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СПИСАК ПРИЛОГА 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

НА КП.БР. 6754/1 КО КЛАДОВО 
 
 

I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                         
 

         - Решење о регистрацији предузећа 
         - Копија лиценце одговорног урбанисте 
        - Решење о одређивању одговорног урбанисте 
             - Изјава одговорног урбанисте 
 
II УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

   
 ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА    

 
1. УВОД 
 
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  
2.1. Правни основ за израду Урбанистичког пројекта  
2.2. Плански основ за израду Урбанистичког пројектa  
 
3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
 
4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  
4.1. Намена  
4.2. Парцелација  
4.3. Регулација и нивелација  
4.4. Приступ локацији  
4.5. Саобраћај и саобраћајне површине  
4.6. Паркирање 
4.7. Начин заштите суседних објеката 
4.8. Посебни услови  
4.9. Енергетска ефикасност и предвиђене мере за унапређење ен.ефикасности  
 
5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ  
8. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ  
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
10. УРБАН. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ 
НЕОПОГОДА 
11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА  
12. ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНА РЕШЕЊА ОБЈЕКАТА  
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13. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ  
14. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
15. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 
ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

  
1. ИЗВОД ИЗ ППО КЛАДОВО –  

ПЛАНИРА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА   R=1:10000 
2. ГРАНИЦЕ ЗАХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА НА КТП ПЛАНУ СА 
ПРИКАЗОМ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ИНФРАСТРУКТУРОМ   R=1:250 
3. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ                                                     R=1:250 
4. РЕГУЛАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ   R=1:250 
5. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ  R=1:250 
6. СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ     R=1:250 
 
5. ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКАТА – ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА: 
5.1. ГАРАЖА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ  (П+0) 
01 Основа темеља        R=1:100 
02 Основа приземља        R=1:100 
03 Основа кровних равни       R=1:100 
04 Пресек 1-1         R=1:100 
05 Пресек 2-2         R=1:100 
06 Изгледи         R=1:200 
07 Изгледи         R=1:200 
 
5.2. ОСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ (П+0) 
01 Основа темеља        R=1:100 
02 Основа приземља       R=1:100 
03 Основа кровних равни       R=1:100 
04 Пресек 1-1         R=1:100 
05 Пресек 2-2         R=1:100 
06 Изгледи         R=1:200 
07 Изгледи         R=1:200 
 
5.3 СЕПТИЧКА ЈАМА 
01 Основе,Пресеци        R=1:100 
 
 

III  ДОКУМЕНТАЦИЈА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА 
 
1. СТРУЧНИ ПРИЛОЗИ: 

1. Пројектни задатак; 
2. Катастарско-топографски план израђен од стране геодетског бироа 

„Гео-Гуци“ Кладово; 
3. Уверење-РГЗ; 
4. Извод из поседовног листа; 
5. Копија плана; 
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6. Информација о локацији за КП БР.6754/1 КО Кладово,издата од 
стране општинске управе одељења за урбанизам, грађевинарство и 
просторно планирање, бр.353-40/2019-III-04 од 19.12.2019.год. 

7. Технички услови ЈП «Јединства» из Кладова о проикључењу на 
водоводну мрежу,бр.83-81/19 од 29.11.2019.год. 

8. Обавештење ЈП «Јединство» из Кладова о прикључењу на мрежу за 
каналисање,одвођење и пречишћавање фекалних вода,бр.84-102/19 
од 29.11.2019.год. 

9. Потврда за издавање услова, издата од стране ЈП»Комуналац» 
Кладово бр.555/2 од 23.12.2019.год. 

10. Услови за пројектовање и прикључење,издате од стране Огранка 
Електродистрибуције Зајечар,пословница Кладово бр. 8.У.1.1.0-Д-
10.08-382009/2-2019  од 11.12.2019.год. 

11. Обавештење,издато од стране Завода за заштиту споменика 
културе Ниш,бр.126/1-03 од 22.01.2020.год. 

 
 
 
2. ИЗВОД ИЗ ДРУГИХ ПЛАНОВА 

1. Извод из Просторног плана општине Кладово («Сл.лист општине Кладово» 
бр.1/2012) 
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О П Ш Т А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
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На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 ,145/14,83/2018,31/2019 ,37/2019-др.закон и 
9/2020)  доносим : 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ НА ИЗРАДИ  
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  : 

 
 
Пројекат:  Урбанистички пројекат за изградњу пољопривредног газдинства 
Локација : Кладово, кп бр.6754/1 КО Кладово 
Наручиоц : Траjиловић Зоран из Кладова 
 
 
 
 
 

ООдређујем : 

- ЗА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА: 
дипл.инг.арх. Петар Живковић лиц.бр.200 0743 04 

 
 
 
 
 
 

                                         
 

     дир.Томислав Живковић 
 



ARHITEKTURA – URBANIZAM – ENTERIJER 
______________________________________________________________________

„STUDIO ŽIVKOVIĆ“  
UL.ĐURE HORVATOVIĆA BR.33 
19350 KNJAŽEVAC 
Tel: 063 8063 722 
        019 733 018 

 

 

 
 
 

 
 

На основу претходног дајем следећу :

Да је пројекат урађен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области урбанизма и по правилима струке.

......................................................................
дипл.инг.арх. Петар Живковић,
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На основу претходног дајем следећу : 
И З Ј А В У 

 
Да је пројекат урађен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

ивима из области урбанизма и по правилима струке.
 
 
 
 
 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
 

...................................................................... 
дипл.инг.арх. Петар Живковић, 

лиценца бр. 200 0743 04. 
 
 
 

STUDIO 
___________________________ 

I V K O V I Ć 

Да је пројекат урађен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
ивима из области урбанизма и по правилима струке. 
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На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 ,145/14,83/2018,31/2019 ,37/2019-др.закон и 
9/2020) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(“Службени гласник РС”, бр.72/18) доносим : 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА НА ИЗРАДИ  
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  : 
 
 
 

Пројекат:  Урбанистички пројекат за изградњу пољопривредног газдинства 
Локација : Кладово, кп бр.6754/1 КО Кладово 
Наручиоц : Траjиловић Зоран из Кладова 

 
 

ООдређујем : 

- ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА: 
дипл.инж.арх. Петар Живковић лиц.бр.300 1693 03 

 
 
 
 

 

                                                          
     дир.Томислав Живковић 
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На основу претходног дајем следећу : 
И З Ј А В У 

 
Да је идејно решење,које је саставни део Урбанистичког пројекта,ирађено у складу са 

Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима.  
 
 
 
 
 
 
 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: 
 

 
...................................................................... 

дипл.инг.арх. Петар Живковић, 
лиценца бр. 300 1693 03 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
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Т Е К С Т У А Л Н И  Д Е О 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/09; 81/09 - 
исправке; 64/10 и одлуке УС, 24/2011, 121/2012, 42/2012 и 50/2013-одлука 
УС,98/2013-одлука УС,132/2014,145/2014 ,83/2018 ,31/2019,37/2019-др.закон и 
9/2020), «Студио Живковић» Књажевац, а на захтев наручиоца, Траjиловић Зорана 
из Кладова, израдио је: 
 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
 ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

НА КП БР. 6754/1 КО КЛАДОВО 
 

- НАЦРТ ПРОЈЕКТА- 
 

Текстуални део Урбанистичког пројекта  
 
1.Увод 
- Повод за израду Урбанистичког пројекта је покренута иницијатива од стране 
инвеститора, Трајиловић Зорана из Кладова, за изградњу пољопривредног 
газдинства на КП БР.6754/1 КО Кладово; 
- Наведена локација, захваћена Урбанистичким пројектом, која тренутно има 
намену пољопривредно земљиште, налази се у границама Просторног плана 
општине Кладово,као земљиште у пољопривредном подручју. 
- Инвеститор пројекта, тј. корисник парцеле је заинтересован да на локацији створи 
услове за изградњу пољопривредног газдинства; 
- Циљ израде Урбанистичког пројекта је привођење предметног простора 
планираној намени,у складу са планом вишег реда, тј. Просторним планом 
општине Кладово. То подразумева урбанистичко-архитектонску анализу и разраду 
локације, преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја 
на предметној парцели . 
 
2. Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта 
 

2.1. Правни основ: 
Изради Урбанистичког пројекта приступа се на основу захтева наручиоца пројекта 
(Инвеститора), а за потребе изградње пољопривредног газдинства на кп бр.6754/1 КО 
Кладово; 
На захтев Инвеститора Општинска управа Општине Кладово, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и планирање издало је Информацију о локацији бр.353-40/2019-III-
04 од 19.12.2019.год. 
Урбанистички пројекат израђује се у складу са: 

-  чл.60,61,62,63 и 65. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ 
број 72/09; 81/09 - исправке; 64/10 и одлуке УС, 24/2011, 121/2012, 42/2012 и 
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50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014, 145/2014 ,83/2018,31/2019, 
37/2019-др.закон и 9/2020),   
-   Правилником о општим правилима парцелације,регулације и изградње 
(«Сл.гласник РС» бр.22/2015),  
-   Законом о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС» 
бр.62/2006,65/2008-др.закон,41/2009 и 11/2015,80/2017.95/2018-др.закон), 

 
2.2. Плански основ 
Плански основ за предметну локацију ,кп бр. 6754/1 КО Кладово, представља: 
 - Просторни план општине Кладово („Сл.лист општине Кладово“, број 
1/2012); 
  
2.3. Услови за локацију преузети из Просторног плана општине Кладово  
 

Кроз Информациј у о локацији за кп.бр.6754/1 КО Кладово (број: бр.353-40/2019-III-
04 од 19.12.2019.год.)дати су Услови за локацију преузети из Просторног плана 
општине Кладово као правила грађења, а то су: 

Локација: 
На основу наведеног Просторног плана општине Кладово, кп.бр. 6754/1 КО 
Кладово,налази се у оквиру граница Плана,као земљиште у пољопривредном 
подручју.  

Правила грађења: 
На пољопривредном земљишту забрањена је изградња. 
Дозвољена је изузетно изградња следећих објеката ван грађевинског 
подручја насељених места: 

 Туристичких комплекса 
 Хотела,пансиона,апартманских насеља 
 Викенд насеља 
 Кућа за одмор 
 Етно села 
 Кампова 
 Спортских и рекреативних комплекса 
 Сточних фарми 
 Хладњача,силажа,пољопривредних објеката 
 Рибњака 
 Објеката комуналне инфраструктуре 
 Економских објеката у функцији пољопривреде 
 Индустријских комплекса 
 Бензинских станица 

 
Положај објекта на грађевинској парцели: 

 Грађевинска линија за општинске и некатегорисане путеве је 5м од спољне 
ивице путног појаса; 

 Грађевинска линија за државне путеве I и II реда је мин.10м од спољне 
ивице путног појаса; 

 Минимално растојање главних објеката од међе износи 5м; 
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 Минимално одстојање економских објеката и објеката са расхладним 
инсталацијама од стамбених објеката и објеката од општег значаја који се 
налазе у грађ.подручју мора износити мин.20м; 

 Минимално одстојање сточних фарми од грађ.подручја мора износити 
мин.100м. 

Највећи дозвољени индекс изграђености: 1,6. 
Највећи дозвољени индекс заузетости је 50% 
Спратност: П+2+Пк 
Висина надзитка подкровља износи највише 1,6м. 
 
Ограде 
Ограђивање парцеле је дозвољено, али се препоручује се да се оне не ограђују. 
Уколико се ипак ограђују, препоручује се да се користе транспарентне и ограде од 
украсног зеленила. 
 
Приступ парцели 
Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину 
намењену за саобраћај. 
Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајници не може бити 
мања од 3,5м,под условом да најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од 
габарита објекта.У колико није испуњен овај услов ,минимална ширина приступа је 
6,0м. 
Пруступ парцели на јавну саобраћајницу се обавезно обезбеђује на један од три 
начина, према могућностима на свакој појединачној постојећој и планираној 
парцели, и то: 
• директним излазом на јавни пут или 
• преко приватних прилаза или 
• путем уговора о службености. 
За све објекте и комплексе који се могу градити ван грађевинског подручја,а 
наведени су у овим правилима,обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 
3. Обухват Урбанистичког пројекта 
 
Обухват 
Урбанистичким пројектом обухваћена је једна катастарска парцела број 6754/1 
КО Кладово, на којој се планира изградња пољопривредног газдинства. 
Постојећа намена парцеле – пољопривредно земљиште. 
Граница 
Границу захваћеног подручја Урбанистичког пројекта представља граница 
КП.бр. 6754/1 КО Кладово. Захваћена парцела обухваћена Урбанистичким 
пројектом је површине 00ha 09a 17m². Парцела има правилну геометријску 
форму. У графичком делу пројекта дате су координате преломних тачака 
постојеће парцеле. 
 
Границе захвата су следеће: 
 



ARHITEKTURA – URBANIZAM – ENTERIJER – DIZAJN             STUDIO 
_________________________________________________________________________________________________ 

„STUDIO ŽIVKOVIĆ“               Ж I V K O V I Ć 
UL.ĐURE HORVATOVIĆA BR.33 
19350 KNJAŽEVAC 
Tel: 063 8063 722 
        019 733 018 

 

 20

- Са северо западне стране предметна парцела се граниче са КП. бр. 6750 
КО Кладово; 

- Са југо западне стране се граничи са КП. бр.6754/5 КО Кладово;  
- Са југо источне стране се граничи са КП бр.6754 КО Кладово  

( пут); 
- Са северо источне стране се граничи са КП бр.6754/3 КО Кладово. 
 
Преко КП.бр. 6754 КО Кладово остварује се пешачка и колска комуникација са 
предметном парцелом. 
 
Статус (врста) земљишта: 
Захваћена катастарска парцела кп.бр.6754/1 по врсти земљишта је 
пољопривредно земљиште у приватној својини. Имаоц права на земљишту је 
Трајиловић Зоран из Кладова. 

 
4. Услови изградње 

 
Урбанистичким пројектом дефинисани су сви потребни услови и параметри за 
уређење парцеле намењене пољопривредном газдинству и изградњи објеката, 
а кроз правила грађења. Исти су преузети из Просторног плана општине 
Кладово („Сл.лист општине Кладово“, број 1/2012) а дати су Кроз Информацију 
о локацији за кп.бр. 6754/1 КО Кладово (приложеној у Документацији пројекта). 

 
4.1. Намена земљишта 
Постојећа локација која се третира пројектом је неизграђена и неуређена. 
Урбанистичким пројектом се планира  изградња пољопривредног газдинства, у 
складу са дозвољеним правилима грађења. 
Основна намена планираних објеката је за потребе пољопривреде. 
Планирани садржаји  смештени су у оквиру постојеће катастарске парцеле . 
Пројектом се на парцели планирају следећи објекти: 
1 – Гаража за смештај пољопривредних машина; 
2 – Објекат за складиштење пољопривредних производа; 
3 -  Инфрастуктурни објекти (двокоморна септичка јама). 
 
Постојећа намена парцела је пољопривредно земљиште. 
Планирана намена новоформиране парцеле је пољопривредно газдинство. 
  
Урбанистичким пројектом се даје урбанистичко архитектонска разрада предметне 
локације,тј. планира се такође изградња колских и пешачких 
прилаза, манипулативних површина, површина за паркирање, пратећа мрежа 
инфраструктуре и зеленило. 
 
4.2. Парцелација 
Урбанистичким пројектом се третира постојећа катастарска парцела кп.бр.6754/1 
КО Кладово. 
Наведена парцела се задржава, ободне границе поменуте парцеле се не мењају. 
Из тог разлога за потребе изградње пољопривредног газдинства на поменутој 
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катастарској парцели, није потребно радити Пројекат парцелације или 
препарцелације . 
 
4.3. Регулација и нивелација 
Урбанистичким пројектом за изградњу пољопривредног газдинства на предметној 
парцели дефинише се регулационо и нивелационо решење. Кроз Урбанистички 
пројекат дефинисане су границе захвата , тј. границе парцеле намењене за градњу 
објеката. 
Регулација: 
Регулациона линија представља линију разграничења јавне површине од 
површина намењених за друге намене. У конкретном случају новоформирана 
парцела се не граничи са парцелом јавне намене. Преко кп бр.6754 (пут), остварује 
се колски и пешачки прилаз парцели. 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које 
је дозвољено грађење основног габарита објекта. 
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле: 
Урбанистичким пројектом дефинисан је положај објеката грађевинском линијом у 
односу на постојеће суседне парцеле, а у складу са важећим Просторним планом 
општине Кладово. 
Предметни објекти су слободностојећи. 
Гаража за смештај пољопривредних машина је у односу на бочне границе 
парцеле је удаљена: од 4,87-5,00м (6754/5) и од 18,43-18,56м (6754/3), у односу на 
задњу границу парцеле удаљен је од 15,33м (6750) а у односу на предњу од 5,00 м 
(6754). 
Помоћни објекат-остава за пољопривредне производе  је у односу на бочне 
границе парцеле удаљен: од 2,03-2,07м (6754/3) и од 17,4м (6754/5), у односу на 
задњу границу парцеле удаљен је од 15,64-15,78м (6750), док у односу на предњу 
границу парцеле од 11,84-12,07м (6754). 
Септичка јама је у односу на бочну границу парцеле удаљена од 3,0м (6754/3) и 
21,18м(6754/5), у односу на задњу границу парцеле удаљена је од 9,63м (6750) а у 
односу на предњу од 19,51м (6754). 
Планирана спратност објеката је П+0. 
Септичка јама је подземни објекат. 
 
Нивелација: 
Елементи за нивелационо постављање објеката на терену одређени су 
нивелацијом у односу на прилазни пут (кп бр.6754). 
Нивелете нових саобраћајних ,манипулативних површина,паркинг простора и 
пешачких комуникација усклађени су са постојећим тереном и прилазним путем. 
Предвиђени су сви потребни падови, тако да су објекти заштићени од штетних 
атмосферских утицаја. Одвођење воде вршиће се нивелацијом површина, 
сакупљањем атмосферских вода и њеним каналисањем ка суседној кп бр.6754 КО 
Кладово (пут). 
 
4.4. Приступ локацији 
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Предметна парцела за изградњу пољопривредног газдинства има омогућен 
директан колски и пешачки приступ (пут) са суседне кп бр. 6754 КО Кладово,која је 
повезана са Солунском улицом. 
 
4.5. Саобраћај и саобраћајне површине 
 
Kолски приступ парцели 
Kолски приступ предметној парцели решен је директно са суседне кп.бр.6754 КО 
Кладово, која је прилазни пут.Овај прилаз представља главни колски и пешачки 
улаз на комплекс. Са поменутог улаза, унутар дворишта формира се приступна 
саобраћајница која се наставља у колско-пешачки плато са којег се приступа 
паркинг простору за аутомобиле и објектима. 
Коловозна површина приступне саобраћајнице је ширине 5,0м,док је на делу 
испред објеката ширине 7,50м и обрађује се завршним слојем од асфалта или 
бетона. 
Пешачки прилаз 
Сви објекти пољопривредног газдинства су орјентисани ка саобраћајници ,тако да 
су то уједно и пешачке комуникације. Око објеката формирају се тротоари,ширине 
од 1,0- 1,5м, који се надовезују на саобраћајницу.Помоћни објекат-остава за 
пољопривредне производе је пешачком стазом,ширине 1,5м, повезана са 
саобраћајницом. Завршна обрада тротоара бехатон плоче или бетон. 
 
4.6. Паркирање  
Имајући у виду намену и карактер предметне парцеле и планираних објеката 
пољопривредног газдинства, а у складу са Условима дефинисаним у ППОК, у 
оквиру сопствене парцеле, решено је паркирање за путничка возила (отворен 
паркинг) и пољопривредне машине (гаража) , а све за потребе будућих корисника 
пољопривредног газдинства. 
Паркинг за аутомобиле планиран је са северозападне стране парцеле, између 
објеката.Планирани број ПМ је 2 (два), паркирање је решено управно,под углом од 
90º, а димензије паркинг места износи 2,4 x 4,8m.  
Паркинг за пољопривредне машине планиран је у оквиру објекта-гараже.  
 
 4.7. Начин заштите суседних објеката 
У смислу заштите суседних објеката, на предметној парцели која се третира 
Урбанистичким пројектом, није дозвољена било каква изградња која би могла 
угрозити објекте и њихову функцију на суседним парцелама, како у погледу 
минималних удаљења објеката, тако и у погледу планиране намене. Код грађења 
нових објеката или доградње на граници катастарске 
парцеле према суседу водити рачуна да се објектом или неким његовим 
елементом (испадом,стрехом или сл.) не угрози ваздушни, односно подземни 
простор суседне парцеле. 
 
Положај објекaта на предметној парцели: 

1. Гаража за смештај пољопривредних машина 
- у односу на бочне гр.парцеле: 4,87-5,0м (6754/5) и 18,43-18,56м (6754/3), 
- у односу на задњу гр.парцеле: 15,33м (6750); 
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- у односу на предњу гр.парцеле:5,00м (6754) 
      2. Остава за смештај пољопривердних производа 

- у односу на бочне гр.парцеле: 2,03-2,07м (6754/3) и 17,40м (6754/5); 
 - у односу на задњу гр.парцеле:15,64-15,78м (6750) 
 - у односу на предњу гр.парцеле:11,84-12,07м (6754) 
 

3.Септичка јама 
    - у односу на бочну гр.парцеле: 3,00м (6754/3) и 21,18м(6754/5), 
    - у односу на задњу границу парцеле удаљена је од 9,36м (6750) 
    - у односу на предњу од 19,51м (6754). 
 

Планирана намена објекта на новоформираној парцели: 
Намена и карактер планираних објеката пољопривредног газдинства је остава за 
пољопривредне производе и гаража за пољопривредне машине и не угрожавају 
околину буком и загађењима. 
Ограђивање парцеле:  
Ограђивање парцеле је дозвољено, али се препоручује се да се оне не ограђују. 
Уколико се ипак ограђују, препоручује се да се користе транспарентне и ограде од 
украсног зеленила, када висина 
ограда може бити највише до 1.4 m; 
Урбанистичким пројектом није планирана ограда. Инвеститор ће парцелу 
оградити украсним зеленилом. 
 
4.8. Посебни услови: 
Приликом пројектовања и извођења радова придржавати се свих важећих закона и 
прописа из области грађевинарства. 
• Мере енергетске ефикасности изградње – приликом пројектовања примењивати 
услове дефинисане Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Сл.гласник 
РС” бр. 61/11) и Правилником о условима, садржини и начину издавања 
сертификата о енергетским својствима зграда (“Сл.гласник РС” бр. 69/12). 
• Заштита од пожара – заштиту од пожара спровести у складу са Законом о 
заштити од пожара (“Сл.гласник РС” бр. 111/09, 20/15), Законом о ванредним 
ситуацијама (“Сл.гласник РС” бр. 111/09, 92/11, 93/12) и другим прописима везаним 
за потребне мере заштите од пожара. 
• Заштита од елементарних непогода – ради заштите од елементарних непогода, 
проузрокованих дејством олујних ветрова, кише и снега, као заштита од поплава, 
објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Законом о ванредним 
ситуацијама (“Сл.гласник РС” бр. 111/09, 92/11, 93/12), другим прописима и 
стандардима из ове области. 
 
4.9. Енергетска ефикасност објеката и предвиђене мере за унапређење енергетске 
ефикасности 
Грађење објекта, планирано Урбанистичким пројектом, а у складу са врстом и 
наменом,вршити уз поштовање свих важећих прописа из области Енергетске 
ефикасност објеката. 
При пројектовању и грађењу планираних објеката обавезно се придржавати 
одредби Закона о ефикасном коришћењу енергије (“Сл.гласник РС” 25/2013) и у 



ARHITEKTURA – URBANIZAM – ENTERIJER – DIZAJN             STUDIO 
_________________________________________________________________________________________________ 

„STUDIO ŽIVKOVIĆ“               Ж I V K O V I Ć 
UL.ĐURE HORVATOVIĆA BR.33 
19350 KNJAŽEVAC 
Tel: 063 8063 722 
        019 733 018 

 

 24

складу са Правилником о енергетској ефикасности објеката (“Сл. гласник РС” 
бр.61/11). 
 
5. Нумерички показатељи 
Табеларни приказ остварених површина у склопу предметне парцеле: 
 
 
Пољопривредно газдинство 

 
БРГП (m²) 

 
1. Гаража за пољопривредне машине П+0 

 
60,00 

 
2. Помоћни објекат-остава за пољ.производе П+0 

 
40,50 

 
УКУПНО ПОД ОБЈЕКТИМА: 

 
100,50 

 
Саобраћајне и манипулативне површине 

 
173,00 

 
Паркирање 

 
23,04 

 
Пешачке комуникације 

 
66,06 

 
Зелене површине 

 
554,40 

 
УКУПНО НЕИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ: 

 
816,50 

 
УКУПНА ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ : 

 
917,00 

 
 
Табеларни приказ планираних и остварених урбанистичких параметара за 
изградњу на предметној парцели: 
 
 
Планирани објекти 

 
Задати параметри 

 
Остварени параметри 

ГАРАЖА   
Удаљеност објекта од 
граница суседних 
парцела (бочно) 

 
/ 

4,87-5,0m (6754/5) 
18,43-18,56m (6754/3) 

Удаљеност објекта од 
граница суседних 
парцела (задња) 

 
/ 

 
15,33m (6750) 

Удаљеност објекта од 
граница суседних 
парцела (предња) 

 
/ 

 
5,0m  (6754) 

Макс.спратност/висина 
обј. 

П+2+Пк П+0 

Намена помоћни Помоћни(гаража) 
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ОСТАВА   
Удаљеност објекта од 
граница суседних 
парцела (бочно) 

/ 2,03-2,07m(6754/3) 
17,40 m(6754/5) 

Удаљеност објекта од 
граница суседних 
парцела (задња) 

/ 15,64-15,78m (6750) 

Удаљеност објекта од 
граница суседних 
парцела (предња) 

/ 11,84-12,07m (6754) 

Макс.спратност/висина 
обј. 

П+2+Пк П+0 

Намена помоћни Помоћни (остава за 
пољ.производе) 

Макс.индекс изграђености 
на парцели 

1,6 0,11 

Макс.степен заузетости 
(%) 

50%                  10,95% 

Зелене површине (%)                  20%                  60,46% 
Паркирање На сопственој парцели Паркинг простор (2ПМ), 

гаража 
- Пројектовани степен (индекс) заузетости земљишта : 
Пз = Пбр.об./Плок. X100 = 100,50 / 917 x 100 = 10,95% < маx. доз 50% 
 
6. Начин уређења слободних и зелених површина 
 
Уређење неизграђених и зелених површина обухвата : 
-уређење застртих површина 
-уређење зелених површина 
Начин обраде застртих површина 
- Саобраћајне површине – приступна саобраћајница и манипулативне саобраћајне 
површине (плато) раде се по избору пројектанта и инвеститора, од асфалта или 
бетона; паркинзи за путничка возила се раде од “растер елемената”у комбинацији 
са травнатим површинама; 
- Пешачке површине - тротоари око објеката, раде се од бехатон плоча; 
Озелењавање 
- Урбанистичким пројектом дата су и правила озелењавања и пејзажног уређења, 
на нивоу предметне парцеле. 
- Зеленило ће се формирати као травнати партер са листопадним и четинарским 
садницама, високих и ниских(полеглих) форми. 
Укупна површина под зеленилом износи 554,40m² = 60,46% 
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7. Начин прикључења на спољњу мрежу инфраструктуре 
 
Предметна парцела која се обрађује Урб.пројектом је комунално неопремљена.  
Условима јавних предузећа, надлежних за прикључке на мрежу инфраструктуре 
дефинисано је следеће: 
 
7.1. Услови прикључења на водоводну мрежу 
На основу Техничких услова за прикључење на уличну водоводну мрежу, ЈП 
«Јединство» из Кладова бр.83-81/2019 од 29.11.2019.,могуће је остварити 
прикључак објекта на уличну водоводну мрежу PEØ90 у Солунској улици. За 
потрбе прикључка неопходно је израдити проширење водоводне мреже у дужини 
од око 40м.Притисак је 7bara. Након израде нове водоводне мреже,објекат 
прикључити на исту прикључком одговарајућег пресека. Унутар парцеле изградити 
водоводни шахт,као и на прилазном путу, кп бр.6754/4,јер се предметна парцела 
не граничи са Солунском улицом. 
Планирана водоводна мрежа: 
На основу Техничких услова за прикључење на уличну водоводну мрежу,планира 
се изградња водоводне мреже PEØ90 у дужини од 40м. Од помоћног објекта до 
водоводне шахте,која ће се изградити на предметној парцели,изградиће се 
прикључни вод PEØ90. За потребе прикључка новоизграђене водоводне мреже са 
постојећом у Солунској ул. Планира се изградња још једне водоводне шахте на кп 
бр.6754/4 (приступни пут). Димензије шахте су 1,2/1,2м. 
7.2. Услови прикључења на канализациону мрежу 
На основу Обавештења ЈП «Јединство» из Кладова бр.84-102/2019 од 
29.11.2019.,на предметној локацији не постоји мрежа за каналисање,одвођење и 
пречишћавање фекалних вода,те се објекат за складиштење пољопривредних 
производа не може прикључити на исту. 
За потребе одвођења фекалних отпадних вода из објекта потребно је изградити 
непропусну септичку јаму,а све у складу са чл.13 Одлуке о пречишћавању и 
дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода. 
Планирана канализациона мрежа:  
Инвеститор планира изградњу двокоморне непропусне септичке јаме на 
предметној парцели, која би се периодично празнила,у договору са надлежним 
јавним предузећем. Непропусна септичка јама је дим.4,10x3,1m и налази се на 
3,0м од границе кп бр.6754/3. Канализационим цевима Ø160 би иста била 
повезана са објектом.  
При изради пројеката за грађевинску дозволу детаљније ће се обрадити 
канализационе инсталације. 
 
7.3. Услови прикључења на атмосферску канализацију: 
На основу Уверења РГЗ-а.,на предметној локацији не постоји атмосферска 
канализациона мрежа,те се објекти пољопривредног газдинства не могу 
прикључити на исту. 
Планирана атмосферска канализација: 
 Одводњавање грађевинске парцеле вршити нивелацијом површина од 1,5%, 
сакупљањем атмосферских вода и њеним каналисањем бетонским каналицама ка 
суседној кп бр.6754 КО Кладово (пут).  
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7.4. Услови прикључења на електроенергетску мрежу  
Прикључак објеката на нисконапонску електро мрежу је могуће остварити уз 
претходну анализу потребних капацитета, а у складу са наменом планираних 
објеката и са Условима јавног предузећа, надлежног за прикључке на елекро 
мрежу. 
На основу услова за пројектовање и прикључење, Огранка Електродистрибуције 
Зајечар,пословница Кладово бр.8.у.1.1.0.-Д.10.08-382009/2-2019 од 11.12.2019.год. 
прикључак се може остварити на постојећем стубу нн мреже која се напаја из ТС 
10/0,4kV „Песак 4-викендице“. Инвеститор је у обезбеди нови типски полиестерски 
орман за спољњу монтажу на постојећем нн стубу ИМО-1 опремљен трофазним 
бројилом 10-60А и аутоматским осигурачима 25А. Од ормана мерног места до РТ у 
објекту обезбедити четворожилни вод пресека 16мм² 
Планирана електроенергетска мрежа 
За потребе прикључења објеката пољопривредног газдинства на нисконапонску 
електроенергетску мрежу на постојећем нн стубу, који се напаја из ТС 10/0,4kV 
„Песак 4-викендице“,  планира се постављање типског полиестерског ормана за 
спољњу монтажу ИМО-1 опремљен трофазним бројилом 10-60А и аутоматским 
осигурачима 25А. Од ормана мерног места до РТ у објекту поставиће се 
четворожилни вод пресека 16мм².  
 
7.5. Услови прикључења на телекомуникациону мрежу 
На основу Уверења РГЗ-а.,на предметној парцели не постоји телекомуникациона 
мрежа,те се објекти пољопривредног газдинства не могу прикључити на исту. 
Планирана ТК мрежа 
Због немогућсва прикључка на ТК мрежу,инвеститори ће користити услуге 
мобилних мрежа. 
 
7.6. Инсталације грејања 
На основу Уверења РГЗ-а.,на предметној парцели не постоји топловодна мрежа. 
Собзиром да се планира изградња помоћних објеката није неопходно планирати 
инсталације грејања. 
 

8. Инжењерско-геолошки услови  
Информацијом о локацији инвеститор се обавезује да за подручја за која не 
постоји довољно података о геотехничким, геомеханичким и хидролошким 
карактеристикама тла, обавезно уради, а за потребе градње, потребна 
истраживања у складу са законским прописима. 
Као саставни део Урбанистичког пројекта, за предметну локацију урађен је 
Геомеханички елаборат-геотехничке подлоге за потребе израде 
урбанистичког пројекта изградње објеката на кп бр.6754/1 КО Кладово, 
израђен од стране «Мари инжењеринг» д.о.о. Београд 
Извршена су детаљна истраживања терена ископом једне геомеханичке истражне 
јаме до дубине од 4,2м која обезбеђује сагледавање распрострањења напона 
испод коте дна темељења,са израдом елабората о условима доградње наведеног 
објекта као и лабораторијска испитивања узорака тла у циљу утврђивања 
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геомеханичких услова и других утицајних фактора који директно утичу на скелет 
тла и конструкцију објеката који ће се градити. 
У оквиру израде елабората наведени задатак је извршен кроз: 
 - Предходна истраживања; 
 - Теренска геомеханичка истраживања; 
 - Лабораторијска геомеханичка испитивања узорака тла; 
 - Анализа начина темељења; 
 - Израда геомеханичког елабората; 
На основу наменски изведених истражних радова и анализе података из постојеће 
документације који су изведени за овај ниво пројектовања дефинисана је геолошка 
грађа терена на предметној локацији. 
Терен на коме је предвиђена изградња објеката чине рецентни и седименти 
квартарне старости (терасне наслаге). 
Подземне воде се неће очекивати приликом отварања темељне јаме и немају 
утицај на будуће темеље објеката. 
На основу извршене сеизмичке микрорејонизације истражни терен је сврстан у 
терен са VI степеном сеизмичког интезитета по MCS скали, са коефицијентом 
сеизмичности од Кс=0,05. 
При пројектовању и изградњи нових објеката посебно је значајно да пројектантска 
решења буду прилагођена условима терена како би се обезбедила потпуна 
сигурност и функционалност објеката у фази експлоатације. 
Из свега горе наведеног може се закључити да је терен предметне локације,кп 
бр.6754/1 КО Кладово, повољан за планирану намену тј. изградњу објеката 
пољопривредног газдинства.  
 

9. Мере заштите животне средине 
 
9.1.Услови заштите и унапређења животне средине: 
Подручје које се обрађује Урбанистичким пројектом, на основу планиране намене 
простора,не спада у категорију "потенцијално угрожених делова животне средине”. 
Планирани објекти,својом наменом не могу угрозити животну средину, објекте или 
функције на суседним парцелама, у функционалном, еколошком или естетском 
смислу. 
Захваћено подручје Пројекта по свом положају припада ван градском простору. 
Мере заштите односе се на поштовање важећих закона из области заштите 
животне средине и других прописа, норматива и стандарда. 
Кроз Урбанистички пројекат дефинишу се мере заштите животне средине за 
спречавање свих видова загађења и очување и унапређење квалитета животне 
средине у складу са Законом о заштити животне средине (“Сл.гласник РС” 
број:135/04; 36/09; 72/09; 43/11;-одлука УС и 14/16). 
Закључак је да се изградњом планираних објеката пољопривредног газдинства и 
коришћење истих, не угрожава животна средина, тако да инвеститор мора да 
задовољи само опште услове животне средине, а нема посебних обавеза у 
погледу заштите. Обавеза инвеститира, односи се на опште мере заштитие 
природе и животне средине од последица неадекватног коришћења. Ове мере 
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уграђене су у даљем тексту Урбанистичког пројекта, а у даљем поступку и у будуће 
Пројекте за грађевинску дозволу. 
 
9.2.Смернице за очување природних вредности - услови за заштиту природе: 
Предметно подручје није у зони посебне заштите, међутим ове мере се односе на 
заштиту од потенцијалних загађења и то: 
- Урбанистичким пројектом се поставља плански захтев да је у подземне и текуће 
воде забрањено испуштање отпадних вода. Планским решењем водовода, 
канализационих система, пречишћавањем отпадних вода пре него што се испусте 
у водене токове, изградњом објеката по прописима и њиховим редовним 
одржавањем треба постићи мере заштите воде, као део мера заштите животне 
средине. 
- Заштита земљишта - земљиште се такође мора заштитити од загађених вода, као 
и од непрописног одлагања чврстих отпадних материјала. У том циљу се Планским 
пројектима уређења терена мора предвидети и довољан број контејнера и корпи 
за отпад. 
- Заштита ваздуха – Планирани садржаји и објекат немају штетног утицаја на 
загађење ваздуха, изузев издувних гасова моторних возила корисника комплекса. 
- Заштита биљног и животињског света није обухваћена Урбанистичким пројектом 
јер се ради о градском грађевинском подручју града Кладова. 
- Заштита од прекограничних загађења - уколико до њих дође (аерозагађење, 
радијација и др. ) предузимају се мере заштите адекватно проблему. 
- Заштита од буке - Урбанистичким пројектом се на захваћеном подручју не 
предвиђају садржаји који би изазвали прекомерну буку. 
 
9.3.Систем прикупљања и евакуације отпада: 
Са циљем заштите земљишта и подземних вода од загађења потребно је решити 
систем прикупљања и евакуације отпада са предметне парцеле.(Закон о 
управљању отпадом (01.12.2010.) - “С.л. Гласник РС”број: 36/09 и 88/10;  

На основу информације о локацији одлагање кућног смећа врши се у одговарајуће 
посуде у сопственом дворишту а у складу са важећим стандардима и условима 
надлежног ЈП. 

Евакуација отпада из објеката пољопривредног газдинства вршиће се у 
контејнере у склопу парцеле сагласно условима надлежног јавног 
комуналног предузећа, ЈП “Комуналац”, број 555/2, од 23.12.2019.год. 
Планира се постављање једног контејнера на предметној парцели,на делу ка 
главном улазу на парцелу,како би се омогућила несметана евакуација отпада. 
 
9.4.Енергетска ефикасност објеката и предвиђене мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 
Изградња објеката, планираних Урбанистичким пројектом, а у складу са врстом и 
наменом, вршити уз поштовање свих важећих прописа из области Енергетске 
ефикасност објеката. 
При пројектовању и грађењу планираних објеката обавезно се придржавати 
одредби Закона о ефикасном коришћењу енергије (“Сл.гласник РС” 25/2013) и у 
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складу са Правилником о енергетској ефикасности објеката (“Сл. гласник РС” 
бр.61/11). 
 
10. Урбанистичке мере заштите од елементарних и других већих 
непогода 
 
10.1. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 
За предметне објекте пољопривредног газдинства није неопходно радити 
Елаборат заштите од пожара а све у складу са Законом о заштити од пожара 
("Сл.гласник РС, бр.111/2010 и 20/2015). 
10.2. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода 
Земљотреси, поплаве, пожари, ветрови, клизање терена су најчешћи вид 
елементарних непогода за које би требало обезбедити превентивну и оперативну 
заштиту. При пројектовању и изградњи објеката придржавати се у свему важећих 
прописа и норматива. 
Услови заштите од земљотреса : 
За задовољавање услова за заштиту од земљотреса потребно је применити мере 
још током израде техничке документације у смислу примене важећих прописа и 
норматива. 
Подручје општине Кладово, на којем се налази и простор обухваћен Пројектом 
према карти сеизмичке регионализације СР Србије у погледу интензитета 
земљотреса спада у VIII степен МЦС скале, (сеизмолошка карта Сеизмолошког 
завода Србије 1987.год.) па је приликом 
пројектовања објеката неопходна примена прописа о изградњи на сеизмичком 
подручју , са строгим поштовањем техничких мера заштите при изградњи објеката. 
Заштита од природних разарања : 
Са аспекта заштите од могућих природних разарања (земљотрес, орканси ветрови, 
снег и друго) планираном диспозицијом објеката – слободностојећи објекти, 
односно дисперзијом изградње, низом, спратношћу објеката и планираним 
површинама за јавно зеленило, умањује се угроженост људи и добара у случају 
било каквих разарања и катастрофа. 
- Приликом утврђивања регулације саобраћајница, грађевинских линија објеката , 
обезбеђени су основни услови проходности у случају зарушавања објеката. 
- У циљу заштите од грома на будућим објектима обавезно је постављање 
громобранских инсталација; 
Услови заштите од поплава: 
Могућност плављења локације не постоји. 
Заштита од атмосферских вода оствариће се каналисањем вода до понирајућег 
бунара. 
Олујни ветрови: 
При диспозицији објеката и улаза водити рачуна, да не буду изложени директном 
удару јаких ветрова. У циљу допунске заштите примењује се и систем заштитног 
зеленог појаса. 
Собзиром да сви планирани објекти нису вишљи од 10м, то заштићеност објеката 
спада у средње изложене објекте дејству ветра или изражено у кп/м2 у I зони. 
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Kлизање терена: 
При изради Пројеката за грађевинску дозволу за планиране објекте производног 
комплекса, користити податке геомеханичких елебората и мере и услове који 
проистичу из њих.  
Мере заштите у случају елементарних непогода углавном се своде на оперативне, 
а то су организација спашавања, раскрчавања, збрињавања и санације. 
 
Услов заштите од ратних разарања: 
У складу са Законом о ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС” број111/2009.) који 
прописује да Урбанистички пројекат обухвата мере заштите, спашавања и 
изградње склоништа, овим Пројектом су делимично поменути и услови и мере 
заштите од ратних разарања. 
Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне 
управе, органи локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у 
оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, 
односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту. Као 
други заштитни објекти користе се подрумске и др. 
подземне просторије у стамбеним и др. зградама, прилагођене за склањање људи 
и матерјалних добара, напуштени тунели, пећине и др. природни објекти.  
 
 

11.Мере заштите непокретних културних и природних 
добара  

 
11.1. Мере заштите културних добара: 
Завода за заштиту споменика културе Ниш је издао Обавештење број 126/1-03 од 
22.01.2020.године у којем стоји следеће: 
На основу увида у службену документацију Завода,установљено је да на 
предметној локацији нема непокретних културних добара,евидентираних 
археолошких локалитета,као ни непокретности које уживају предходну заштиту на 
основу Закона о културним добрима РС (Сл.гласник РС бр.71/94). 
Приликом изградње предметног објекта,у току извођења земљаних 
радова,инвеститор је у обавези да поступи у складу са одредбама Закона о 
културним добрима, и то: 
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на арх.локалитете 
или арх.предмете, извођач радова је дужан да одмах,без одлагања,прекине 
радове и о томе обавести Завод и да предузме мере да се налаз не оштети и не 
уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање,заштиту, чување, 
публиковање и излагање добара која уживају предходну заштиту, која се открију 
приликом изградње инвестиционог објекта до предаје добара на чување 
овлашћеној установи заштите.  
 
11.2. Мере заштите природних добара: 
Простор обухваћен Урбанистичким пројектом не налази се у зони заштићеног 
природног добра. У складу са Законом о заштити природе, обавеза извођача 
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радова / налазача је да ако пронађе геолошка и палентеолошка документа 
(фосили, минерали, кристали и др.) која би 
могла представљати заштићену природну вредност, пријави надлежном 
Министарству у року од осам дана, од дана проналаска, и да предузме мере 
заштите од уништења, оштећења или крађа. 
 
 

12.  Технички опис уз идејна решења објеката 
 

1. ГАРАЖА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ 
АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  
Објекат је економски у функцији пољопривреде. Укупна површина приземља објекта је 
Pbruto=60,00m². Објекат садржи једну просторију-гаража. Изграђен је у складу са 
функционалним и просторним захтевима корисника Улаз у објекат  је предвиђен са 
североисточне стране. 
КОНСТРУКЦИЈА 
Објекат се ради  у зиданом систему, коју сачињавају носећи фасадни зидови од бетонских 
блокова d=25cm. На угловима и местима сучељавања конструктивних зидова 
конструкција је ојачана армирано-бетонским вертикалним серклажима 25/25cm  МБ20 
ливеним на лицу места  и армирани арматуром ±2Ø14 и узенгијама U/GАØ6/10-20cm. У 
висини масивног темеља и таваница у приземљу изведени су хоризонтални армирано-
бетонски серклажи МБ20, армирани са ±2RØ12 и узенгијама U/GАØ6/20-25cm  такође 
ливени на лицу места.  
Ископ за темеље објекта ради се на дубини од 0,80m од тла испод приземља за носеће и 
конструктивне зидове на тампону од природног шљунка d= 10cm. Темељна греда и 
преградноги зида раде се  на дубини од 0,30m на тампону од природног шљунка d= 10cm. 
Темељење објекта се изводи на армирано-бетонском тракастмм темељима  ширине 
60cm. 
Преко целе површине зиданог објекта ради кровна конструкција од резане чамове грађе II 
класе, система једноструке столице која је анкерисана преко серклажа спољашњих и 
унутрашњих зидова. Кров је на две воде, нагиба кровних равни 30°. 
Све подне плчое се раде од бетна МБ20.  Дебљина подне плоче је d= 10cm са уграђеном 
мрежастом арматуром у једном слоју. 
СПОЉЊА ОБРАДА ОБЈЕКТА  
Фасадни зидови су термички изоловани и финално се обрађују по принципу “демит” 
фасаде, стиропор са мрежицом у два слоја лепка d=5cm. 
 Кровни покривач се ради од од фалцованог црепа. Нагиб кровног покривача је 30°. 
Одводњавање са крова је преко олучних хоризонтала и вертикала. Хоризонтални и 
вертикални олуци израђени су од поцинкованог лима. Одводњавање парцеле је према 
нагибу терена према дренажној упојној јами у тло. 
Хидроизолација зидова, је система: један хладан премаз битулитом и варање ''Кондор В-
4mm'' битуминизиране траке са преклопом спојева од 10cm. 
Финална обрада фасадних зидова и калкана је дисперзиона боја по избору инвеститора. 
Унутрашњи зидови су омалтерисани продужним малтером, са претходним шприцањем 
цементним млеком и завршним слојем финог пердашења.  Након глетовања у два слоја 
све зидне површине се боје полудисперзионом бојом по избору инвеститора.  
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СТОЛАРИЈА 
Фасадна столарија је ПВЦ од петокоморних профила и двоструког нискоемисионог стакла 
4+12+4mm пуњено криптоном. Гаражна врата су алуминијумска,двокрилна. 
Под гараже је бетонска плоча,завршно обрађена цем.кошуљицом. 
 
 
Ред.бр. НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ 

 
НЕТО ГРАЂЕВИНСКА
       ПОВРШИНА 
            (m²) 

ПОДНА ОБЛОГА 

     1. ГАРАЖА 
 

          51,75    цем.кошуљица 

 
Укупна нето грађ.површина 51,75m² 

Бруто изграђена грађевинска површина објекта  60,00m² 

 
 

2. ОСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 
АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  
Објекат је економски у функцији пољопривреде. Укупна површина приземља објекта је 
Pbruto=40,50m². Објекат садржи ходник,две просторије и санитарни чвор. Изграђен је у 
складу са функционалним и просторним захтевима корисника Улаз у објекат  је 
предвиђен са југоисточне стране,преко спољашног армирано бетонског масивног 
степеништа. 
 
КОНСТРУКЦИЈА 
Објекат се ради  у зиданом систему, коју сачињавају носећи фасадни зидови од бетонских 
блокова d=25cm,  док су унутар објекта зидови зидани од бетонских блокова у продужном 
малтеру, дебљине d= 25cm и преградног зида од ригипс табли d= 12cm.  На угловима и 
местима сучељавања конструктивних зидова конструкција је ојачана армирано-бетонским 
вертикалним серклажима 25/25cm  МБ20 ливеним на лицу места  и армирани арматуром 
±2Ø14 и узенгијама U/GАØ6/10-20cm. У висини масивног темеља и таваница у приземљу 
изведени су хоризонтални армирано-бетонски серклажи МБ20, армирани са ±2RØ12 и 
узенгијама U/GАØ6/20-25cm  такође ливени на лицу места.  
Ископ за темеље објекта ради се на дубини од 0,80m од тла испод приземља за носеће и 
конструктивне зидове на тампону од природног шљунка d= 10cm. Темељна греда и 
преградноги зида раде се  на дубини од 0,30m на тампону од природног шљунка d= 10cm. 
Темељење објекта се изводи на армирано-бетонском тракастмм темељима  ширине 
60cm. 
Међуспратна конструкција изнад приземља се ради као спуштени плафон, без 
међуспратне конструкције 
Преко целе површине зиданог објекта ради кровна конструкција од резане чамове грађе II 
класе, система једноструке столице која је анкерисана преко серклажа спољашњих и 
унутрашњих зидова. Кров је на две воде, нагиба кровних равни 30°. 
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Све подне плчое се раде од раде од  бетна МБ20.  Дебљина подних плоча су d= 10cm са 
уграђеном мрежастом арматуром у једном слоју. 
СПОЉЊА ОБРАДА ОБЈЕКТА  
Фасадни зидови су термички изоловани и финално се обрађују по принципу “демит” 
фасаде, стиропор са мрежицом у два слоја лепка d=5cm. 
 Кровни покривач се ради од од фалцованог црепа. Нагиб кровног покривача је 30°. 
Одводњавање са крова је преко олучних хоризонтала и вертикала. Хоризонтални и 
вертикални олуци израђени су од поцинкованог лима. Одводњавање парцеле је према 
нагибу терена према дренажној упојној јами у тло. 
Хидроизолација зидова, је система: један хладан премаз битулитом и варање ''Кондор В-
4mm'' битуминизиране траке са преклопом спојева од 10cm. 
Финална обрада фасадних зидова и калкана је дисперзиона боја по избору инвеститора. 
Фасадна столарија је ПВЦ од петокоморних профила и двоструког нискоемисионог стакла 
4+12+4mm пуњено криптоном. 
Унутрашњи зидови су омалтерисани продужним малтером, са претходним шприцањем 
цементним млеком и завршним слојем финог пердашења.  Након глетовања у два слоја 
све зидне површине се боје полудисперзионом бојом по избору инвеститора. Зидови у 
купатилу, облажу се од пода до плафона зидним керамичким плочицама. 
Све плафони су обрађени по систему спуштених плафона преко ОСБ табли по избору 
инвеститора. 
СТОЛАРИЈА 
Унутрашња столарија је од дуплошперованих врата. Довратник је израђен од пуног 
чамовог дрвета. Крило је дуплошперовано, од пуног чамовог дрвета. Дихтовање крила 
врата за шток је предвиђено термоизолационом битракс траком. Финална обрада је 
садолин или масна боја а оков је прве класе домаће производње. 
Подне облоге у приземљу су дефенисане према наменама просторија и урађене су по 
систему ''пливајућег пода'' преко хидроизолације термоизолације на бетонској подлози. 
Подне облоге на улазном степеништу су од противклизних керамичких плчица за 
унутрашњу и спољашњу употребу постављрних на лепку за керамичке плочице. 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 У објекту су присутне следеће хидротехничке инсталације: 
 • Инсталације санитарне водоводне мреже; 
 • Инсталације фекалне канализације; 
Инсталације санитарне водоводне мреже воде се од водомерног шахта који се налази на 
граници парцеле па све до објекта и у објекту се касније разводе до потрошача. Део 
мреже унутар обејкта чини унутрашњи мрежу која је пројектована од полипропиленских 
(ПП-Р) цеви за радни притисак до 10 бара. Део мреже који води воду од водомерне шахте 
до обејкта чини спољну мрежу и она је пројектовна од полиетиленских (ХДПЕ) цеви за 
радни притиска до 10  бара. Цеви спољне мреже воде се у земљи док се цеви унутрашње 
мреже воде испод подa објекта и у шлицевим у зиду или на зидовима (по избору 
инвеститора). Водомерни шахт изводи се од бетона марке МБ20 без бетониране подне 
плоче, са горњом плочом од бетона у коју се уграђује ливеногвоздени поклопац. 
Инстлације феккалне канализације воде воду од објекта до водонепропусне септичке 
јаме. Инсталација унутар обејкта која повезује санитарне елементе са главним разводом 
чини унутрашњу мрежу и изводи се од ПВЦ цеви притисне чврстоће СН8 док развод од 
објекта до граничног шахта чини спољну мрежу која је пројектована, такође од ПВЦ цеви 
притисне чврстоће СН8. 
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ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 
Планирана инсталисана снага објекта је 25kw; 
Планирана једновремена вршна снага објекта је 17,25; 
Фактор снаге (cos fi ) не сме бити испод: 0,95 
 
Ред.бр. НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ ГРАЂ.ПОВРШИНА 

           (m²) 

ПОДНА ОБЛОГА 

1. ХОДНИК 4,00 керамика 

2. ОСТАВА ЗА 
ПОЉ.ПРОИЗВОДЕ 

11,20 керамика 

3. ОСТАВА ЗА ПОЉ.АЛАТ 12,80 керамика 

4. WC СА ТУШ КАБИНОМ 3,76 керамика 

 

Укупна нето грађ.површина 31,76m² 

Бруто изграђена грађевинска површина објекта  40,50m² 

 

3. СЕПТИЧКА ЈАМА 

Непропусна септичка јама је пројектована као подземна дим.4,1x3,1m. Састоји се 
од две коморе димензија датих у графичком делу пројекта. Израђена је од 
армирано-бетонских зидова MB20 дебљине д=20цм,док су плоче дебљине 
д=15цм,армиране у оба правца. Са унутрашње стране септичка јама је 
хидроизолована и малтерисана цем.малтером. Поседује таложник и металне 
пењалице,као и отвор за пражњење са металним поклопцем.  

 
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: 

 

 
 

дипл.инг.арх. Петар Живковић, 
лиценца бр. 300 1693 03 
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13.Фазност изградње 
 
Иако се урбанистичким пројек
парцели, није планирана фазна реализација
 
14.Смернице за спровођење урбанистичког пројекта
 
 Овај Урбанистички пројекат представља основ
издавање Локацијских услова, у складу са чл. 53. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81 /09 
121/12, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 
одлука УС, 132/14,145/14, 83/2018, 31/2019,
Планираној изградњи објек
на основу издатих Локацијских услова, већ након добијене Грађевинске дозволе, 
издате на основу одговарајуће техничке и инвестиционе документације.
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Иако се урбанистичким пројектом планира изградња два објекта на предметној 
није планирана фазна реализација радова. 

14.Смернице за спровођење урбанистичког пројекта 

Овај Урбанистички пројекат представља основ за подношење захтева за израду и
издавање Локацијских услова, у складу са чл. 53. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81 /09 -исправка, 64/10 -одлука УС, 24/11, 

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 54/13 – решење УС, 98/13 
83/2018, 31/2019,37/2019-др.закон и 18/2020);

Планираној изградњи објеката на новоформираној парцели  не може се приступити 
Локацијских услова, већ након добијене Грађевинске дозволе, 

одговарајуће техничке и инвестиционе документације.

     Одговорни урбаниста,

           Петар Живковић дипл.инж.арх.

   

STUDIO 
___________________________ 

I V K O V I Ć 

на предметној 

за подношење захтева за израду и 
издавање Локацијских услова, у складу са чл. 53. Закона о планирању и изградњи 

одлука УС, 24/11, 
УС, 98/13 - 

); 
не може се приступити 

Локацијских услова, већ након добијене Грађевинске дозволе, 
одговарајуће техничке и инвестиционе документације. 

Одговорни урбаниста, 

Петар Живковић дипл.инж.арх. 
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15.Услови и мере за реализацију Урбанистичког пројекта 

 
Овај Урбанистички пројекат представља правни и урбанистички основ за изградњу  
помоћних објеката на КП бр.6754/1 КО Кладово, сагласно одредбама Закона о планирању 
и изградњи чл.60,61,62,63 и 65 („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81 /09 -исправка, 64/10 
-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 54/13 – решење УС, 
98/13 - одлука УС, 132/14,145/14, 83/2018, 31/2019 37/2019-др.закон и 18/2020); 
Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да  
Урбанистички пројекат није у супротности  са важећим планским документом и законом о 
планирању и изградњи и подзаконским актима донетим на основу овог закона (чл.63. 
Закона) 
Урбанистички пројекат је оверен потписом Начелника оделења за урбанизам, 
грађевинарство и послове управног надзора - општинске управе Кладово и урађен је у 
четири примерка, од којих се један примерак налази у Општини Кладово, два код 
власника парцела и један, код обрађивача пројекта у «Студиу Живковић» у Књажевцу. 
Право на непосредни увид у донети Урбанистички пројекат имају правна и физичка лица 
на начин и под условима које ближе прописује министар надлежан за послове урбанизма. 
Надзор над спровођењем Пројекта вршиће Општинска управа - Орган јединице локалне 
самоуправе надлежан за послове урбанизма. 
Пројекат ступа на снагу после усвајања и потписивања од стране Општинске управе 
Општине Кладово. 
 
 
Број ........................... 
у Кладову, 
.................................... 
 

О П Ш Т И Н А  К Л А Д О В О 
 

 
                  Начелник, 
 

               

..................................................... 
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Г Р А Ф И Ч К И  Д Е О 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКАТА 
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ГАРАЖА ЗА СМЕШТАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 
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ОСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 
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