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СПИСАК ПРИЛОГА 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) 

НА КП.БР. 4101 КО КЛАДОВО 
 

 
I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                         

 
         - Решење о регистрацији предузећа 
         - Копија лиценце одговорног урбанисте 
        - Решење о одређивању одговорног урбанисте 
             - Изјава одговорног урбанисте 
 - Копија лиценце одговорног пројектанта 
 - Решење о одређивању одговорног пројектанта 
 - Изјава одговорног пројектанта 
 
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 
2.3. Услови за локацију преузети из Плана генералне регулације Кладова 
 
3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
3.1. Обухват 
3.2. Граница 
3.3. Статус (врста) земљишта  
 
4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  
4.1. Намена земљишта  
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 
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4.8. Ограђивање парцеле 
4.9. Посебни услови  
4.10. Енергетска ефикасност и предвиђене мере за унапређење 
ен.ефикасности  
 
5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА СПОЉНУ ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
7.1. Услови прикључења на водоводну мрежу 
7.2.  Услови прикључења на канализациону мрежу 
7.3. Електроенергетска мрежа и постројења 
7.4. Телекомуникациона мрежа 
7.5. Инсталације грејања 
 
8. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
  
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
9.1. Услови заштите и унапређења животне средине 
9.2. Смернице за очување природних вредности-услови заштите природе 
9.3. Систем прикупљања и евакуације отпада  
9.4. Енергетска ефикасност објеката и предвиђене мере за унапређење 
енергетске ефикасности 
 
10. УРБ. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ 
НЕОПОГОДА 
10.1. Урбанистичке мере заштите од пожара 
10.2. Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода 
 
11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА  
11.1. Мере заштите културних добара 
11.2. Мере заштите природних добара 
 
12. ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА  
 
13. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
  
14. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
  
15. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
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ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА   

 
1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА R=1:1000  
2. ГРАНИЦЕ ЗАХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА НА  

КТП ПЛАНУ СА ПРИКАЗОМ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И     
ИНФРАСТРУКТУРОМ                                                                   R=1:250 

3. РЕГУЛАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ  R=1:250 
4. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ R=1:250 
5. СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ    R=1:250 
 
6. ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА – ПЛАНИРАНА 
ИЗГРАДЊА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА 
 
01 Основа подрума       R=1:200 
02 Основа приземље       R=1:200 
03 Основа спрата       R=1:200 
04 Основа кровних равни      R=1:200 
05 Пресек А-А                   R=1:200 
06 Пресек B-B        R=1:200 
07 Изгледи         R=1:250 
08 Изгледи         R=1:250 
 
 

III  ДОКУМЕНТАЦИЈА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА 
 
1. СТРУЧНИ ПРИЛОЗИ: 

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

бироа «Геометар Митке» Доњи Милановац; 
3. Копија плана; 
4. Извод из поседовног листа; 
5. Информација о локацији за КП БР.4101 КО Кладово,издата од 

стране општинске управе одељења за урбанизам, 
грађевинарство и послове управног надзора, бр.353-7/2019-III-
04 од 24.01.2019.год. 

6. Технички услови за израду пројектне документације и 
прикључење на уличну водоводну мрежу  бр.83-01/19 од 
24.01.2019.год., издати од стране ЈП «Јединство»Кладово; 

7. Технички услови за израду пројектне документације и 
прикључење на мрежу за каналисање,одвођење и 
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пречишћавање фекалних вода  бр.84-01/19 од 24.01.2019.год., 
издати од стране ЈП «Јединство»Кладово; 

8. Предходна саласност (услови) за прикључење на 
топлификациони систем бр.88-01/19 од 24.01.2019.год., издати 
од стране ЈП «Јединство»Кладово; 

9. Сагласност за израду Урб.пројекта са техничким условима за 
олагање комуналног отпада,издате од стране ЈП»Комуналац» 
Кладово бр.13/2 од 24.01.2019.год. 

10. Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урб.-
архитектонске разраде за грађевинску парцелу бр. 4101 КО 
Кладово,издате од стране Огранка Електродистрибуције 
Зајечар,пословница Кладово бр. 8y.6.0.0.-Д.10.14.-17705/1-
2019 од 18.01.2019.год. 

11. Услови за израду Урбанистичког пројекта и прикључење на 
постојећу ТК мрежу пословног објекта на кп бр.4101 КО 
Кладово,издати од стране Телекома Србије, Службе за 
планирање и изградњу мреже Ниш бр.А334-46454/4-2019.,од 
08.02.2019.год.  

12. Сагласност Општинске управе,Одељења за планирање и 
инвестициона одржавања бр.352-55/2019-III-06 од 
02.04.2019.год. за прикључење приступне саобраћајнице на 
Дунавску ул. 

13. Сагласност Општинске управе,Одељења за планирање и 
инвестициона одржавања бр.352-56/2019-III-06 од 
02.04.2019.год. за обезбеђење неопходног бр.паркинг места . 

14. Одлука Општине Кладово бр.352-82/2019-II, од 24.04.2019. за 
обезбеђење неопходног бр.паркинг места . 

15. Обавештење по захтеву,издати од стране Завода за заштиту 
споменика културе Ниш,бр.424/3-03 од 22.03.2019.год.; 

 
 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
1. Извод из Плана генералне регулације Кладова («Сл.лист општине 
Кладово» бр.15/18). 
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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 и 31/2019)  доносим : 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ НА ИЗРАДИ  
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  : 

 
 
Пројекат:  Урбанистички пројекат изградње вишепородичног стамбеног објекта 

(По+П+4) 
Локација : Кладово, кп бр.4101 КО Кладово 
Наручиоц :   «ВУЛИЋ» д.о.о. Кладово 
 
 
 
 

ООдређујем : 

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

 
 

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

дир. Милан Пејић 
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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, 
стандардима и нормативима из области урбанизма и по правилима струке. 

 
 
 
 
 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
 

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

дипл.инг.арх. Петар Живковић, 
лиценца бр. 200 0743 04. 
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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 и 31/2019) 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 изградње вишепородичног стамбеног објекта 

(По+П+4) 
Локација : Кладово, кп бр.4101 КО Кладово 
Наручиоц :   «ВУЛИЋ» д.о.о. Кладово 
 
 
 
 

ООдређујем : 

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

 

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

дир. Милан Пејић 
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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 и 31/2019), «ЕКО 
УРБО ПЛАН» д.о.о. Ужице, а на захтев наручиоца, «ВУЛИЋ» д.о.о. 
,ул.Церска бб из Кладова, израдио је: 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) 

НА КП.БР. 4101 КО КЛАДОВО 
 

- НАЦРТ ПРОЈЕКТА- 
 

Текстуални део Урбанистичког пројекта  
 
1.Увод 
 
- Повод за израду Урбанистичког пројекта је покренута иницијатива од 
стране наручиоца,»ВУЛИЋ» д.о.о. из Кладова , за изградњу 
вишепородичног стамбеног објекта (По+П+4) на кп бр.4101 КО Кладово; 
- Наведена локација, захваћена Урбанистичким пројектом, налази се у 
границама Плана генералне регулације Кладова,која тренутно има намену 
«површине за мешовиту намену» (у градском и насељском центру). 
- Наручилац пројекта, тј. уз сагласност корисника парцеле је заинтересован 
да на локацији створи услове за изградњу вишепородичног стамбеног 
објекта (По+П+4). 
 
- Циљ израде Урбанистичког пројекта је привођење предметног простора 
планираној намени,у складу са планом вишег реда, тј. Планом генералне 
регулације Кладова ('' Сл.лист општине Кладово '' бр. 15/18). 
 То подразумева урбанистичко-архитектонску анализу и разраду локације, 
преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја на 
грађевинској парцели . 
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2. Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта 

 
2.1. Правни основ: 
Изради Урбанистичког пројекта приступа се на основу захтева наручиоца 
пројекта, а за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта (По+П+4) 
на кп бр. 4101 КО Кладово. 
На захтев Наручиоца, Општинска управа Општине Кладово, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора издало је 
Информацију о локацији бр.353-7/2019-III-04 од 24.01.2019.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 50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014, 
145/2014 ,83/2018 и 31/2019),   
-   Правилником о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС, 
број: 32/19), 
-   Правилником о општим правилима парцелације,регулације и 
изградње («Сл.гласник РС» бр.22/2015),  
 

2.2. Плански основ 
Плански основ за предметну локацију ,кп бр.4101 КО Кладово, 
представља: 
 - План генералне регулације Кладова („Сл.лист општине Кладово“, 
број 15/2018); 
  
2.3. Услови за локацију преузети из Плана генералне регулације 

Кладова 
 

Кроз Информацију о локацији за кп.бр.4101 КО Кладово (353-7/2019-III-04 
од 24.01.2019.год.) услови за локацију преузети су из Плана генералне 
регулације Кладова, а то су: 

Локација: 
На основу Плана генералне регулације Kладова, катастарска парцела број 
4101 KО Kладово, налази се у оквиру граница Плана, у зони грађевинског 
подручја Kладова, чија је намена површине за мешовиту намену (у 
градском и насељском центру). Планом генералне регулације Кладова 
предвиђена је обавезна израда Урбанистичког пројекта за површине 
мешовите намене. 
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Подела на урбанистичке целине 
Катастарска парцела бр.4101 КО Кладово налази се у V урбанистичкој 
целини «Ђердап». 
Ова целина обухвата североисточни део насеља и ослоњена је на реку 
Дунав. Планирано је формирање линијског центра, дуж ул. Дунавске, 
односно интензивнији развој и ревитализација целине, са увођењем 
разноврсних туристичких, угоститељских и других садржаја у функцији 
привлачења туриста. Планирано је уређење зоне приобаља 
(изградња пристаништа, уређење плаже, изградња спортско-рекреативних и 
забавних садржаја), чиме би се створили услови за квалитетан прихват 
туриста, који би пристигли воденим путем, као и за боравак туриста и 
становништва. 
Постојећу стамбену структуру ове целине чине претежно квалитетни 
вишепородични стамбени објекти у отвореним блоковима. У мањој мери, 
заступљени су породични стамбени објекти, лошијег бонитета, тако да ови 
простори представљају локације на којима ће се, постепено вршити замена 
постојећих и изградња нових стамбених и пословних објеката. 
 
Површине за мешовите намене 
 
 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА 
 

 
МЕШОВИТА НАМЕНА 

 
ПРАТЕЋА НАМЕНА 
 

 
САДРЖАЈИ КОЈИ СУ КОМПАТИБИЛНИ СА 

СТАНОВАЊЕМ 
 

БРОЈ СТАМБЕНИХ 
ЈЕДИНИЦА ЗА 

ВИШЕПОРОДИЧНО 
СТАНОВАЊЕ 

 
 

5 И ВИШЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 

 
ТИПОЛОГИЈА 

ОБЈЕКАТА 

 
СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ, У ПРЕКИНУТОМ И 

НЕПРЕКИНУТОМ НИЗУ 
 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА 
У ОДНОСУ НА БОЧНЕ 
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ 

ЗА 
ВИШЕПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ 

 
 

МИНИМАЛНО ¼ ВИСИНЕ ВИШЕГ ОБЈЕКТА 
АЛИ НЕ МАЊЕ ОД 4,0м 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА 
У ОДНОСУ НА 
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ЗАДЊУ ГРАНИЦУ 
ПАРЦЕЛЕ ЗА 

ВИШЕПОРОДИЧНО 
СТАНОВАЊЕ 

 

 
МИНИМАЛНО 1/2 ВИСИНЕ ВИШЕГ ОБЈЕКТА 

АЛИ НЕ МАЊЕ ОД 3,0м 

 
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА 

У ОДНОСУ НА 
СУСЕДНЕ, БОЧНЕ 

ОБЈЕКТЕ ЗА 
ВИШЕПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ 
 

 
 
 

МИНИМАЛНО 1/2 ВИСИНЕ ВИШЕГ ОБЈЕКТА 
АЛИ НЕ МАЊЕ ОД 8,0м 

 
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА 

У ОДНОСУ НА 
НАСПРАМНИ 
ОБЈЕКАТ ЗА 

ВИШЕПОРОДИЧНО 
СТАНОВАЊЕ 

 

 
 

МИНИМАЛНО 1/2 ВИСИНЕ ВИШЕГ ОБЈЕКТА 
 

 
ЗЕЛЕНИЛО 

 

 
10% 

 
НАЈВЕЋИ 

ДОЗВОЉЕНИ 
ИНДЕКС 

ЗАУЗЕТОСТИ 

 
60% 

 
МАКСИМАЛНА 
СПРАТНОСТ 

ОБЈЕКТА 

 
П+4 

 
ПАРКИРАЊЕ 

 
1ПМ ЗА 1 СТАН 

 
 
Општа правила грађења на грађевинском земљишту 
 
Индекс заузетости парцеле - однос габарита хоризонталне пројекције 
изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, 
изражен у процентима. 
Највећа прописана вредност индекса заузетости се не може прекорачити, а 
могу се реализовати мање вредности. 
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Висина објекта - Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном 
спратношћу објеката. 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише 
тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта 
постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној 
површини. 
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 
За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, 
референтна је висина фасаде окренута према суседу, односно бочној 
граници парцеле. 
Висина објекта не може бити већа од ширине улице (односно од растојања 
између наспрамних грађевинских линија), без обзира на максимум одређен 
у посебним правилима грађења. Изузетак од овог правила су објекти у 
улицама са ивичном градњом (где се поклапају регулациона и грађевинска 
линија) и њихова висина не може бити већа 
од 1,5 ширине улице. 
Кота пода приземља - Кота приземља објекта одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти 
објекта. 
Положај објекта у односу на регулацију - Грађевинска линија јесте 
линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено 
грађење основног габарита објекта. 
Грађевински објекат поставља се унутар простора оивиченог грађевинском 
линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница 
суседних парцела и суседних објеката). Дозвољена грађевинска линија 
подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели и која 
се не сме прекорачити према регулационој линији, а објекти могу бити више 
повучена ка унутрашњости грађевинске парцеле /комплекса. 
Грађевински елементи 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, 
односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

- излози локала – 0,3m по целој висини, уколико најмања ширина 
тротоара износи 3,0m; 

- излози локала – 0,90m по целој висини у пешачким зонама; 
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне 

етаже – 2,00m по целој ширини објекта са висином изнад 3,00m; 
- платнене надстрешнице са браварском конструкцијом – 1,00m од 

спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00m а у пешачим зонама 
према конкретним условима локације; 

- конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m. 
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- Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице 
са или без стубова, надстрешнице и слично) не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,60 m, односно регулациону линију више 
од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m.  

- Хоризонтална пројекција испада на објекту се мора налазити на 
прописаној удаљености (дефинисаној у посебним правилима грађења 
овог Плана) од бочних и задње границе грађевинске парцеле. 

Отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат, према улици, 
ако је грађевинска линија најмање 3,00m увучена у односу на регулациону 
линију и ако савлађују висину до 0,90m. 
Изузетно, отворене спољне степенице, могу се постављати на предњи део 
објекта, ако је грађевинска линија на растојању мањем од 3,0 m од 
регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,0 m. 
Степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта. 
Степенице које се постављају уз бочни или задњи део објекта не могу 
ометати пролаз и друге функције дворишта. 
Паркирање возила - За паркирање возила, власници објеката свих врста 
обезбеђују манипулативни простор и паркинг или гаражна места изван 
површине јавног пута, а по следећем нормативу односа потребних паркинг 
или гаражних места и то: 

- 1ПМ на 1 стан 
Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2005, 
од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити 
рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним 
потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг 
места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,50m) и положају, у 
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, 
Пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, број 22/15). 
За озелењавање паркинг простора, препоручује се да се користити 
лишћарско дрвеће које има уску и пуну крошњу, висине 4,0 – 5,0 m 
(Crataegus monogyna stricta, Acer platanoides Columnare, Acer platanoides 
erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и слично), по 
моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. 
Пре упуштања у атмосферску канализацију, обавезан је претходни третман 
потенцијално зауљених атмосферских вода са свих манипулативних и 
осталих површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до 
захтеваног нивоа. 
Препоручује се да се, унутар комплекса, тротоари и паркинзи израђују од 
монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у 
функцији вођења,раздвајања и обележавања различитих намена 
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саобраћајних површина, јер се, на овај начин, поред обликовног и визуелног 
ефекта, постиже и практична сврха код изградње и реконструкције 
комуналних водова (прикључних инсталација). 
Приликом димензионисања паркинг места за управно и косо паркирање 
поштовати техничке прописе и упутства који регулишу предметну материју. 
Обезбеђење приступа грађевинској парцели - Грађевинска парцела 
може имати један колски прилаз (а други је могућ само ако је условљен 
противпожарном заштитом).Приступ паркинг простору мора бити из 
парцеле, а не са јавне саобраћајне површине. 
Ограђивање грађевинске парцеле – Грађевинске парцеле могу се 
ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m рачунајући од коте 
тротоара или транспарентном оградом до висине од 1,40m. 
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да 
ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се 
ограђује. Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 
1,40 m, уз сагласност суседа, тако да стобови ограде буду на земљишту 
власника ограде. 
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, 
која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном 
оградом до висине од 1,40m, која се поставља према катастарском плану и 
операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе 
линије. 
Одводњавање и нивелација - Површинске воде се одводе са парцеле 
слободним падом према риголама, односно према улици, са најмањим 
падом од 1,5%. 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати 
према другој парцели. 
Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама. 
Услови за естетско и архитектонско обликовање објеката 
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други 
елементи утврђују се у техничкој документацији. 
У обликовном смислу, нови објекти треба да буду уклопљени у амбијент, са 
квалитетним материјалима и савременим архитектонским решењима. 
Приликом надзиђивања: 

- не мењати стилске карактеристике објекта; 
- надградња је дозвољена само на нивоу целине објекта, не и за 

делове; 
- надградња подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг 

места, за нове капацитете; 
- обавезна је провера статичке стабилности објекта и геомеханичких 

својстава терена на микролокацији. 



    ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
                                                               И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
                                                   „ЕКО УРБО ПЛАН“  ДОО УЖИЦЕ 
 
    Улица Николе Пашића бр. 38б, Ужице,Тел. 031/3-523-601, 064/170-25-35 , 

Е маил:ekourbo@gmail.com   ekourbo@open.telekom.rs 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 26

У непосредној околини заштићених објеката, приликом изградње, 
реконструкције и доградње, користити савремене архитектонске концепте, 
уз примену савремених материјала и техника, уз поштовање урбанистичких 
карактеристика наслеђа, односно уз примену принципа “планирања у 
контексту”: 

- поштовање хоризонталне и вертикалне регулације (увођењем “спона-
везног дела” у контакту заштићеног и суседног објекта, повлачењем 
етаже, ради уклапања венца заштићеног и суседног објекта); 

- формирањем основне геометрије фасаде карактеристичне за 
амбијент. 

Услови за уређење парцеле/комплекса - Дозвољена је фазна 
реализација локације и комплекса и градња објекта, до реализације 
максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано 
функционисање у смислу саобраћајног приступа, паркирања, уређења 
слободних и зелених површина и задовољење инфраструктурних потреба. 
Интерну саобраћајну мрежу планирати тако да опслужује све планиране 
објекте и кружни ток за возила посебне намене (противпожарна и слично). У 
оквиру комплекса, противпожарни пут не може бити ужи од 3,5m за 
једносмерну комуникацију (с тим да светли пролаз не може бити ужи од 4,0 
m), односно 6,0m за двосмерну комуникацију. 
Уређење зелених површина планирати тако да се заснива се на 
испуњавању санитарно- хигијенских функција, декоративне и заштитних 
функција. Могућа је комбинација дрвореда, група дрвећа и жбуња и живе 
ограде као и цветних површина. Садњу дрвореда извршити на прописаним 
удаљеностима од објеката, минимум 3 m од ивичњака паркинга, 
у садне јаме минималне ширине 120 cm. Растојање између стабала у 
дрворедима је мин.6,0 m у зависности од врсте, чије крошње могу да се 
додирују и преклапају. Планом зеленила омогућити природно 
проветравање, а на основу климатских услова средине. 
Треба водити рачуна о биоеколошким карактеристикама биљака, као и о 
отпорности на ветар и загађивање. За зелене масиве треба бирати врсте са 
декоративним стаблима и крошњама, интересантним цветовима, необичних 
облика листова и боје. Може се применити и слободан, пејзажни начин 
комбиновања биљних група.  
Обавезни део ових површина су травњаци, који заузимају највећи део 
површине, који заједно са високим растињем из зеленог масива омогућавају 
ублажавање оштрих контура зграда. План зеленила усагласити у оквиру 
комплеса са синхрон планом интерних инсталација. 
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Одлагање смећа  
Одлагање кућног смећа врши се у одговарајуће посуде у сопственом 
дворишту за породичне стамбене објекте, односно у контејнере смештене 
на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим 
просторијама у објекту за вишепородичне и пословне објекте, а у складу са 
прописима за објекте одређене зграде решавати у оквиру парцеле у складу 
са важећим стандардима и условима надлежног ЈП. 
 

3. Обухват Урбанистичког пројекта 
 
3.1 Обухват 

Урбанистичким пројектом обухваћена је једна катастарска парцела број 
4101 КО Кладово,  на којој се планира изградња вишепородичног стамбеног 
објекта (По+П+4). 
Захваћена катастарска парцела налази се у грађевинском подручју општине 
Кладово, у оквиру V урбанистичке целине «Ђердап». 
 

3.2. Граница 
Границу захваћеног подручја Урбанистичког пројекта представља 
граница КП.бр. 4101 КО Кладово. Захваћена парцела к.п.бр. 4101  је 
површине 00ha 06a 78m². а толика је и укупна површина обухваћена 
Урбанистичким пројектом. Парцелa нема правилну геометријску форму. 
У графичком делу пројекта дате су координате преломних тачака. 
 
Границе захвата су следеће: 
- Са северноисточне стране предметне парцеле се граниче са КП. бр. 

3957 КО Кладово (Дунавска ул.) ; 
- Са југоисточне стране се граниче са КП. бр.4082/1 КО Кладово;  
- Са југозападне стране се граниче са КП бр. 4082/1  КО Кладово ; 
- Са северозападне стране се граниче са КП бр. 4082/1  КО Кладово. 
 
Преко КП.бр. 3957 КО Кладово тј. Дунавске ул., остварује се пешачка и 
колска комуникација са предметном парцелом,а преко кп бр. 4082/1 КО 
Кладово остварује се пешачка комуникација, што је приказано у 
графичком делу пројекта. 
 
3.3. Статус (врста) земљишта: 

Захваћена катастарска парцела кп.бр.4101 КО Кладово по врсти 
земљишта је грађевинко земљиште у приватној својини. Имаоци права на 
земљишту су Таировић Душанка, Михајловић Персида, Ињац Александра и 
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Петровић Марија. Постојеће стање парцеле је да иста изграђена и да је 
комунално опремљена, са постојећом наменом – површине за мешовите 
намене (породично становање). 
 
4. Услови изградње 
 
Урбанистичким пројектом дефинисани су сви потребни услови и параметри 
за уређење грађевинске парцеле и изградњу објекта, а кроз правила 
грађења.Исти су преузети из Плана генералне регулације Kладова 
(„Сл.лист општине Kладово“, број 15/2018), а дати су кроз Информацију о 
локацији за кп.бр. 4101 (приложеној у Документацији пројекта). 
 
4.1. Намена земљишта 
 
Урбанистички пројекат представља урбанистичко-технички документ на 
основу кога ће се изградити вишепородични стамбени објекат (По+П+4) на 
к.п. бр. 4101 КО Кладово,уз претходно уклањање постојећег породичног 
објека (П+0), а све у складу са важећим Планом генералне регулације 
Kладова. 
Постојећа намена грађевинске парцеле бр.4101 КО Кладово је 
породично становање. 
Планирана намена грађевинске парцеле бр.4101 КО Кладово,која је 
предмет УП, је површине за мешовите намене - вишепородично 
становање. 
Основна намена објекта који се гради је вишепородично становање 
(подрум-станарске оставе,приземље и спратови-станови). 
Планирани садржаји вишепородичног стамбеног објекта (По+П+4) 
смештени су у оквиру једне јединствене новоформиране грађевинске 
целине. 
Урбанистичким пројектом се даје урбанистичко архитектонска разрада 
предметне локације,тј. планира се такође изградња колског и пешачког 
прилаза,паркинг простора,као и пратећа мрежа инфраструктуре. 
 
4.2. Парцелација 
 

Урбанистичким пројектом се третира постојећа катастарска парцела 
кп.бр.4101 КО Кладово. 
Наведена парцела се задржава, ободне границе поменуте парцеле се не 
мењају. Из тог разлога за потребе изградње вишепородичног стамбеног 
објекта на поменутој катастарској парцели, није потребно радити Пројекат 
парцелације или препарцелације . 
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4.3. Регулација и нивелација 
Урбанистичким пројектом за изградњу вишепородичног стамбеног објекта  
на кп.бр. 4101 КО Кладово дефинише се регулационо и нивелационо 
решење. Кроз Урбанистички пројекат дефинисане су границе захвата , тј. 
границе парцеле намењене за изградњу објеката. 
 
Регулација: 
Постојеће границе захваћене парцеле се задржавају , што значи да 
катастарске међе ка суседним парцелама остају непромењене. 
Регулациона линија представља линију разграничења јавне површине од 
површина намењених за друге намене. У конкретном случају захваћена 
парцела се са све четири стране граничи са јавним површинама и то: 
кп.бр.4082/1(са три страна), кп бр. 3957 (Ул.Дунавска).   
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 регулациону линију суседних јавних површина, а у 
складу са важећим Планом генералне регулације Кладова,што је приказано 
у поглављу 5. Нумерички показатељи, у Табели приказа планираних и 
остварених урбанистичких параметара за изградњу на предметној парцели. 
Предметни објекат је слободностојећи и у односу на бочне границе 
парцеле је удаљен 4,0м, у односу на задњу границу парцеле је удаљено 
7,59м (што је ½ висине вишег објекта), у односу на предњу границу парцеле 
тј.регулациону линију ка Дунавској ул. приземље је удаљено 3,0м,док је 
испад на објекту на 1,4м од регулационе линије. Удаљење грађевинске 
линије у односу на регулациону линију Дунавске ул. одређено је на основу 
извршене анализе удаљења постојећих вишепородичних стамбених 
објеката у Дунавској улици. Више од 50% објеката је на регулационој 
линини,док је суседни објекат на 3,0м од регулационе линије,стога се 
урб.пројектом одређује положај грађ.линије вишепородичног стамбеног 
објекта на 3,0м од регулације,док су испади дозвољени на основу Плана 
генералне регулације. 
Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу 
објеката. 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише 
тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта 
постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној 
површини. 
Планирана спратност објекта је По+П+4. 
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Нивелација: 
Елементи за нивелационо постављање објекта на терену одређени су 
нивелацијом постојеће саобраћајнице (Дунавске ул.). 
Нивелете нових пешачких прилаза,приступне саобраћајнице и паркинг 
простора усклађене су са постојећом Ул.Дунавском. Предвиђени су сви 
потребни падови, тако да се објекат заштити од штетних атмосферских 
утицаја. Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према 
риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. 
 
4.4. Приступ локацији 
Планирана грађевинска парцела за изградњу вишепородичног стамбеног 
објекта (По+П+4) на кп.бр.4101 има омогућен директан колски и пешачки 
приступ (прилаз) са суседне јавне саобраћајнице и то из Ул.Дунавске 
(кп.бр.3957), а пешачки прилаз се такође може остварити и са суседне јавне 
површине (кп бр.4082/1). 
 
4.5. Саобраћај и саобраћајне површине 
Kолски приступ парцели 
Kолски приступ грађевинској парцели решен је директно из  Ул.Дунавске, а 
све на основу сагласности општинске управе Општине Кладово.  
Са поменутог улаза, унутар дворишта изградиће се паркинг простор и 
приступна саобраћајница,за потребе корисника вишепородичног стамбеног 
објекта.Ширина приступне саобраћајнице износи 5,35м.  
Нивелациони елементи планиране саобраћајне површине, дефинисани су у 
односу на нивелете и нагибе - суседне постојеће саобраћајнице 
(Ул.Дунавске). Коловозна површина завршно се обрађује асфалтом. 
 
Пешачки улази 
Главни пешачки прилаз до објекта, планиран је директно из Дунавске ул. и 
биће саставни део приступне саобраћајнице.Око објекта планира се 
тротоар ,ширине 1,0м,како би се омогућио приступ пешацима са паркинга 
до главног улаза (степениште и коса рампа). Завршна обрада тротоара је 
бетон или бетонске призме. Такође се пешачки може прићи објекту и 
парцели са суседне кп бр.4082/1, собзиром да је то јавна површина. 
 
4.6. Паркирање  
 Имајући у виду намену и карактер грађевинске парцеле и планираног 
вишепородичног стамбеног објекта, а у складу са Условима дефинисаним у 
ПГР-у Kладова, у оквиру сопствене парцеле, решено је паркирање за 
тринаест (13) путничких возила.  
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 Укупан број потребних паркинг места за будући вишепородични стамбени 
објекат је 18, јер је на основу идејног решења објекта потребно 1ПМ за 
1стан. На парцели је обезбеђено и једно паркинг место за 
инвалиде,димензија 3,70м x 4,80м у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ опсобама са инвалидитетом, деци 
и старим особама (“Сл.гласник РС” број 22/2015). 
Општинска управа,Одељења за планирање и инвестициона улагања издала 
је сагласност бр.352-56/2019-III-06 од 02.04.2019.год.  за преостала паркинг 
места на јавном паркинг простору у Ул.Дунавској, а Општина Кладово 
Одлуку.   
Завршна обрада паркинг простора су шупљи растер елементи (зелени 
паркинг), а димензије паркинг места износe 2,4 x 4,8m, док су два паркинг 
места већих димензија (2,4 x 6,57м),због подужног начина паркирања. 
 
 4.7. Начин заштите суседних објеката 
У смислу заштите суседних објеката, на грађевинској 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. 
 
4.8. Положај објекта на грађевинској парцели: 
Планирани вишепородични стамбени објекат (По+П+4) на кп.бр.4101 је  
слободностојећи. 
Удаљење планираног вишепородичног стамбеног објекта (на кп бр.4082/1) 
од граница парцеле је са прописаним минималним удаљењем и то: 
 -са бочних страна парцеле 4,0м 
 -са задње стране парцеле 7,59м(испад је на 6,59м) 
 -са предње стране парцеле ка Дунавској ул. 3,0м (испад је на 1,4м) 
 
4.9. Планирана намена објекта на грађевинској парцели: 
Намена и карактер новопланираног вишепородичног стамбеног објекта је 
таква да не угрожава околину буком и загађењима. Вишепородично 
становање, као планирана намена, не угрожава суседе. 
 
4.10. Ограђивање грађевинске парцеле: 
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На основу ПГР-а грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом 
до висине од 0,90m рачунајући од коте тротоара или транспарентном 
оградом до висине од 1,40m. 
Предметна парцела се не ограђује. 
  
4.11. 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 и 87/18), Законом о 
ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС” бр. 111/09, 92/11, 93/12) и другим 
прописима везаним за потребне мере заштите од пожара.  
Предметни објекат не спада у групу објеката за које је неопходно израдити 
Елаборат заштите од пожара. 
Заштита од елементарних непогода – ради заштите од елементарних 
непогода, проузрокованих дејством олујних ветрова, кише и снега, као 
заштита од поплава, објекат мора бити пројектован и реализован у складу 
са Законом о ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС” бр. 111/09, 92/11, 
93/12), другим прописима и стандардима из ове области. 
 
4.12. Енергетска ефикасност објеката и предвиђене мере за унапређење 
енергетске ефикасности 
Изградњу објекта, планираног Урбанистичким пројектом, а у складу са 
врстом и наменом,вршити уз поштовање свих важећих прописа из области 
Енергетске ефикасност објеката. 
При пројектовању и грађењу планираног објекта обавезно се придржавати 
одредби Закона о ефикасном коришћењу енергије (“Сл.гласник РС” 25/2013) 
и у складу са Правилником о енергетској ефикасности објеката (“Сл. гласник 
РС” бр.61/11). 
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5. Нумерички показатељи 
 
Табеларни приказ остварених површина у склопу предметне 
парцеле: 
 
 
 
Постојећи објекти 

 
     Бруто 

подрума 
(m²) 

 
Бруто 

приземља 
 (m²) 

 
Бруто 
I,II,III,IV 

 (m²) 

 
БРГП 
(m²) 

 
Бруто 

изграђена 
(m²) 

 
Породични 
објекат (П+0)   

 
/ 

 
46 

 
/ 

 
46 

 
46 

 
УКУПНО ПОД 
ОБЈЕКТОМ: 

  
 

 
 

 
46 

 
46 

 
Неизграђене 
површине 

     
632 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
ПАРЦЕЛЕ: 

     
678 m² 

 
 
Планирани објекат 

 
     Бруто 

подрума 
(m²) 

 
Бруто 

Приземља  
 (m²) 

 
Бруто 
I,II,III,IV 

 (m²) 

 
БРГП 
(m²) 

 
Бруто 

изграђена 
(m²) 

Вишепородични 
стамбени објекат 
По+П+4 

 
82,14 

 
161,1 

 
292,5 

 
1331,1 

 
1413,24 

 
УКУПНО ПОД 
ОБЈЕКТОМ: 

    
1331,1 

 
1413,24 

 
Колске површине  

     
218,6 

 
Паркинг простор 

     
169,1 

 
Пешачке 

     
31,8 
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површине 
 
Зелене површине 

     
97,4 

 
УКУПНО 
НЕИЗГРАЂЕНЕ 
ПОВРШИНЕ: 

     
516,9 

 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
ПАРЦЕЛЕ : 

  
 

   
 

678 m² 

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

 
Задати параметри 

 
Остварени параметри 

ВИШЕПОРОДИЧНИ 
СТАМБЕНИ ОБЈЕКAT 

  

Претежна намена Мешовита намена 
(централне, 
пословне, 

услужно-

комерцијалне и 
стамбене намене, 

као и 

инстутуције 

управе и 

објеката јавних 

намена) 

Вишепородично 
становање 

Пратећа и допунска 
намена 

Садржаји који су 
компатибилни са 

становањем 

 
/ 

Тип објекта Слободностојећи,у 
прекинутом или 

непрекинутом низу 

 
Слободностојећи 

Положај објекта у односу 
на бочне границе парцеле 

Минимално ¼ висине 
вишег објекта 

али не мање од 4,0м 

 
4,0 

Положај објекта у односу 
на задњу границе 

Минимално 1/2 висине 
вишег објекта 

 
7,59 (испад 6,59) 
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парцеле али не мање од 3,0м 
Положај објекта у односу 
на суседне објекте 

Минимално 1/2 висине 
вишег објекта 

али не мање од 8,0м 

 
11,47 

Макс.спратност/висина 
обј. 

П+4 По+П+4 

Макс.степен заузетости 
(%) 

60% 43,14% 

Макс.индекс изграђености / 0,43 
Зелене површине (%) 10% 14,37% 
Паркирање 1ПМ на 1стан 

(18ПМ) 
Паркинг простор  

(13ПМ)+5ПМ на јавном 
паркингу 

 
- Пројектовани степен (индекс) заузетости земљишта : 
Пз = Пбр.об./Плок. X100 = 292,5 / 678 x 100 = 43,14% < маx. доз  
 
 
 
6. Начин уређења слободних и зелених површина 
 
Уређење неизграђених и зелених површина обухвата : 
-уређење застртих површина 
-уређење зелених површина 
Начин обраде застртих површина 
- Колски прилаз завршно се обрађује асфалтом,док се паркинг за путничка 
возила ради од “растер елемената”у комбинацији са травнатим 
површинама; 
- Пешачке површине и тротоар око објекта обрађују се поплочавањем од 
бетонских призми, бетона или природног камена; 
- Пројектом за грађевинску дозволу објекта и евентуално пројектом 
спољњег уређења терена, детаљније ће се дефинисати начин 
поплочавања, све то са јединственом обрадом и материјалима. 
 
Озелењавање 
- Урбанистичким пројектом дата су и правила озелењавања и пејзажног 
уређења, на нивоу предметне парцеле. 
- Зеленило ће се формирати као: 
а) травнати партер са аутотхоним брзорастућим врстама листопадних и 
четинарских садница.Приликом избора садница треба избегавати врсте које 
су детерминисане као елергене, као и инвазивне врсте. У дворишу 
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вишепородичног стамбеног објекта формираће се травнати партер у 
комбинацији са полеглим или лоптастим жбуњем и дрвећем. 
Укупна површина под зеленилом износи 97,4m² = 14,37% 
 
7. Начин прикључења на спољњу мрежу инфраструктуре 
 
Предметна парцела која се третира пројектом ( кп.бр.4101 КО Кладово) је 
изграђена и комунално опремљена. На тај начин постоји могућност да се и 
будући планирани вишепородични стамбени објекат прикључи на постојећу 
мрежу инфраструктуре, уз претходну анализу потребних капацитета, а у 
складу са наменом планираног објекта и са Условима јавних предузећа, 
надлежних за прикључке на мрежу инфраструктуре. 
Све планиране мреже инфраструктуре налазе се у регулационом појасу 
Ул.Дунавске са распоредом који је дефинисан планом сваке 
инфраструктурне мреже посебно, уз поштовање важећих техничких услова 
о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања 
инфраструктурних водова. 
Условима јавних предузећа, надлежних за прикључке на мрежу 
инфраструктуре дефинисано је следеће: 
 
7.1. Услови прикључења на водоводну мрежу 
На основу услова ЈП «Јединства» из Кладова бр.83-01/19 од 
24.01.2019.,могуће је извршити прикључак вишепородичног стамбеног 
објекта на уличну водоводну мрежу ACC DN 100 у Ул.Дунавској. Притисак у 
мрежи је 7бара. За потребе прикључка изградити водоводну шахту, 
димензија датих у условима, са водоводним вентилом одрговарајућег 
пресека за потребе затварања воде на прикључном воду,на 1,5м од 
регулационе линије. Постојећи прикључак 3/4'' блиндиратиу ул.Дунавској на 
месту прикључка на водоводну мрежу.У колико радни притисак,према 
прорачуну,не може да подмири потребе највиших делова објекта,обавезно 
пројектовати постројење за повећање притиска (бустер станицу). 
Планирана водоводна мрежа: 
Урбанистичким пројектом изградње вишепородичног стамбеног објекта 
планира се прикључак на уличну водоводну мрежу ACC DN 100 у 
Ул.Дунавској .За потребе прикључка објекта на водоводну мрежу изградиће 
се шахта дим.1,2/1,0/0,80м са водомером, и иста ће бити лоцирана на 
предметној парцели (кп бр 4101) на удаљености од 1,5м од регулационе 
линије. Постојећи прикључак 3/4'' се блиндира на месту прикључка. 
 
7.2. Услови прикључења на канализациону мрежу 
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На основу услова ЈП «Јединство» из Кладова бр.84-01/19. од 
24.01.2019.год., прикључак вишепородичног стамбеног објекта је могућ на 
канализациону мрежу у Ул.Дунавској у окно фекалног колектора Ø250mm 
(кота 47,25/41,80) прикључком одговарајућег пресека.  
За потребе новог прикључка израдити ревизиону шахту на предметној 
парцели на 1,5м од регулационе линије. 
Планирана канализациона мрежа: 
Урбанистичким пројектом изградње вишепородичног стамбеног објекта 
планира се прикључак на канализациону мрежу у Ул.Дунавској у окно 
фекалног колектора Ø250mm (кота 47,25/41,80). За потребе прикључка 
изградиће се ревизиона шахта дим.0,8/0,8м и иста ће бити лоцирана на 
предметној парцели (кп бр 4101) на удаљености од 1,5м од регулационе 
линије. 
 
7.3. Eлектроенергетска мрежа и постројења 
Прикључак вишепородичног стамбеног објекта на нисконапонску електро 
мрежу је могуће остварити уз претходну анализу потребних капацитета, а у 
складу са наменом и са Условима јавног предузећа, надлежног за 
прикључке на елекро мрежу. 
На основу услова Огранка Електродистрибуције Зајечар,пословница 
Кладово бр.8у.6.0.0.-Д.10.14.-17705/1-2019 од 18.01.2019.год. прикључак се 
може извести из ТС 10/04кВ «Војна»,каблом одговарајућег пресека. 
Планирана електроенергетска мрежа: 
Урбанистичким пројектом изградње вишепородичног стамбеног објекта 
планира се прикључак на нисконапонску електро мрежу каблом 
одговарајућег пресека из ТС 10/04кВ «Војна». 
7.4. Телекомуникациона мрежа 
На основу Услова за прикључење објекта на постојећу ТК мрежу,издатих од 
стране Телекома Србије а.д.,Службе за планирање и изградњу мреже Ниш, 
бр. А334-46454/4-2019 ,од 08.02.2019.,прикључак објеката на ТК мрежу је 
могућe извести на следећи начин: 
- од планираног места концентрације ТФ инсталација у ОДО или ИТО 
орману у приземљу објекта до границе парцеле,тј.места прикључка, 
потребно је положити 2ПЕ цеви Ø40мм, у које ће се положити приводни 
оптички кабал. 
Планирана телекомуникациона мрежа: 
Урбанистичким пројектом изградње вишепородичног стамбеног објекта 
планира се прикључак на ТК мрежу у Ул.Дунавској. У приземљу објекта 
поставиће се ИТО орман од којег ће се кроз 2ПЕ цеви Ø40мм, положити 
приводни оптички кабал до места прикључка.   
7.5. Инсталације грејања 
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На основу Претходне сагласности, услова ЈП «Јединства» из Кладова 
бр.88-01/2019 од 24.01.2019.,за прикључење вишепородичног стамбеног 
објекта на примарну топловодну мрежу 2x DN 50 у Ул.Светог Саве,потребно 
је изградити прикључни вод одговарајућег пресека у дужини од 60м . 
Притисак у примарној топловодној мрежи је 6bara. Прикључење на 
примарну топловодну мрежу пројектовати на јавној површини,изван 
коловоза. 
Планирана топловодна мрежа: 
Урбанистичким пројектом изградње вишепородичног стамбеног објекта 
планира се прикључак на примарну топловодну мрежу 2x DN 50 у Ул.Светог 
Саве. До места прикључка (ул.Светог Саве) планира се изградња 
топловода у дужини од око 60м. Траса новог топловода изградиће се у 
путном појасу Ул.Светог Саве и Дунавске. На месту уласка топловодних 
инсталација на предметну парцелу (кп бр.4101) планира се изградња 
топловодне шахте прописних димензија,што је приказано у графичком 
прилогу «Синхрон план инфраструктуре». Топлотна подстаница је 
планирана у подруму вишепородичног стамбеног објекта. 
7.6 Колски приступ парцели 
На основу Сагласности Општинске управе, Одељења за планирање и 
инвестициона улагања бр.352-55/2019-III-06 од 02.04.2019.год. дозвољен је 
прикључак приступне саобраћајнице са предметне парцеле на Дунавску ул. 
Интерну саобраћајницу пројектовати тако да опслужује све планиране 
објекте на парцели и буде прописних димензија за планирану намену,а све 
у складу са ПГР-ом Кладова. 
Урбанистичким пројектом се планира изградња приступне саобраћајнице, 
ширине 5,35м,која се завршно обрађује асфалтом. На месту прикључка 
приступне саобраћајнице са Дунавском улицом планира се лепезасто 
постављање ивичњака са прописним радијусом скретања. 
 

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 објекта 
у Ул.Дунавској у Кладову,на кп бр.4101 КО Кладово,израђен од стране 
Предузећа за грађевину,рударство,трговину и услуге «МАРИ 
ИНЖЕЊЕРИНГ» д.о.о. Београд. 
Извршена су детаљна истраживања терена ископом две геомеханичке 
истражне јаме до дубине која обезбеђује сагледавање распрострањења 
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напона испод коте дна темељења,са израдом елабората о условима 
изградње наведеног објекта као и лабораторијска испитивања узорака тла у 
циљу утврђивања геомеханичких услова и других утицајних фактора који 
директно утичу на скелет тла и конструкцију објекта који ће се изградити. 
 
На основу теренских истражних радова и лабораторијског испитивања 
добијени су сасвим поуздани подаци којима се у потребном обиму 
дефинише литолошка грађа и склоп терена. 
- У морфолошком погледу терен је раван; 
- Основна геолошка грађа терена чине неогени-терцијални седименти, 
кварталне наслаге и антропогене-савремене творевине. 
- Према GN 200 делови терена у коме ће се вршити ископ припадају II 
категорији ископа земљишта. 
- Ниво подземне воде је на дубини од 3,0м; 
- Исражни терен спада у терен са VI степен сеизмичког интезитета по MCS 
скали,са коефицијентом сеизмичности од Кс=0,05. 
Приликом изградње објекта препоручује се: 

- Објекат треба фундирати на дубини мин. 0,8м од површине терена 
без обзира на врсту темељне конструкције,како би се избегло насуто 
тло. 

- Облик фундирања који се препоручује је :темељне траке или 
темељне плоче; 

- Предвиђена носивост је око qa=80 kPa. 
- Дозвољена је изградња подрумских просторија. 

Из свега горе наведеног може се закључити да је терен преметне 
локације,кп бр.4101 КО Кладово, повољан за планирану намену тј. 
изградњу вишепородичног стамбеног објекта По+П+4. 
 

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 објекат,својом наменом не може угрозити 
животну средину, објекте или функције на суседним парцелама, у 
функционалном, еколошком или естетском смислу. 
Захваћено подручје Пројекта по свом положају припада градском и 
насељском центру, те је оптерећено повећаним саобраћајем, као и свим 
осталим елементима који прате градске и насељске центре ( бука, прашина, 
загађење итд. ). Ради ублажавања свих ових пратећих негативних фактора 
који утичу на животну средину у градским насељима дате су смернице за 
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озелењавање и уређење овог простора, чијом реализацијом ће се смањити 
утицај буке и загађења ваздуха. 
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 планираног вишепородичног стамбеног 
објекта и коришћењем истог, 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 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. 
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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 за пословне објекте, односно 
у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле или у 
одговарајућим просторијама у објекту, а у складу са важећим 
стандардима и условима надлежног ЈП. 
Евакуација отпада из вишепородичног стамбеног објекта вршиће се у 
контејнер у склопу парцеле сагласно условима надлежног јавног 
комуналног предузећа, ЈП “Комуналац”, број 13/2, од 24.01.2019.год. 
 
 
9.4.Енергетска ефикасност објеката и предвиђене мере за унапређење 
енергетске ефикасности: 
Изградња објекта, планираног Урбанистичким пројектом, а у складу са 
врстом и наменом, вршити уз поштовање свих важећих прописа из области 
Енергетске ефикасност објеката. 
При пројектовању и грађењу планираног објекта обавезно се придржавати 
одредби Закона о ефикасном коришћењу енергије (“Сл.гласник РС” 25/2013) 
и у 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 
Заштита од пожара се обезбеђује у складу са Законом о заштити од пожара 
("Сл.гласник РС, бр.111/2010,20/2015 и 87/18)и подзаконским прописима.  
Изградња објекта и уређење предметне парцеле, у складу са врстом и 
наменом, не спада у објекте за које је неопходна израда Елабората 
противпожарне заштите. 
 
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 објекта придржавати се 
у свему важећих прописа и норматива. 
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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 објекта неопходна примена прописа о изградњи на 
сеизмичком подручју , са строгим поштовањем техничких мера заштите при 
изградњи објеката. 
Заштиту од потреса извести у складу са одредбама Правилника о 
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичним 
подручјима (“Сл.лист СФРЈ бр.31/81,49/82,29/83,21/88 и 52/90) . 
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 
објекта , обезбеђени су основни услови проходности у случају зарушавања 
објекта. 
- У циљу заштите од грома на будућем објекту обавезно је постављање 
громобранских инсталација; 
Услови заштите од поплава: 
Могућност плављења локације не постоји. 
Заштита од атмосферских вода оствариће се каналисањем вода слободним 
падом од 1,5% до јавне површине(ул.Дунавске). 
Олујни ветрови: 
При диспозицији објекта и улаза водити рачуна, да не буде изложен 
директном удару јаких ветрова. У циљу допунске заштите примењује се и 
систем заштитног зеленог појаса. 
Собзиром да планирани објекат није вишљи од 15м, то заштићеност 
објеката спада у средње изложене објекте дејству ветра или изражено у 
кп/м2 у I зони. 
Kлизање терена: 
При изради Пројеката за грађевинску дозволу за планирни вишепородични 
стамбени објекат, користити податке геомеханичких елебората и мере и 
услове који проистичу из њих.  
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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: 
Према обавештењу ресорног министарства, у планском подручју нема 
посебних услова и захтева, за прилагођавање потребама одбране земље. 
 
 
 
 
 

11.Мере заштите непокретних културних и 
природних добара  

 
11.1. Мере заштите културних добара: 
Завода за заштиту споменика културе Ниш је издао Обавештење број 
424/3-03 од 22.03.2019.године у којем стоји следеће: 
На основу увида у регистар непокретности културних добара који се воде у 
Заводу,службене евиденције и увида на лицу места,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 радова / налазача је да ако пронађе геолошка и 
палентеолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би 
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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. 
  
 
 
 
 
 
 
 

16. Технички опис уз идејно решење  
стамбеног објекта 

 
1. СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ 

 
АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 
Oбјекат је пројектован у савременом стилу,у складу са суседним стамбеним 
зградама. Спратност објекта је По+П+4.Састоји се од подрумског дела 
испод јужне половине зграде,приземља стамбене намене и 4 типска 
спрата,такође стамбене намене.  
Према захтеву инвеститора пројектовано је укупно 18 станова различите 
структуре: гарсоњере,једнособни и двособни. Све стамбене просторије у 
објекту су природно осветљење и са проветравањем.Чиста спратна висина 
износи 2,88м. 
Подрум је намењен за станарске оставе,подстаницу,степениште и лифт. 
Приземље садржи заједничке просторије: улазни ветробран,степенишни 
простор,лифт и оставу хигијеничарке. Стамбени простор има два 
стана:гарсоњеру («А») и једнособни («Б»). Пројектована су два 
улаза,главни на западној страни и споредни,на источној страни-за приступ 
са паркинга. Типски спратови садрже станове: гарсоњера («Ц»), једнособни 
(«Д»,»Ф»), двособни («Е»). Сви станови имају терасе,осим гарсоњера. 
Нето грађевинска површина објекта: 1.158,8o m2 
 
КОНСТРУКЦИЈА: 
Конструкција објекта је АБ рамовска,стубови,ригле и греде укрућени су 
масивном АБ таваницом. 
Спољни зидови,испуне, су од «протерм» глинених блокова д=20цм + 
«демит» фасада од стиродура д=15цм са слојевима лепка,мрежице и 
завршним слојем по упутству произвођача. 



    ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
                                                               И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
                                                   „ЕКО УРБО ПЛАН“  ДОО УЖИЦЕ 
 
    Улица Николе Пашића бр. 38б, Ужице,Тел. 031/3-523-601, 064/170-25-35 , 

Е маил:ekourbo@gmail.com   ekourbo@open.telekom.rs 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 45

Преградни зидови између станова и соба су од глинених блокова д=20-
25цм. Преградни зидови санитарних просторија су од пуне опеке 
д=12цм,уколико се у њима предвиђају инсталације,односно 7цм ако су у 
функцији преграде.  

УНУТРАШЊА ОБРАДА: 
Завршна обрада унутрашњих преградних зидова је у квалитетним 
дисперзивним бојама.Керамичке зидне облоге се планирају у свим 
санитарним просторијама,кухињама и оставама. 

Подови у становима су од буковог паркета прве класе,односно од 
кер.плочица (кухиња и купатило). Улаз у зграду и степенишни простор имају 
под од гранитне керамике. У подруму су подови од цем.кошуљице.  
Плафони су малтерисани и бојени дисперзном бојом. 

СТОЛАРИЈА: 
Унутрашња врата су стандардна,дрвена са довратницима. Прозори и 
спољашња врата су од ламелираног дрвета са алуминијумском облогом са 
спољње сране (или ПВЦ) и изолационим стаклом одговарајуће звучне 
заштите у односу на климу и окружење. 
Браварски елементи су од квалитетних челичних профила,завршно 
обрађени бојом са свим подлогама,сагласно прописима. 
Кровни покривач је глазирани цреп,црне боје. 

ЛИМАРИЈА 
Сва лимарија на објекту је израђена од поцинкованог лима d = 0.55 mm, у 
свему према техничкој документацији. 
 

Вишепородични стамбени објекат (По+П+4) 
Бр. НАМЕНА ПРОСТОРИЈА ПОДРУМА НЕТО ПОВРШИНА 

(m²) 
1. Степениште 13,7 
2. Станарске оставе и подстаница 50,9 
3. Лифт 3,2 

 УКУПНО НЕТО ГРАЂ.ПОВРШИНА: 67,80 
Бр. НАМЕНА ПРОСТОРИЈА ПРИЗЕМЉА НЕТО ПОВРШИНА 

(m²) 
1. Ветробран 5,4 
2. Степениште 23,8 
3. Остава 2,8 
4. Лифт 3,2 
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«А» Стан 28,0 
«B» Стан 62,8 

 УКУПНО НЕТО ГРАЂ.ПОВРШИНА: 126,00 
Бр. НАМЕНА ПРОСТОРИЈА СПРАТА НЕТО ПОВРШИНА 

(m²) 
«C» Стан 30,56 
«D» Стан 59,58 
«E» Стан 81,20 
«F» Стан 45,56 

 Степениште 21,15 
 Лифт 3,2 
 УКУПНО НЕТО ГРАЂ.ПОВРШИНА: 241,25 
 УКУПНО НЕТО ГРАЂ.ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА: 
 

1158,80 
 УКУПНО БРУТО ГРАЂ.ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА: 
 

1413,24 
 
 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: 
 

 
 

дипл.инг.арх. Петар Живковић, 
лиценца бр. 300 1693 03 
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13.Фазност изградње 
 
Урбанистичким пројектом 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, 121/12, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – 
одлука УС, 54/13 – решење УС, 98/13 - одлука УС, 132/14,145/14, 83/2018 и 
31/2019); 
Планираној изградњи вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 4101 КО 
Кладово  не може се приступити на основу издатих Локацијских услова, већ 
након добијене Грађевинске дозволе, издате на основу 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 
вишепородичног стамбеног објекта на КП бр. 4101 КО Кладово, сагласно 
одредбама Закона о планирању и изградњи чл.60,61,62,63 и 65 („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 и 31/2019) . 
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 «ЕКО УРБО ПЛАН-у» 
д.о.о. из Ужица. 
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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УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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    ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
                                                               И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
                                                   „ЕКО УРБО ПЛАН“  ДОО УЖИЦЕ 
 
    Улица Николе Пашића бр. 38б, Ужице,Тел. 031/3-523-601, 064/170-25-35 , 

Е маил:ekourbo@gmail.com   ekourbo@open.telekom.rs 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 51

 
 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ  

ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) 
НА КП БР.4101 КО КЛАДОВО 

 
 
 

 
Израдити Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног 
објекта на кп.бр.4101 КО Кладово. 
 
 
Урбанистички пројекат израдити у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14,83/2018 и 31/2019), 
важећом планском документацијом и Информацијом о локацији. 
  
 
 
 
 
 
 
 
                 НАРУЧИЛАЦ: 
                                  
                                                    
                                                                   _____________________ 
                   «ВУЛИЋ» д.о.о. 
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2.-ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
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ИЗВОД ИЗ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текстуални део Извода из Плана генералне регулације 
Кладова 

 
Локација: 
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На основу Плана генералне регулације Kладова, катастарска парцела број 
4101 KО Kладово, налази се у оквиру граница Плана, у зони грађевинског 
подручја Kладова, чија је намена површине за мешовиту намену (у 
градском и насељском центру). Планом генералне регулације Кладова 
предвиђена је обавезна израда Урбанистичког пројекта за површине 
мешовите намене. 
Подела на урбанистичке целине 
Катастарска парцела бр.4101 КО Кладово налази се у V урбанистичкој 
целини «Ђердап». 
Ова целина обухвата североисточни део насеља и ослоњена је на реку 
Дунав. Планирано је формирање линијског центра, дуж ул. Дунавске, 
односно интензивнији развој и ревитализација целине, са увођењем 
разноврсних туристичких, угоститељских и других садржаја у функцији 
привлачења туриста. Планирано је уређење зоне приобаља 
(изградња пристаништа, уређење плаже, изградња спортско-рекреативних и 
забавних садржаја), чиме би се створили услови за квалитетан прихват 
туриста, који би пристигли воденим путем, као и за боравак туриста и 
становништва. 
Постојећу стамбену структуру ове целине чине претежно квалитетни 
вишепородични стамбени објекти у отвореним блоковима. У мањој мери, 
заступљени су породични стамбени објекти, лошијег бонитета, тако да ови 
простори представљају локације на којима ће се, постепено вршити замена 
постојећих и изградња нових стамбених и пословних објеката. 
 
 
Површине за мешовите намене 
 
 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА 
 

 
МЕШОВИТА НАМЕНА 

 
ПРАТЕЋА НАМЕНА 
 

 
САДРЖАЈИ КОЈИ СУ КОМПАТИБИЛНИ СА 

СТАНОВАЊЕМ 
 

БРОЈ СТАМБЕНИХ 
ЈЕДИНИЦА ЗА 

ВИШЕПОРОДИЧНО 
СТАНОВАЊЕ 

 
 

5 И ВИШЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 

 
ТИПОЛОГИЈА 

ОБЈЕКАТА 

 
СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ, У ПРЕКИНУТОМ И 

НЕПРЕКИНУТОМ НИЗУ 
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ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА 
У ОДНОСУ НА БОЧНЕ 
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ 

ЗА 
ВИШЕПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ 

 
МИНИМАЛНО ¼ ВИСИНЕ ВИШЕГ ОБЈЕКТА 

АЛИ НЕ МАЊЕ ОД 4,0м 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА 
У ОДНОСУ НА 

ЗАДЊУ ГРАНИЦУ 
ПАРЦЕЛЕ ЗА 

ВИШЕПОРОДИЧНО 
СТАНОВАЊЕ 

 

 
МИНИМАЛНО 1/2 ВИСИНЕ ВИШЕГ ОБЈЕКТА 

АЛИ НЕ МАЊЕ ОД 3,0м 

 
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА 

У ОДНОСУ НА 
СУСЕДНЕ, БОЧНЕ 

ОБЈЕКТЕ ЗА 
ВИШЕПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ 
 

 
 
 

МИНИМАЛНО 1/2 ВИСИНЕ ВИШЕГ ОБЈЕКТА 
АЛИ НЕ МАЊЕ ОД 8,0м 

 
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА 

У ОДНОСУ НА 
НАСПРАМНИ 
ОБЈЕКАТ ЗА 

ВИШЕПОРОДИЧНО 
СТАНОВАЊЕ 

 

 
 

МИНИМАЛНО 1/2 ВИСИНЕ ВИШЕГ ОБЈЕКТА 
 

 
ЗЕЛЕНИЛО 

 

 
10% 

 
НАЈВЕЋИ 

ДОЗВОЉЕНИ 
ИНДЕКС 

ЗАУЗЕТОСТИ 

 
60% 

 
МАКСИМАЛНА 
СПРАТНОСТ 

ОБЈЕКТА 

 
П+4 

 
ПАРКИРАЊЕ 

 
1ПМ ЗА 1 СТАН 
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Општа правила грађења на грађевинском земљишту 
 
Индекс заузетости парцеле - однос габарита хоризонталне пројекције 
изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, 
изражен у процентима. 
Највећа прописана вредност индекса заузетости се не може прекорачити, а 
могу се реализовати мање вредности. 
Висина објекта - Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном 
спратношћу објеката. 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише 
тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта 
постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној 
површини. 
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 
За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, 
референтна је висина фасаде окренута према суседу, односно бочној 
граници парцеле. 
Висина објекта не може бити већа од ширине улице (односно од растојања 
између наспрамних грађевинских линија), без обзира на максимум одређен 
у посебним правилима грађења. Изузетак од овог правила су објекти у 
улицама са ивичном градњом (где се поклапају регулациона и грађевинска 
линија) и њихова висина не може бити већа 
од 1,5 ширине улице. 
Кота пода приземља - Кота приземља објекта одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти 
објекта. 
Положај објекта у односу на регулацију - Грађевинска линија јесте 
линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено 
грађење основног габарита објекта. 
Грађевински објекат поставља се унутар простора оивиченог грађевинском 
линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница 
суседних парцела и суседних објеката). Дозвољена грађевинска линија 
подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели и која 
се не сме прекорачити према регулационој линији, а објекти могу бити више 
повучена ка унутрашњости грађевинске парцеле /комплекса. 
 
 
Грађевински елементи 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, 
односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 



    ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
                                                               И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
                                                   „ЕКО УРБО ПЛАН“  ДОО УЖИЦЕ 
 
    Улица Николе Пашића бр. 38б, Ужице,Тел. 031/3-523-601, 064/170-25-35 , 

Е маил:ekourbo@gmail.com   ekourbo@open.telekom.rs 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 85

- излози локала – 0,3m по целој висини, уколико најмања ширина 
тротоара износи 3,0m; 

- излози локала – 0,90m по целој висини у пешачким зонама; 
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне 

етаже – 2,00m по целој ширини објекта са висином изнад 3,00m; 
- платнене надстрешнице са браварском конструкцијом – 1,00m од 

спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00m а у пешачим зонама 
према конкретним условима локације; 

- конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m. 
- Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице 

са или без стубова, надстрешнице и слично) не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,60 m, односно регулациону линију више 
од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m.  

- Хоризонтална пројекција испада на објекту се мора налазити на 
прописаној удаљености (дефинисаној у посебним правилима грађења 
овог Плана) од бочних и задње границе грађевинске парцеле. 

Отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат, према улици, 
ако је грађевинска линија најмање 3,00m увучена у односу на регулациону 
линију и ако савлађују висину до 0,90m. 
Изузетно, отворене спољне степенице, могу се постављати на предњи део 
објекта, ако је грађевинска линија на растојању мањем од 3,0 m од 
регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,0 m. 
Степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта. 
Степенице које се постављају уз бочни или задњи део објекта не могу 
ометати пролаз и друге функције дворишта. 
Паркирање возила - За паркирање возила, власници објеката свих врста 
обезбеђују манипулативни простор и паркинг или гаражна места изван 
површине јавног пута, а по следећем нормативу односа потребних паркинг 
или гаражних места и то: 

- 1ПМ на 1 стан 
Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2005, 
од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити 
рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним 
потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг 
места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,50m) и положају, у 
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, 
Пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, број 22/15). 
За озелењавање паркинг простора, препоручује се да се користити 
лишћарско дрвеће које има уску и пуну крошњу, висине 4,0 – 5,0 m 
(Crataegus monogyna stricta, Acer platanoides Columnare, Acer platanoides 
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erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и слично), по 
моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. 
Пре упуштања у атмосферску канализацију, обавезан је претходни третман 
потенцијално зауљених атмосферских вода са свих манипулативних и 
осталих површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до 
захтеваног нивоа. 
Препоручује се да се, унутар комплекса, тротоари и паркинзи израђују од 
монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у 
функцији вођења,раздвајања и обележавања различитих намена 
саобраћајних површина, јер се, на овај начин, поред обликовног и визуелног 
ефекта, постиже и практична сврха код изградње и реконструкције 
комуналних водова (прикључних инсталација). 
Приликом димензионисања паркинг места за управно и косо паркирање 
поштовати техничке прописе и упутства који регулишу предметну материју. 
Обезбеђење приступа грађевинској парцели - Грађевинска парцела 
може имати један колски прилаз (а други је могућ само ако је условљен 
противпожарном заштитом).Приступ паркинг простору мора бити из 
парцеле, а не са јавне саобраћајне површине. 
Ограђивање грађевинске парцеле – Грађевинске парцеле могу се 
ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m рачунајући од коте 
тротоара или транспарентном оградом до висине од 1,40m. 
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да 
ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се 
ограђује. Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 
1,40 m, уз сагласност суседа, тако да стобови ограде буду на земљишту 
власника ограде. 
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, 
која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном 
оградом до висине од 1,40m, која се поставља према катастарском плану и 
операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе 
линије. 
Одводњавање и нивелација - Површинске воде се одводе са парцеле 
слободним падом према риголама, односно према улици, са најмањим 
падом од 1,5%. 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати 
према другој парцели. 
Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама. 
Услови за естетско и архитектонско обликовање објеката 
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други 
елементи утврђују се у техничкој документацији. 
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У обликовном смислу, нови објекти треба да буду уклопљени у амбијент, са 
квалитетним материјалима и савременим архитектонским решењима. 
Приликом надзиђивања: 

- не мењати стилске карактеристике објекта; 
- надградња је дозвољена само на нивоу целине објекта, не и за 

делове; 
- надградња подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг 

места, за нове капацитете; 
- обавезна је провера статичке стабилности објекта и геомеханичких 

својстава терена на микролокацији. 
У непосредној околини заштићених објеката, приликом изградње, 
реконструкције и доградње, користити савремене архитектонске концепте, 
уз примену савремених материјала и техника, уз поштовање урбанистичких 
карактеристика наслеђа, односно уз примену принципа “планирања у 
контексту”: 

- поштовање хоризонталне и вертикалне регулације (увођењем “спона-
везног дела” у контакту заштићеног и суседног објекта, повлачењем 
етаже, ради уклапања венца заштићеног и суседног објекта); 

- формирањем основне геометрије фасаде карактеристичне за 
амбијент. 

Услови за уређење парцеле/комплекса - Дозвољена је фазна 
реализација локације и комплекса и градња објекта, до реализације 
максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано 
функционисање у смислу саобраћајног приступа, паркирања, уређења 
слободних и зелених површина и задовољење инфраструктурних потреба. 
Интерну саобраћајну мрежу планирати тако да опслужује све планиране 
објекте и кружни ток за возила посебне намене (противпожарна и слично). У 
оквиру комплекса, противпожарни пут не може бити ужи од 3,5m за 
једносмерну комуникацију (с тим да светли пролаз не може бити ужи од 4,0 
m), односно 6,0m за двосмерну комуникацију. 
Уређење зелених површина планирати тако да се заснива се на 
испуњавању санитарно- хигијенских функција, декоративне и заштитних 
функција. Могућа је комбинација дрвореда, група дрвећа и жбуња и живе 
ограде као и цветних површина. Садњу дрвореда извршити на прописаним 
удаљеностима од објеката, минимум 3 m од ивичњака паркинга, 
у садне јаме минималне ширине 120 cm. Растојање између стабала у 
дрворедима је мин.6,0 m у зависности од врсте, чије крошње могу да се 
додирују и преклапају. Планом зеленила омогућити природно 
проветравање, а на основу климатских услова средине. 
Треба водити рачуна о биоеколошким карактеристикама биљака, као и о 
отпорности на ветар и загађивање. За зелене масиве треба бирати врсте са 
декоративним стаблима и крошњама, интересантним цветовима, необичних 
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облика листова и боје. Може се применити и слободан, пејзажни начин 
комбиновања биљних група.  
Обавезни део ових површина су травњаци, који заузимају највећи део 
површине, који заједно са високим растињем из зеленог масива омогућавају 
ублажавање оштрих контура зграда. План зеленила усагласити у оквиру 
комплеса са синхрон планом интерних инсталација. 
Одлагање смећа  
Одлагање кућног смећа врши се у одговарајуће посуде у сопственом 
дворишту за породичне стамбене објекте, односно у контејнере смештене 
на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим 
просторијама у објекту за вишепородичне и пословне објекте, а у складу са 
прописима за објекте одређене зграде решавати у оквиру парцеле у складу 
са важећим стандардима и условима надлежног ЈП. 
 
 
 
 
 
 
 
       Одговорни урбаниста, 

    Петар Живковић дипл.инж.арх. 
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