV ce npilMebyje ayroruarcKo noHoBHo yKrbyL{eu,e
(AnD ca ABa noryuaja. V npaorra noryr.uajy ce Bprxr4 6pao Al-1Y ca 6esuanoHcKoM nay3oM
(rpajaue) o4 0,3 sec. Aro je raap il Aa.rbe nprcyraH, Bprxr4 ce Apyrr4 noxyuraj yKrbyqeua nocne
6esxanoucKe nay3e (rpajarse) go 3 min (cnopo AnU. Yxonrro je m uagarbe nprcyraH KBap,
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*3auJThra hsBpuaBa rpajHo t4cKrby'-leFbe 20110 kV hsaorqa, HaKoH L{era ce npilcryna noranuaaqnjn
KBapa r FbeTOBOM OTKnabaHry.

Ycnoan hcnopyKe h KBa.nilTer efleKrprlqHe exeprrje Ha Mecry nprKlbyqeFba cy y cKfla4y ca 3aKoHoM o
eHeprerilqr, Ypeg6oM o ycnoBilMa ucnopyKe il cHa64eaaua eneKTpt4L{HoM eHeprrjou, l'lpaannuua o
pa4y Arrcrpm6yrraxor crcreMa n ApyrhM rexHrqKilM nponhchMa.

4. Oan Ycnoail ruajy BaxHocr 12 rraeceur h Mory ce Kopr/crhn4 t4cKIbyqrBo y cBpxy:

- h3paAe yp6anucruvxor npojeKra sa rsrpaAtty o6jexra

5. Haee,qexu Ycnoeu HHcy AoBon HH 3a H3pagy rexHlrqxe AoKyMeHTaqrje. Y Aarueu nocrynry je
norpe6xo noAHerH 3axreB 3a u3AaBarse Ycnoea sa npojexToBalbe h npuKJbyqetbe, y cxraAy ca
3axoxorvr o nnaHupalby r,r H3rpagrslr ("Cn. rracHHK PC" 6p. 72109,81/09, 64110, 24111, 121112,
42113,50/13, 98/13, 132114, 145114 u 83118) ua ocHoBy xojnx ce Moxe npucrynurx H3paAH
rexHuqxe AoKyMeHTaquje. Y ycnoerua sa npojeKToBaHre H npxKrtyqelbe he 6nru ge$rxncaxu
ocraru ycnoBn, poK 14 TpoluKoBH nphKn yqeba npegMerHor o6jerra Ha Aucrpr,r6yruauu cHGTeM

eneKTpr,r q He exeprnje.

6. Huje Ao3BorbeHa il3rpa,qFba nphKIbyL{Ka Ha 4ncrpr6yrvBlt cncreM eneKrprqHe eHeprrje, roja je y
cynporHocn4 ca 3axorou o eHepreruLlkl, l'lpaarnnrua o pa4y gucrpn6yrhBHor chcreMa r oBhM

YcnoeilNlta.

Mecro npnKrbyqersa o6jexra Ha Ailcrpn5yrnaan crcreM eneKTphqHe exeprrje je uecro pa3rpaHuqeFba

ogroBopHocru HaA o6jerruua usrvrefiy flracrpra6yrepa r Crpanre. EnerrpoexeprercKr4 o6jerrr Ao Mecra
nphKrby'.reFba cy BnacHrurBo ,Qrcrpm6yrepa, a o6jexrr xojn ce Hafla3e r3a Mecra nprKlbyqeFba cy
BnacHklr.urBo Crpanxe. Ha rrltecry npilKrbyqeFba ce o6asrba lacnopyKa eneKTpr4t{He enepruje.

Mepxo Mecro je ravxa y xojoj ce noeesyje onpeMa 3a Mepelbe hcnopyqeHe efleKTpr4trHe eueprrje.

flpuxruyuar je cxyn Bo.q,oBa, onpeMe u ypefiaja xojrua ce rHcraflaquja o6jexra rpajruer KynLla $nsnvrn
noaesyje ca Ahcrpr/6yrraxrna cilcreMoM efleKTpr4L{He exeprrje, oA Mecra pa3rpaHrqeFba o4roBopHocll
sa npeAary eneprrjy 4o Haj6nrxe raqKe Ha cilcreMy y xojoj je nprxruyqeFbe rexHrqKr4, eHeprercKr4 h
npaBHo ruoryhe, yxruyvyjyhu r MepHil ypehaj.

C nouJrogatue[r,

[ocrashril:

1. Hacnoay
2. Cnyx6n 3a eHeprerrKy
3. [lucapxnqn

h/
![
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Perry6nuxa Cp6uja
AyrouoruHa noxpajuua Bojno4uHa

|PAI BPTXATI

|PAICKA YIIPABA |PATA BPIXIIA
Ogerserse 3a HHBecrprrluje u rcanuranHa yJlararba

Epoj : 132 I 1 I 2020-lV-05

,{aryrvr: 08 . oxro6ap .2020.roluse
Bpruaq, Tpr no6ege 6poj I

flo.qHocularr 3axreBa -
KoHTaKT oco6a

lo6pocanrsenzh lparaH
Vr. flasnurrrKu rryr leno 6p.46

Bpruaq

,,I4HTEPTPOH" IOO

flpe4iuer : Texrtrz.{Ku ycnoBl4

fIoruronaHI,I,

Ha ocnony 3axreBa roju cre rocJraJrlr oAeJLeBy 3a r,rHBecrl,Iquje u KaTII,ITaJIHa yJlatarra,

fpa.qcre yrpaBe fpaga Bpnrqa, 02.10.2020. roAlrHe , y Be3I4 l:sl.aBa:+,a rexHl{rrrl4x ycnoBa 3a

u3pa1y yp6arunctuuxor rpojerra r4 TexHr.rrrKe AoKyMeHraquje, 3a nplIKJryuerse 6ygyher

o6jexra 3a cKrraAr.rmrerLe Ha KIL 879712 KO Bpuraq ua cao6pahajuuqy y ynuqu flasrzurKlI
iryr neBo na KII.9984 KO Bpuraq. fpa4cxa ynpaBa rpaAa Bpruqa - OAereme 3a uHBecrlaquje

lr Karrr4TaJrHaynar:arla, Yrpannau rryra npeMa rrnaHy 9. 3axoua o rlyreBlrMa (,,C1. flacsut<
PC",6p. 4112018 u 9512018), na ocHoBy rrJraHa 7. OAnyxe o oTIIITLIHcKI4M IIyreBIaMa

(,,Crryx6euv rrr4cr Onilrune Bpilraq", 6p. 612015 u 6p. 1612017) u Ha ocHoBy qraua 20.

Og-uyxe o fpagcxoj yupauu (,,Cnyx6eul.i lTlcr i 'i:ara Bpurqa " ,6p. 2A12016) , uraaje:

I

Texnra.rxe ycnoBe 3a r{3paAy cao6pahajuor rpl4KJlyqerra Ha cao6pahajHl{uy oAHocHo

ynuqy Ilasruurru nyr neBo na KfI. 9984 K.O. Bpnraq. IIpa zspa4l4 rlpl{KrbyqerLa Ha

cao6pahaj uI{IIy Heorlxo4no j e ucflollrroBarIa cle4ehe ycnoBe :

- y 3aBprcHocrpr oA a,ueKBarHe Irr[plrHe xoja 3aAoBoJbaBa uorpe6e flplacrynHe

cao6pahajnprue 3a 1ylyhu o6jexar 3a cKna;urrlTerLe, LI3BecrIa npl4KJbyrlerbe Ha

cao6pahajumly, o.qHocHo ynuqy flasm{rlrrl4 nyr neBo.

- Zcnomrosaru uocrojehe xore ac(lalra yJrarre llaeruurru Iryr neBo ua xoju here ce

yKrroilr,rrLt ca 6ygyhuru npucrynHl4M rryreM.

- Ilenese rlpucryrlHor ryra H3Becru pagujycorvr xoju ogrorapajy npolasy Balxer

MepoAaBHof BO3HJIa.

- flocrojehu KoJroBo3 je ounauen 6eroncxnru HBfirrrbaulrMa 18124, ta 6u 6uto noxeJrHo Aa ce

ce Ha rrore3y y3 HBHrry KoJroBo3a u 6ygyher cao6pahajnor npvKJbyrlema o6opa 6erosclclt

HBlrrrrbaK u aa je y HaABHIIrelby + 6urr y oAHocy Ha Kory KoJIoBo3a.

foprry nnoqy npena3a ypap.vrkt y cxrraAy ca rexHHr{KHM flpoilplcuMa u crarvqKuM

flpopaqyHoM y 3aBacHocrr.r oA rrpeABHfeuor onrepehema roxoM ropuurhema (6eron,

6exaroH, rpaHprrHe xoqxe...)

- Ilpe 6uno KaKBHx paAoBa Ha HCKorry, 3a u3pa1y xoHcrpyxquje rIpI{JIa3a, KoHTaKTpIparH

cryx6e (Tenexorta, CEE-a, laconoga, Bogoao4a,KaHalu:aquje...) xaxo 6u yo6ut:rz

uu$opruauuje o nocrojany 6alo KaKBlrx uucralaqzja y 3oHH npe4nufeunx paAoBa. PaAose
pr3Becru H npeMa ycJroBVMa xoje rponacyjy ynpanrar{H o,qHocHo BnacHHIrpI uncralaqaja.

- Y roxy u:nofen a paAoBa, ueonxo4Hoje o6enexuru 3olry paAoBa o4rosapajyhor'r

cao6pahajHoM cHrHaJIH3aquj ou

\



HeonxoAno je ga u:nolarr cBe ourreheue rroBprrrrrHe r<oje cy HacraJre y rorcy
u:no[ema paAoBa ycJIeA AeJIoBaIsa rpa[enuucrce MexaHrr3aquje, pagnuKa Bparrr y
npno6urno cralle. Texnuqrcu ycJroBrr cy Aarrr y cKJraAy ca ilpaBr{Jrr{Ma crpyKe rr

crarr,a Ha repeHy. HaxoH 3aBprrreHrrx paAoBa Ha rr3rpaArr,rl rIpuKrr,yqerr,a
o6aeecrur[ u3AaBaqa ycJroBa paArr KoHTpoJre rr3BeAerrux paAoBa.

Texsuqxpt ycnoBll uzgajy ce 3a KaracrapcKy napqeny 9984 K.O. Bpruaq na rojoj je uuaoq npaBa Ha

napqena fpag Bpuaq.

OEPA3JIOxtEITE

Haxon I{3paAe npojexra o6asega l4urecruropa6uhe Aa Ha ocHoBy Odnyxe u naxuadatna sa
xopuwhen e jaenux dodapa (,,C1. mlcr fpa4a Bpuqa" 6p. 1612018) u unanona26. u 27 . , toguece
3axreB sa xopuruhelte AeJIoBa ry/THor 3eMJburrrra. Ya saxren, HeorrxoAHo je 4ocranuru H reoAercKlr
cHrrMaK:ayseha janue noBprrrHHe HcKa3aH y iu2 (ivrerpuua xragparnnu).

,{ocranur:z:

l. fpa4cxoj yrpaBr{ Bpruaq, oAeJbemy za Lfucnexqujcxe nocno6e, nocnone oddparue u
eaapedruux cumyaqaja.
floguoczoqy 3axreBa,.{o6pocaarsesuh,{parary -,,ZHTEPTPOH" AOO, yl. flarrlururcu
rryr JreBo 6p.46 , Bpuraq.
Apxaeu.

2.

3.

O6paazo :

,VT,, T
Mpuau llpyuuh,4rauu.rpa!.uuN.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ  ЗА 

ИЗГРАДЊУ  СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА  П+0 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 

8797/2 К.О. ВРШАЦ 

 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 

            ПРАВНИ ОСНОВ : 

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

  -    Генерални  план Вршца ("Службени лист општине Вршац", бр. 4/2007 и  6/2007) 
  -    Генерални  урбанистички план Вршца ("Службени лист општине Вршац", бр. 16/2015) 
  -    Информацијa о локацији   бр. 353 - 29/2017 –IV-03 од  22.02.2017. године. 

 
2. ПОВОД  ЗА ИЗРАДУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

      Инвеститор `` ИНТЕРТРОН `` Доо  из Вршца , ул.Павлишки пут лево бр. 46, намерава  
да на парцели кат.бр. 8797/2 КО Вршац, које се налази у улици Павлишки пут лево  бр.46 
изгради за потребе функционисања фирме складишни простор у више фаза, пошто постоји 
формиран комплекс за смештај робе  и опреме. 
 
3. ИЗВОД ИЗ ГУП-а ВРШЦА 

 

      Катастарска парцела бр. 8797/2 КО Вршац припада блоку 80 у радној зони на 
Београдском путу (затачени објекти, постојећа регулација улица и мрежа инфраструктуре). 
      Зона мале привреде са становањем (блокови 78 и део блока 80, северно од улице 
Павлишки пут ) плански је намењен за изградњу производних активности које су везана са 
услужним занатсвом (пекаре,мањи производни капацитети, итд) које не загађују животну 
средину.   
6.2. РАДНЕ ЗОНЕ 

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. 
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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 

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 м2 са ширином уличног фронта минимално 

20,0 м. 

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 м. 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 

м. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 м под условом да су задовољени услови 

противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0 

м, тј. већи од половине вишег објекта. 

Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 10,0 

м. Евентуално дозвољена је удаљеност на минимално 6,0 м 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: 
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−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 м, 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 м. 

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. 

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од х=2,2 м. 

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 м 

а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 м. 

Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и 

транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2 м. 

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 м са минималним унутрашњим радијусом 

кривине од 7,0 м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м. 

У оквир грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима: 

−минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине 5,0 м, односно 7,0 м 

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 м х 5,0 м, за теретно возило минимално 3,0 м х 6,0 м, 

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 м и то на делу објекта вишем од 

2,5 м. 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 м по целој 

ширини објекта с висином изнад 2,5 м, 

−платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 м од спољне ивице 

тротоара на висину изнад 2,5 м, 
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−конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м. 

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 м рачунајући од коте пода откровне 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 за обнову и реконструкцију објеката Обнова и реконструкција постојећих објеката може се 

дозволити под следећим условима: 

−замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом, 

−реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће 

нарушити услови дати овим Планом, 

−ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 

реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта. 

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. 
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Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу се упустити у 

отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице. 

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима 
који регулишу конкретну област. 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.  

 
4. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ И ЛОКАЦИЈИ   

 
  Право коришћења на катастарској парцели бр. 8797/2 КО Вршац има 

``ИНТЕРТРОН``Батало Ненад  из Вршца ул. Султане Цијук бр.10.  
Подаци површина из ПЛН  који су усклађени катастарско-топографског плана су следећи:

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

2 

8797/2 Зем. под зградом/обј.7 / 2. Октобар  00 79 

 Зем. под зградом/обј.8 / 2. Октобар  07 09 
 Зем. под зградом/обј.9 / 2. Октобар  04 62 

 Зем. под зградом/обј.10 / 2. Октобар  06 43 
 Зем. под зградом/обј.11 П+1 2. Октобар  01 84 

 Зем. под зградом/обј.12 / 2. Октобар  00 68 

 Зем. под зградом/обј.13 / 2. Октобар  09 34 
 Укупно објекти    30 79 

 Двориште      87 11 
   УКУПНО 1 17 90 

 
Табела бр. 1 

 
          Грађевинска парцела катастарски бр. 8797/2  КО Вршац има површину од 1 ха 17 а 

90 м2  је изграђена објектима за потребе индустријских делатности и складишног простора. 
      Парцела излази једном страном на јавну површину, улицу Павлишки пут- лево. 
Парцела је ``Г`` габарита, постављена дужом страном правац  југозапад-североисток и има 
ширину од 79,10 м  м према  саобраћајници Павлишки пут лево. 
      Парцела се налази на равном терену са минималним нагибом који прати и пад  
саобраћајнице према дренажном каналу железничке станице 

          Надморска висина  парцеле је на апсолутној коти  98.99  до 99.32  м.  
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5. ПОДРУЧЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ОБУХВАЋНИХ 

ПАРЦЕЛА 
 

        Подручје обухваћено урбанистичким пројектом захвата парцелу кат. бр. 8797/2 КО 
Вршац које представља градско грађевинско земљиште планом предвиђена за изградњу 
пословних објеката у Радној зони Југ и има могућности за изградњу административно-
пословних објеката. 
        Аналитичко- геодетски елементи који описују границу ових парцела преузети су из 
геодетског операта, дати су у графичком прилогу ,овереном кастарско-топографском плану. 
Парцела  бр. 8797/2 ко Вршац  се граничи са суседним грађевинским парцелама бр. 
8797/3,8797/4,9796, 9709/6 и 8797/1 КО Вршац, на којима постоје изграђени  пословни 
објекти  и 9984 (улицом Павлишки пут лево). 

 
Кординате парцеле : 

7522410.40 4996143,25 

7522411,57 4996143,79 

7522434,68 4996154,38 
7522441,38 4996157,45 

7522443,67 4996152,80 
7522448,17 4996154,99 

7522470,92 4996166,05 
7522509,76 4996184,50 

7522494,58 4996214,82 

7522496,75 4996215,85 
7522524,28 4996228,089 

 
6. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 
 

фотографија  бр.1 
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фотографија  бр.2 
 

        Парцела је изграђено грађевинско земљиште.На поменутој локацији налазе се 
изграђени админитративно-пословни објекат П+1,приземни објекти намењених комплексу за 
смештај материјала, метала, папира и слично,манипулативни простор са саобраћајницама и 
паркинзима  и зелене површине. Парцела је намењене за развој индустријских делатности, 
и погодна је за изградњу машинских постројења, привредних  и административно – 
пословних објеката. 
Постојећи урбанистички параметри  по  катастарско топографском плану:  
 

Број 
парцеле 

Површина 
парцеле 
       м2 

Бруто  
површ.под 
објектима 

Индекс 
заузетости 

Бруто разијена 
површина 

Индекс 
изграђености 

8797/2 11 790 3079 26  % 3263 0.276 

 
Табела бр. 2 

 

Локација је опремљена водоводном, канализационом, електроенергетском, гасном  
и телекомуникационом инфраструктуром. На парцелу се улази са јавне саобраћајнице,са 
Павлишког пута лево, самим тим је и саобраћајна инфраструктура квалитетна.На суседној 
парцели налази се трафо станица која је власништво инвеститора. 

 На парцели су изграђени објекти који нису спроведени кроз катастарски 
операт.Планирани објекат складишта је у функцији смештаја робе намењеној даљој 
дистрибуцији.  

На парцели бр. 8797/2 КО Вршац постоји послони комплекс ``ИНТЕРТРОН `` који 
се сатоји од  административно-пословног објекта спратности П+1 , 5 објекта складишта и 
помоћног објекта П+0 . 

               Објекти су обележени у копији плана плаца од бр. 7-13 и  у укупној површини од  
површини од 3263,00 м2 . 
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2 . ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ  

 

1. КОНЦЕПТ РЕШЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА СА ОПИСОМ НАМЕНЕ И 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ  ОБЈЕКАТА  

 
На парцели бр. 8797/2 КО Вршац постоји послони комплекс ``ИНТЕРТРОН ``  доо. 

                Планирана  градња се односи изградњу два објекта који ће се градити као 
затворено складиште за одлагање опреме спратности П+0 . 
               Површина  планираних објеката у основи приземља износи         
 

1. Објекат – складиште                                                 П =    2955,00 м². 
   

УКУПНО ИЗГРАЂЕНОСТ ПАРЦЕЛЕ 

Број 
парцеле 

Намена Површина 

8797/2 Постојећи објекти (7,8,9,10,11,12,13,)  3079,00 м² 

 Ново складиште  –     2955,00 м² 

 Укупна бруто површина приземља         6034,00 м² 
Табела бр. 3 

 

            У  унутрашњости парцеле  је предвиђено 10 места за паркирање путничких и 
економских возила.Паркирање путничких возила за потребе новог пословног простора је 
једнострано са саобраћајницом паралелном јавној саобраћајници..Паркинзи су постављени 
управно на саобраћајницу. Димензија једног паркинг места је 6.00  м х 2. 50 м . 
           У дворишту је предвиђено место за контејнере за отпад који се треба примарно 
сепарисати. 
           Предвиђено је озелењавање слободних површина које нису под објектима, 
саобраћајницама и платоима.По ободу парцеле се планира високо растиње, док у слободном 
делу дворишта доминира ниско растиње и травњак.    
             Атмосферске воде из дворишта се одводе бетонским риголама и природним падом 
према дренажном  каналу железничке станице.          
             Фазност изградње објеката је могућа .  
                    

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

ОДНОСУ НА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

           Објекат се поставља на 72,58 м од регулационе линије према улици Павлишки пут. 
Објекат се поставља на растојању 1 м од међе према суседу, тј. према парцели бр. 8797/1 КО 
Вршац. 
           Висина ограде којом се ограђује радни комплекс је х = 2,2 м. 
Ограда на регулационој линији је постојећа и нема промене у односу на постојећи комплекс. 
           Ограда, стубови ограде и капије су на грађевинској парцели која се ограђује. 
Улаз у комплекс је постојећи. 
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3.  ПЛАНИРАНИ  И ПОСТИГНУТИ УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

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

Бр.парцеле Површина 
парцеле 
       м2 

Површина под објект. 
(постојећи и планирани) 

м2 

Индекс 
заузетости 

Индекс 
изграђености 

8797/2 11 790 3079+2955 = 6034 51.18 0.72 

 
Табела бр. 4 

 

Бр. 
парцеле 

Површина 
парцеле 
       м2 

Површина под објект. 
(постојећи и планирани) 

м2 

Саоб.површ. 
   и платои 
          м2 

Зелене површине 
         м2 

8797/2 11 790 3079+2955=6034 2136 3620 / 30,70 % 
 

Табела бр. 5 
 

Планирани достигнути индекс заузетости парцеле са објектима  износи  је 51,18 % 
Достигнути индекс изграђености је  0.72. 
Проценат  зеленила  30,70  % . 
 

         На грађевинској парцели намењеној изградњи,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 %,у зависности од 
планиране делатности (минимална озелењеност парцеле је 30 %). 
        Сви урбанистички параметри су задовољени. 
 

4. ПРИСТУП ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА 

ПАРКИРАЊЕ 
                   

           Приступ објекту  је постојећи регулисан са јавне површине, из улице Павлишки пут 
лево, односно са  постојеће саобраћајнице.Ширина улаза је 9.00 метара.  
            За паркирање возила за сопствене потребе постоје  десет паркинг места за путничка 
возила.За теретна возила користи се постојећи простор на сопственој парцели . 
             Прибављени су технички услови бр. 132/1/2020-IV-05 од 08, октобра 2020. године од 
стране Градске управе  Града Вршца , Одељења за инвестиције  и капитална улагања. 
 

5. УСЛОВИ  ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

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

 
            Снабдевање водом 

            Технички услови бр. 15/7 од 28.01.2015. године дефинишу услове за пројектовање и 
извођењерадова. Водовод је могуће прикључити на АЦ 80 који се налази на око девет 
метра од регулације.Хидростатички притисак у мрежи је 130 мнм. Прикључак  за хидрантску 
мрежу је 2``, односно 3 `` зависно од количине неопходне за гашење пожара.У случају 
санитрне воде потребно је исто прикључити 2 ``. Прикључак на водоводну мрежу извести 
савитљивим полиетиленским цевима, одговарајућег пречника. Дубина цевовода је мин. 
1.00м. Према условима ДП«Други октобар» ЕЈ»Водовод» изградити водомерни шахт, са 
водмером, засунима, повратним вентилом и испусном славиницом за пражњење 
инсталације. 
           Прикључење објекта на градску инсталацију изводи Е.Ј. "Водовод", ДП "Други 
октобар", Вршац. 
            Свака стамбена јединица и пословни простор морају имати свој водомер. 
         Одвођење отпадних вода 

            Одвод одпадне воде из објекта одводи се у постојећу уличну канализациону  мрежу 
ПВЦ ДН 200  у улици  Павлишки пут лево, уз услов реконструкције вода у дужини од 100 
м.Прикључак се врши под минималним нагибом 1% нагиба цеви са минималним  пречником 

ᴓ 160.  

         Одвођење атмосферских вода 

           Атмосферске воде са плочаних површина одводе се површински према риголи уз 
дворишне плочане површине. Нагиби плочаних површина су максимално 2%, према 
риголи, а нагиб риголе је 1%, која приближно прати пад терена. Прихваћена атмосферска 
вода одводи се отвореним постојећим колектором. 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  и ГАСНА  ИНФРАСТРУКТУРА 
           Све радове пројектовања и изградње извести по техничким условима бр.8Ц.11.0-
Д.07.15 – 297804 - 20 од 16.11.2020. године и 5.30.4-389/15 од 24.02.2015. године за 
прикључење објекта на електроенергетску мрежу који издати од стране                                       
", Електродистрибуција " Панчево". 
 
           Није предвиђено грејање објекта .У случају да треба грејати објекат,прикључак на 
градску гасну мрежу извести по техничким условима бр. 35/20 од 26. 08. 2020. године које је 
издало ДП``Други октобар``, ЕЈ ``Гасовод`` Вршац. 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

            Објекат складишта се не прикључује на телекомуникациону мрежу. 
 

6. КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО 

ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

          Новопројектовани објекат складишта се гради у североистичном делу  у делу парцеле  
на делу који је део  неизграђене парцеле и  има два приступа са бетонског платоа због 
потребе Закона заштите од пожара .  

       Складиште ће бити димензија 70.48,84-42.28  м х 42.28  м, укупне површине 2955 м2 .  
          Објекти се граде као метална конструкција  конструктивног растера 2 х 22 м са 
рожњачама распона 10 м, у складу са  противпожарним  прописима. 
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           Фасада се израђује термоизолационим панелима дебљине д=12 цм одговарајуће 
протипожарности. 
           Кров се покрива противпожарним панелима дебљине  д=12 цм. 
           Вода се са крова одводи видљивим  олуцима . 
           Предвиђена су четворо роловрата  димезија до 5,00 м ширине са посебним врата за  
излаз за пешаке.  

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

БЕЗБЕДНОСТ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  И  ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

   Изградњом планираних објеката не предвиђа угрожавање животне средине. 
   У кругу комплекса  постоји  спољна и унутрашња хидрантска мрежа.Објекат подлеже изради 
посебне документације по Закону заштите од пожара.у поступку израде урбанистичке разраде , 
надлежни орган не издаје  посебне техничке услове. 
   На простору платоа предвиђен је простор за постављање контејнера за комунални отпад. 

3. ДОКУМЕНТАЦИОНА  ОСНОВА 

1.    Препис листа непокретности број 335 К.О. Вршац од министарства правде , правосудни 
информационог система, бр. предмета УОП III 1963-2020 , од 10.07.2020. године,прибављен 
преко јавног бележника. 
2.   Копија плана кат. парцела бр. 8797/2 К.О. Вршац,број 953-1-5/2017,од 18.01.2017.године 
број листа непокретности 4040 КО Вршац, размера Р=1:1000, Служба за катастар 
непокретности Вршац. 
3.  Катастарско топографски план парцеле 8797/2 К.О. Вршац у размери Р=1:500 од 
19.06.2015. године ( овера од стране геиодетског бироа ``Премер`` и Службе за катастар 
непокретности Вршац )   
 

  4. УСЛОВИ  И  МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

  

   

            ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА 

 





КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН 4
КО

~
ВРШАЦ кат. парцеле бр.8797/2

0Је се

ВРШАЦ:30.07.2020. год. УРАДИО:









 
   

0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

 

 
Инвеститор: доо "ИНТЕРТРОН", Вршац 
 
 

    Објекат:            ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ - СКЛАДИШТЕ П+0, кп  8797/2, КО Вршац, 
ул. Павлишки пут лево  бр. 46 

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

 

Лични печат: Потпис: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број техничке документације: 64-1/20-ИДР 
 

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

 

 

 

 



 
0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске                           

0.2. Садржај главне свеске                                   

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта   

0.4. Изјава главног пројектанта                                            

0.5. Садржај техничке документације                       

0.6. Подаци о пројектантима                                      

0.7. Општи подаци о објекту                                      

0.8. Сажети технички опис                                                                   

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 
 
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС и 50/2013 - одлука УС, бр. 98 / 2013 - УС и бр.132 и 145 / 2014, 83/18, 
31/19, 37/19 и 9/20) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015.) као: 
 

 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 
за израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за 
изградњу  СКЛАДИШТА  спратности П+0, КП 8797/2, КО Вршац, у Вршцу, 
Павлишки пут лево  бр. 46 , одређује се: 
 
 
за  Биро Д3 Пројект из Вршца 
 
Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић   .............. број лиценце ИКС 300 6723 04 
 
 
 
Инвеститор: доо "ИНЕРТРОН", Вршац 
 
Одговорно лице / заступник:  Батало Ненад 
 
Печат:      Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:   Вршац , септембар, 2020.године 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Прилог 3. 

 

0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊЕА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за изградњу  
СКЛАДИШТА  спратности П+0, КП 8797/2, КО Вршац, у Вршцу, Павлишки пут лево  
бр. 46 

Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић,                      

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

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

приложени одговарајући елаборати и студије 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.64-1/20-  ИДР 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр.64-1/20- ИДР 

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

Лични печат: Потпис: 
 

      
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Број техничке документације: 64-1/20-ИДР 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Прилог 4. 

 
 

0.5.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: 127/18  ИДП 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр: 127/18  ИДП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

0.6.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  

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

Лични печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  

 

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

Лични печат: Потпис: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

0.8.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

тип објекта: Слободно-стојећи објекат 

 
категорија објекта: 

 
`` В `` 

класификација 
појединих делова 
објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 
 

 

100% 
 

125222 – Затворена складишта 

назив просторног 
односно 
урбанистичког плана: 

 

место: Вршац 
број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска општина: 

8797/2, КО Вршац 

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

8797/2, КО Вршац  

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

9984 КО Вршац 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

прикључак на  водоводну мрежу / 
прикључак на  електро енергетску 
мрежу 

На постојећу мрежу комплекса 

  
 
 



 
 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ СКЛАДИШТА И ЛОКАЦИЈИ 
 
димензије 
објекта: 
 

укупна површина парцеле/парцела: 11790,00  м2 
укупна БРГП надземно:   2945,00  м2 
укупна БРУТО изграђена површина:    2945,00 м2 
укупна НЕТО површина:    2915,00 м2 
површина приземља:    2945,00 м2 
површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

   2945,00 м2 

спратност (надземних и подземних 
етажа): 

П+0 

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

 Венац 5,00 м, 
слеме 7,28 м 

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

Венац 106,78 
слеме 104,50 

спратна висина:     4,50 - 7,30 м 
број функционалних јединица/број 
станова: 

1 

број паркинг места: Постојећи - 
материјализациа 
објекта: 
 
 
 

материјализација фасаде: Термоизолациони 
панел 

оријентација слемена: југозапад-североисток 

нагиб крова: 6  - 10 º   

материјализација крова: Термоизолациони 
панел 

проценат 
зелених 
површина: 

- 30% 

индекс 
заузетости: 

-                          51,18 % 

индекс 
изграђености: 

- 0,72 

друге 
карактеристике 
објекта: 

 

предрачунска 
вредност 
објекта: 

53 010 000.00 динара 

 
 
 



 

 Број предмета  :   64 - 1/20 - ИДР 
 Инвеститор :  `` ИНТЕРТРОН`` доо  Вршац 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
УЗ   ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ НАДСТРЕШНИЦE   П+0 

 
        На захтев инвеститора израђенo је идејно решење за изградњу складишта у 4 фазе  
спратности П+0.   
       Изградња објекта је у Вршцу, у улици Павлишки пут лево бр.46, на кат.парц.број 8797/2 
К.О. Вршац. 
 
        Врста и намена: 

Објекат је планиран за потребе складиштења раличите опреме и материјала који нису 
опасни  по животну средину и пожарну безбедност.. 

 

Преглед достигнутих површина 

  Корисна 
површина 

    Бруто 
површина 

 Приземље     2915,00   м
2
 2945.00 м

2
 

 Укупно:   2945.00 м
2
 

 

ОПИС ФУНКЦИОНАЛНОГ РЕШЕЊА 

           Објекат има облик правоугаоника,  димензија 70,48 - 68,23  x  42,48  м .    
   Спратност објекта је П+0. 
        Улаз у објекат је централно са подужне стране између два конструктивна стуба,  има 
укупно   

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 КОНСТРУКЦИЈА: 
            Објекат је пројектован као хала распона 2 х 21,00 м. Укупног распона 42,00 м 
осовински.  Главни носећи елементи су носачи који се сатоје од стубова који су од хладно  
ваљаних кутијастих профила д- 250/250/ ,на које се ослања кровна конструкција у виду 
решеткастог носача.  
            Сви зидови су укрућени  спреговима у равни зида и равни крова.  
     Објекат је фундиран на темељним самцима И тракама димензија према статичком 
прорачуну са хоризонталним серклажима и контрагредама.Квалитет бетона извођач 
доказује атестима бетонских узорака – коцки, а у свему према техничким прописима за 
армирани бетон. 
           Предвиђен је широки ископ машинским путем до коте подне конструкције, а од ове 
коте се даље врши ручни ископ за темеље објекта дубине 100цм. Ове дубине су 
предпостављене у недостатку геомеханичког елабората. Уколико геомеханички елаборат 
покаже да је носиво тло на већој дубини, извршиће се продубљивање ископа и утврдиће се 
стварне количине ископане земље. Уколико терен није повољан за градњу извршиће се 
целокупна замена подтла. У пројекту је предвиђен тампон природне мешавине шљунка 
испод темеља дебљине  10-15 цм. Набијање тампона извршити до потпуне збијености по 
упутству пројектанта конструкције и надзорног органа. 
ПОД 
         Под у објекту је од армираног бетона деблјине 18 цм са коначном обрадом 
самоливим подом  за отпор на хабање. 
              



 2

 
 
    
 ФАСАДНИ ЗИДОВИ 
              Фасадни зидови су од вертикалних фасадних термоизолационих панела са 
скривеним качењем. 
             Панели су модуларне ширине 100цм и фиксирају се преко челичних профила за 
нивелисање на бетонску конструкцију објекта. Испуна панела је од материјала који 
испуњавају пожарне прописе и захтеве енергетске ефикасности објекта. 
              Захтевана отпорност фасаде према пожару мора се потврдити одговарајућим 
атестом произвођача. 
Е. КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА 
 Кров је двоводни нагиба минимално 6 º. Објекат је покривен косим кровом од 
термоизолованих сендвич панела. Кровни покривач се поставља на челичне рожњаче. 
Испуна панела је од материјала који испуњавају пожарне прописе и захтеве енергетске 
ефикасности објекта. Захтевана отпорност кровног покривача према пожару мора се 
потврдити одговарајућим атестом произвођача. Кровни панел са испуном од isophenic-a, 
дебљине 120 мм. Ширина модула је 100цм. Ватроотпорност панела у зависности од 
прдатака за заштиту од пожара. Кровни покривач се ослања на челичне рожњаче које су од 
кутијастог профила 160x80x4. Рожњаче се ослањају на решеткасте носаче. За пријем 
хоризонталних сила пројектован је спрег од угаоних профила Фи 18, који су преко чворног 
лима, са доње стране повезани са рожњачама. 
Г. БРАВАРИЈА 
 Браварију извести у свему  према опису из тендера радова, мере узети на лицу 
места.  
Х. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
  Одводњавање кровних површина објекта врши се путем видних хоризонталних и 
вертикалних олучних канала од поцинкованог лима. Сви опшиви и спојеви кровног 
покривача и зидних површина се раде поцинкованим лимом. 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
 У објекту су предвиђене инсталације слабе и јаке струје и водовода , односно 
хидрантске мреже.. 
 
 
      Вршац,  септембар 2020. год.                                                      Саставио: 
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