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 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

На основу члана Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука УС РС, 

24/2011,121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2019), као: 

 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА 

за израду Урбанистичког пројекта: 

Назив пројекта: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
за изградњу објекта за пресвлачење службених лица и смештај 
опреме – за потребе службе обезбеђења, у склопу комплекса 
Казнено-поправног завода Пожаревац - Забела на к.п. 3056/1, КО 
Пожаревац 

 

одређује се: 

Одговорни урбаниста: др Данило Фурунџић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 200 1440 14 
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БГ АРХ доо, Браће Недића бр. 33А, 11000 Београд - Врачар 

 
Одговорно лице пројектанта: 

Директор, Александра Трифунац, дипл.инж.арх. 
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Број техничке документације: 
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 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

Одговорни урбаниста за израду Урбанистичког пројекта: 

Назив пројекта: УРБАНИСТИЧКИПРОЈЕКАТ  
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ИЗЈАВЉУЈЕМ 

• Да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

• Да је урбанистички пројекат израђен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2019); 

• Да је урбанистички пројекат израђен у складу са Просторним планом града Пожаревца (“Сл. гл. града 

Пожаревца” бр. 10/12, 13/13 и 4/19), Генералним урбанистичким планом Пожаревца (“Сл. гл. града Пожаревца” бр. 

13/14) и Генералним планом Пожаревца (“Сл. гласник општине Пожаревац”, бр. 2/07). 
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1. ОПШТИ ДЕО 
 

1.1. Повод и циљ израде урбанистичког пројекта 

Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објекта 

за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за потребе службе обезбеђења, у склопу комплекса Казнено-

поправног завода Пожаревац - Забела на к.п. 3056/1, КО Пожаревац, у свему према захтевима Наручиоца - 

Министарства правде Републике Србије, Управе за извршење кривичних санкција, Казнено поправни завод у 

Пожаревцу. 

Обухват урбанистичког пројекта је цела к.п. бр. 3056/1  КО Пожаревац као део јединственог комплекса КПЗ. 

Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта је потреба да се урбанистичко-архитектонском разрадом прецизно 

утврде услови урбанистичке регулације и смернице за изградњу предметног објекта, а ради израде техничке 

документације, издавања одговарајуће документације, реализације планиране изградње, прикључења на јавну 

инфраструктуру и уређење земљишта за редовну употребу планираног објекта. 

1.2. Правни и плански основ и документација од значаја 

Правни основ за израду урбанистичког пројекта: 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. 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, 31/19 и 37/2019-

др.закон,  9/2020 и 52/21); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Сл. гласник РС“, бр. 32/2019). 

 Члан 9. Одлуке о доношењу Генералног урбанситичког плана Пожаревца („Службени глансик града 

Пожаревца“ бр. 13/14). 

Плански основ за израду урбанистичког пројекта: 

 Просторни план града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 10/12, 13/13 и 4/19); 

 Генерални урбанистички план Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 13/14) и  

 Генерални план Пожаревца („Сл. гласник општине Пожаревац“, бр. 2/07). 

 

1.2.1. Смернице за спровођење 

У складу са смерницама за спровођење Просторног плана града Пожаревца, за предметно подручје је предвиђена 

даља планска разрада израдом планова детаљне регулације или урбанистичких пројеката за друге намене и 

локације (привредне, енергетске, комуналне, инфраструктурне, туристичке и др.) за које у просторном плану, 

ППППН ТЕ-КО и плановима генералне регулације нису утврђена правила уређења и правила градње 

(Информација о локацији за потребе изградње објекта за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 

потребе службе обезбеђења, у склопу комплекса Казнено-поправног завода Пожаревац – Забела) Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 350-02-1954/20 од 29.12.2020.г.). 

Према обавештењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 350-02-01446/2020-11 од 

07.07.2020.г.) и Закључку Комисије за стручну контролу урбанистичких пројеката, имајући у виду планска решења 

дефинисана Просторним планом града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 10/12, 13/13 и 4/19), 

Генералним урбанистичким планом Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 13/14) и Генералним планом 

Пожаревца („Сл. гласник општине Пожаревац“, бр. 2/07), могућа је реализација планираних радова и садржаја у 

оквиру комплекса казнено-поправног завода у Пожаревцу – Забела приступом израде одговарајућег урбанистичког 

пројекта за изградњу објекта за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за потребе службе обезбеђења, 

у склопу комплекса Казнено-поправног завода Пожаревац – Забела. 
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1.3. Граница и обухват урбанистичког пројекта 

Границом урбанистичког пројекта обухваћена је цела катастарска парцела бр. 3056/1  КО Пожаревац као део 

целине комплекса Казнено-поправног завода.  

Предметна катастарска парцела се са своје југозападне стране граничи са појасом регулације државног пута ДП 

II реда бр. 371 (к.п. бр. 3055/1), са северозападне стране са к.п. бр. 3054/1 са североисточне стране са к.п. бр. 

3057, а са своје југоисточне стране са к.п. бр. 3060. 

Површина обухвата УП, према подацима катастра непокретности, износи  33.553,00 m2. 

Граница Урбанистичког пројекта приказана је на граф. прилогу 02. КТП са границом УП, Р 1:500. 

1.4. Подаци о локацији и карактер простора 

Предметна парцела чини део комплекса специјалне намене – Казнено поправног завода у Пожаревцу - Забела. 

Комплекс Завода  је изграђен 1912. године. Састоји од више катастарских парцела и организован је павиљонски, 

са више слободностојећих објеката у функцији намене комплекса и пратећих објеката, са припадајућим слободним 

и зеленим површинама.  

Парцела 3056/1 КО Пожаревац је правилног, скоро правоугаоног облика, са једним уским правоугаоним делом на 

југоситоку и у односу на главну саобраћајницу – улица Забелска се пружа у правцу југоисток-северозапад. 

У оквиру комлекса дефинисане су интерне саобраћајне површине и обезбеђена је приводна инфраструктура. 

Парцела остварује директан приступ на ул. Забелска (ДП II реда бр. 371). 

Терен у обухвату урбанистичког пројекта је са благим падом у правцу југоисток – северозапад, са апсолутним 

котама  77.39 – 78.83 m.n.v. 

На предметној парцели поред интерних саобраћајница, зелених површина као и постојеће и планиране трасе 

електроенергетске, хидротехничке, гасне и телекомуникационе инфраструктуре постоје и изграђени објекти који 

се задржавају. Приказ и нумерација постојећих објеката на парцели дат је у табели у оквиру поглавља 2.4. 

Нумерички показатељи. 

 

2. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 

 

2.1. Грађевинска парцела 

Катастарска парцела бр. 3056/1 КО Пожаревац је грађевинска парцела јавне намене и чини део комплекса 

специјалне намене – КПЗ Забела. Грађевинска парцела има директан приступ на јавну саобраћајницу – ул. 

Забелска (ДП II реда бр. 371) и испуњава услов за прикључење на комуналну инфраструктуру. Површина 

грађевинске парцеле износи 33.553,00 m2. 

2.2. Намена и планирани садржаји 

Концепција планираног решења заснована је на посебном програму инвеститора, захтевима саобраћаја и 

противпожарне заштите, као и посебним функционалним и безбедносним захтевима и стандардима који важе за 

овур врсту објеката/комплекса. 

Комплекс Казнено поправног завода Пожаревац – Забела представља заокружену целину са свим пратећим 

садржајима неопходним за ову врсту делатности. У оквиру комплекса је могуће, без проширивања његових 

граница, организовати претеће садржаје за службена лица.  

Нови објекта за пресвлачење службених лица планиран је на југоисточном делу  к.п.3056/1, између ограде која 

дели смештајни стамбени део за осуђена лица (притворски комплекс) од осталог дела комплекса Завода и 

Дунавске улице. 

Притворски комплекс је посебно ограђен и обезбеђен и подељен на функционалне зоне од којих је једна намењена 

за службена лица и посетиоце, док је друга намењена за смештај и боравак притвореника са интерним 

комуникацијама у функцији комплекса.  
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Према важећем Закону о извршењу кривичних санкција, планира се изградња новог објекта за пресвлачење 

службених лица и смештај опреме.  

У оквиру планираног објекта пројектоване су две одвојене целине, женска и мушка свлачионица. Свака целина 

има засебан улаз. Женска свлачионица је пројектована за 20, а мушка за 288 службеника обезбеђења који користе 

просторе објекта за пресвлачење у више смена током 24 сата и то по 60 службених лица истовремено, у једној 

смени. 

У делу објекта намењеном женској свлачионици налазе се: предпростор, женска гардероба, женски санитарни 

чвор и техничка пеосторија. У делу објекта намењеном за мушку свлачионицу налазе се: ветробран, мушка 

гардероба и 2 мушка санитарна чвора. 

Светла висина свих просторија у Објекту је 2.86 м, осим простора ветробрана где је висина 2.37 м. Улази у 

свлачионице су са југозападне стране.  

Гардеробе и санитарни чворови димензионисани су према броју корисника. У гардеробама су пројектоване касете 

за чување личних ствари и личног наоружања службеника обезбеђења.  

У санитарном чвору у женској свлачионици пројектоване су две одвојене туш-кабине са предпростором за 

пресвлачење, предпростор са 2 умиваоника и тоалет са одвојеним просторијама за умиваоник и један тоалет.У 

сваком санитарном чвору у мушкој свлачионици пројектоване су 2 одвојене туш кабине са предпростором за 

пресвлачење и заједнички простор за пресвлачење са клупом испред туш кабина, предпростор са 2 умиваоника и 

тоалет са 2 кабине и два писоара. 

Простор између објеката и саобраћајних и пешачких површина се партерно уређује у складу са карактером 

комплекса и посебним безбедносним захтевима који важе за функционисање његових делова.  

 

2.3. Урбанистичка регулација и нивелација 

2.3.1. Урбанистичка регулација 

Регулациона линија раздваја предметну грађевинску парцелу са њене северозападне стране од регулационог 

појаса јавне саобраћајнице – ул. Забелска (ДП II реда бр. 371). 

Грађевинска линија целокупног комплекса одређена је грађевинском линијом најистуренијег објекта у комплексу. 

Како је комплекс, због својих карактеристика и функционалних захтева, појединачни објекти су лоцирани унутар 

простора оивиченог грађевинском линијом комплекса. Положај планираних објеката на предметној грађевинској 

парцели (као дела комплекса) дефинисан је удаљењима објеката од граница грађевинске парцеле. 

Удаљења планираног објеката од граница парцеле, као и удаљења од суседних објеката, дата су у графичком 

делу УП, лист бр. 03. Регулационо-нивелационо решење, Р 1:500. 

Спратност планираног објекта је Пр у коме је предвиђен простор намењен запосленима. Висина објекта 

прилагођава се карактеру и функцији сваког појединачног објекта и одређена је висином кровног венца. Светла 

висина свих просторија у објекту је 2.86 м, осим простора ветробрана где је висина 2.37 м. 

Спратност и висине објеката детаљно су приказане у свесци ИДР које је саставни део овог урбанистичког пројекта. 

2.3.2. Урбанистичка нивелација 

Нивелација грађевинске парцеле условљена је нивелетом саобраћајног приступа (77.73 мнв) и прилагођава се 

природној нивелацији терена. Нивелационе коте објеката су одређене према нивелационом решењу целокупног 

комплекса.  

Кота приземља предметног објекта подигнута је за 0.68м од коте приступнe приступног тротоара, односно 

приступног пута (77.60 мнв) 

Нивелационе коте саобраћајног приступа, планираног објекта и интерних комуникација дате су у граф. прилогу 03. 

Регулационо-нивелационо решење, Р 1:500. 
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2.4. Нумерички показатељи 

За обрачун урбанистичких параметара, осим новог објекта за пресвлачење службених лица, узете су и површине 

постојећих (помоћних) објеката на предметној грађевинској парцели. 

Укупна бруто површина хоризонталне пројекције габарита објеката износи 3.048,99 m2. 

Индекс заузетости износи 9,09%. 

Урбанистичким пројектом се утврђује да највећи дозвољени индекс заузетости може бити 15% (у случају мањих 

измена при изради техничке документације и евенталне изградње помоћних објеката).  

 

Tабела 1 – Преглед урбанистичких параметара 

* За овај урбанистички пројекат меродаван је индекс заузетости. Укупна БРГП свих објеката на парцели, као и     

индекс изграђености дати су оријентационо, због недостатка података о укупној БРГП свих постојећих објеката 

на парцели 

 

редни број 

постојећих 

објеката.
намена објекта

спратност-

постојеће стање

постојеће стање- 

површина под 

објектима (m²)

Планирано УП-ом 

површина под 

објектима (m²)
1 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац - Управа и дирекција По+Пр+1 1.179,00 1.179,00

2 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац - Оперативни центар Пр+Пк 285,00 285,00

3 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац - Стара дирекција По+Пр+1 283,00 283,00

4 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац - Пријем посета на 3 сата Пр+Пк 250,00 250,00

5 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац - 127,00 127,00

6 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац  - Магацин Пр 125,00 125,00

7 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац - Oбјекат дежурног електричара             Пр 57,00 57,00

8 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац - Објекат за смештај агрегата Пр 50,00 50,00

9 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац  - Магацин Пр 38,00 38,00

10 Помоћни објекат КПЗ Пожаревац - 7,00 7,00

11 Помоћни објекат / део објекта КПЗ Пожаревац - Дежурна служба Пр 70,00 70,00

12 Помоћни објекат / део објекта КПЗ Пожаревац Пр 27,00 27,00

13 Помоћни објекат / део објекта КПЗ Пожаревац 13,00 13,00

14 Помоћни објекат / део објекта КПЗ Пожаревац - 7,00 7,00

15 Помоћни објекат / део објекта КПЗ Пожаревац - 4,00 4,00

Помоћни објекти Пр 200,12 200,12

2.722,12 2.722,12

Објеката за пресвлачење службених лица Пр - 326,87

- 3.048,99

Укупна површина под објектима - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Укупна површина под објектима - ПОСТИГНУТА УП-ом

новоизграђени објекти који нису евидентирани у РГЗу (укупно 8 објеката)

планирана изградња предметним УПом

ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА - НУМЕРАЦИЈА, СПРАТНOСТ, ВРСТА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Комплекс КПЗ Забела 
Објекат за пресвлачење службених лица  

Урбанистички пројекат 

Катастарска парцела 3056/1  КО Пожаревац 

Површина (m2) 33.553,00 m2 

Грађевинска парцела 3056/1  КО Пожаревац 

Површина (m2) 33.553,00 m2 

Спратност и висина објеката П do П+1 

Бруто површина основе објеката 3.048,99 m2  

(новопројектовани 326,87м2 и постојећих 2.722,12м2) 

Укупна бруто површина објеката 
4.831,99 m2 * 

(новопројектовани 326,87м2 и постојећих 4.505,12м2) 

Индекс заузетости (%) 9,09% (макс. 15%) 

Индекс изграђености 0,14 (max 0,20) * 

Слободне површине  24,28% (8.147,08 m2) (мин. 20%) 

Незастрте зелене повешине 66,63% (22.356,93 m2) (мин. 65%) 



Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti BG ARH d.o.o 

 

2.5. Приступ локацији и планиране саобраћајне површине 

Предметна парцела остварује директна приступ на јавну саобраћајницу – ул. Забелска (ДП II реда бр. 371). 

Колски приступ парцели омогућен је само службеним возилима и службеним лицима и строго је контролисан. 

Унутар парцеле, задржава се мрежа постојећих интерних комуникација којима се омогућава приступ објектима и 

њихово функционисање у складу са специјалном наменом комплекса. 

Опис планираног саобраћајног решења 

Пројектом саобраћајнице која је сасатвани пројекат за грађевинску дозволу предвиђена је изградња интерне 

саобраћајнице за приступ објкету ширине 3,50м и са тротоаром ширине 1,20м у дужини од 100м са стране улаза у 

објекат. 

Саобраћај на интерној саобраћајници организован је као једносмеран а на укрштању са постојећом 

саобраћајницом у комплексу саобраћајним знаковима III-2.1 „пут са једносмерним саобраћајем“ на почетку 

саобраћајнице, односно саобраћајним знаковима  II-4 „забрањен саобраћај у једном смеру“ на крају саобраћајнице 

(посматрано у смеру раста стационаже) корисници су обавештени о дозвољеном смеру кретања.  

Вертикална саигнализација предвиђена је стандрадног типа, ретрорефлектујућа, боје, облика и величине према 

СРПС стандардима и у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији.  

Степен ретрорефлескије такође треба да одговара СРПС стандрадима.  

За израду лица саобраћајних знакова треба користити материјале класе 1 осим за саобраћајни знак II-2 који је 

потребно израдити од материјала класе 2.  

Саобраћајни знакови треба да буду постављени тако да најнижа доња ивица знака буде на најмањој удаљености 

од 0.30м до 1.50м од ивице коловоза.  

За нову саобраћајну површину предложена је флексибилна коловозна конструкција са завршном обрадом од 

асфалт бетона. 

Ознака хоризонталне сигнализације обележавају се белом бојом. Уколико се ознаке хоризонталне сигнализације 

изводе краткотрајним (танкослојним) материјалима (техничко прскање) треба их обнављати барем два пута 

годишње.  

Појас регулације државног пута на предметној локацији има ширину од око 30m. Постојећи пут на овом делу има 

ширину коловоза од 12.0м.  

Саобраћајно решење је пројектовано у сарадњи са инвеститором и уз поштовање Закона о путевима.  

Са прилазне саобраћајнице ул. Забелске  (ДП II реда бр. 371) колски приступ предметној парцели се обавља преко 

постојећег колског улаза/излаза ширине 6.0м  са контролом приступа.  

Унутар парцеле, успостављане је мрежа интерних комуникација којима се омогућава приступ објектима и њихово 

функционисање у складу са специјалном наменом комплекс 

 

2.6. Уређење слободних и зелених површина 

Зелене површине комплекса КЗП спадају у зелене површине специјалне намене затвореног типа. Озелењавање 

комплекса се врши у складу са специјалном наменом, а зеленило има мелиоративну, санитарну и естетску 

функцију. 

План озелењавања унутар парцеле мора да буде усаглашен са плановима објеката, инфраструктуре, уређаја и 

инсталација и партерним решењем комплекса. Такође, план озелењавања мора да задовољи специфичне 

безбедносне услове који важе за ову врсту објеката/комплекса, што на простору предметне парцеле подразумева 

само травне и засаде ниског декоративног зеленила. 

Слободне и зелене површине у оквиру парцеле заузимају површину од око 30.504,01 m2, што је цца 90,91% од 

укупне површине грађевинске парцеле, од чега слободне површине (саобраћајнице и платои) заузимају површину 
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од око 8.147,08 м2 (cca 24,28%), а незастрте зелене површине заузимају површину од око 22.356,93 м2 (cca 

66,63%).  

У случају мањих корекција при изради техничке документације и евентуалне потребе за изградњом помоћних 

објеката, овим урбанистичким пројектом се утврђује минимално учешће слободних и зелених површина на 

парцели од 85%, од чега макс. учешће слободних површина од 20% и мин. учешће незастртих зелених површина 

од 65%. 

 

2.7. Ограђивање 

У складу са специјалном наменом и по посебном програму надлежне институције, простор комплекса Забела 

ограђен је већ постојећом бетонском и жичаном оградом. Ограђивање појединих простора унутар предметне 

парцеле није предвиђено, а могуће је у складу са потребама надлежне институције. 

 

2.8. Технички опис објеката 

 

Функција и садржаји 
 
Опис функционалне организације простора дат је у поглављу 2.2 и елаборату ИДР. 

 

Материјализација 

Фасада 

Фасадни зидови су од гитер блокова у продужном малтеру, са хоризонталним и вертикалним серклажима. 

Термоизолација фасадних зидова пројектована је са спољне стране од камене вуне. Завршна обрада фасаде је 

од продужног малтера са пердашењем завршног слоја, бојеног фасадном бојом у тону по избору пројектанта. 

Термоизолација на делу фасаде испод плоче на тлу (испод АБ “зуба”) је од стиродура, док је завршна обрада  од 

продужног малтера, бојеног фасадном бојом. 

Кров 

Кровна конструкција главног крова су двоводни решеткасти кровни носачи дрвене конструкције на међуспратној 

конструкцији. Кровну конструкцију изнад ветробрана чине једноводни решеткасти кровни носачи дрвене 

конструкције, који се својим доњим појасевима ослањају на АБ греду и серклаж. Кровни покривач је од челичног 

поцинкованог пластифицираног лима у систему дуплостојећег фалца у тону по избору пројектанта, у нагибу од 

10%. 

Конструкција 

Међуспратна конструкција према тавану је лако монтажна таваница ЛМТ. Таваница се ослања на фасадне зидове 

који су од гитер блокова са хоризонталним и вертикалним серклажима од армираног бетона. Испод фасадних 

зидова пројектовани су тракасти армиранобетонски темељи. Темељне траке су међусобно повезане везним 

гредама на међусобном растојању од око 8,0 м. 

Обрада зидова 

Сви зидови у објекту се обрађују у складу са наменом просторија. 

Зидови у гардеробама, ветробрану, предпростору и техничкој просторији су машински малтерисани у два слоја са 

пердашењем. Зидови су глетовани и бојени полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. У мокрим 

чворовима као, зидови су обложени керамичким плочицама прве класе до висине 2,1 м, а изнад перива акрилна 

боја, у тону по избору пројектанта. 

Обрада подова 

Сви подови су пројектовани у складу са наменом просторије, безбедни су за коришћење и једноставни за 

одржавање. 

У гаредробама и предпростору женске гардеробе је саморавнајући епоксидни под. По ободу просторија са 

завршном обрадом у епоксидном поду поставља се заобљени сокл од истог материјала. У санитарним чворовима 
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је под од неклизајућих керамичких плочица на слоју лепка за плочице.  У ветробрану, на трему и на степеницама 

је под од гранитне керамике у цементном малтеру. Завршна обрада пода у техничкој просторији је цементна 

кошуљица. 

Боја/дезен гранитне керамике као и тон свих боја је по избору Пројектанта. 

На свим контактима две различите подне облоге, као и на угловима степеника, поставити профилисану 

алуминијумску лајсну. 

Обрада плафона 

Сви плафони у објекту, осим плафона у ветробрану су машински малтерисани у два слоја са завршним 

пердашењем. Плафон у ветробрану је од гипс картонских плоча. Сви плафони су глетовани и бојени 

полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Тон свих боја је по избору Пројектанта. 

Столарија и браварија 

Спољну прозори и врата су пројектовани од шестокоморних ПВЦ профила и застакљени су двоструким 

нискоемисионим стаклом испуњеним аргоном. На спољним прозорима и вратима пројектоване су решетке од 

челичних кутијастих профила. Решетке на вратима су са цилиндар бравом. 

Сва унутрашња врата су столарска. Довратник је од чамовог масива са покривним лајснама. Врата су бојена и 

лакирана у тону по избору пројектанта. 

У санитарним чворовима пројектоване су преграде од пластифицираних алуминијумских профила са испуним од 

сендвича који се састоји од два алуминијумска пластифицирана лима и полиуретана. 

 

 

Објекат Укупна нето површина Укупна бруто површина 

Објекат за пресвлачење службених 
лица и смештај опреме  

279,86 м2 326,87 м2 

УКУПНО 279,86 м2 326,87 м2 
 

Детаљан технички опис објеката са рекапитулацијом површина планиране изградње дат је у делу УП – Идејно 

архитектонско решење објеката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела остварених површина  
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3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
Постојећи комплекс КПЗ Пожаревац – Забела је прикључен на јавну комуналну инфраструктуру чије се трасе 

налазе у појасу регулације ул. Забелска и приказане су у граф. прилогу 04. План прикључења на техничку 

инфраструктуру – синхрон план.  

Планирани објекат на предметној парцели се прикључује према условима надлежних комуналних предузећа.  

3.1. Хидротехничка инфраструктура 

 

Према техничким условима ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, бр. 01-5739/2 од 26.07.2021.г., прикључење 

објекта на секундарну мрежу јавне фекалне канализације може се извршити преко постојећег прикључка односно 

шахта, ПВЦ канализационим цевима пречника према хидрауличком прорачуну, а не мањим од Ø160 mm, , у 

потребној дужини од ГРО до најближег одговарајућег ИРО. 

Ревизиони шахт треба бити пресека светлог отвора мин. Ø80 cm, снабдевен лаким ливеним поклопцем Ø625 mm 

и пењалицама по ДИН 1212. Прикључак извршити са падом од 2-6% мо могућности у правој линији без 

хоризонталних и вертикалних ломова. Цеви положити на слој песка минимум 10 цм испод дна и изнад темена 

цеви. На делу прикључка у зони саобраћајнице ров затрпати шљунко. 

 

Прикључење објекта на секундрану мрежу јавног водовода може се извршити на постојећу интерну мрежу у кругу 

казнено поправног Завода-забела. Прикључак пројектовати и извести од ПЕ и ППР цеви за радни притисак од 10 

бара, пречника према хидрауличном прорачуну од интерног вода до ревизионог шахта лоцираног уз предметни 

објекат. 

Цеви за прикључак: ПЕ и ППР (димензија према пројекту) на дубини мин. 100 сm. Димензије ревизионог шахта: 

намјања унутрашња величина 1,0м x 1,0м x 1,3м са лаким поклопцем отвора  Ø625 mm.  

Квалитет вода које се упуштају у канализацију мора да буде у складу са Правилником о санитарно- техничким 

условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (,,Сл. гласник ОП“, бр. 6/91).  

Прикључење објеката који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд, вршити преко таложника и 

сепаратора масти и уља. 

Атмосферска вода не сме се уводити у фекалну канализацију.  

Изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже извршити у свему према претходно урађеној 

инвестиционо-техничкој документацији, а према стандардима и условима ЈКП „ВиК“ Пожаревац. 

 

3.2. Електроенергетска инфраструктура 

 

Према условима ЕПС Дистрибуција-Огранак Електродистрибуција Пожаревац, бр. 20700-D.11.02-83440-UPV-21 

од 22.07.2021.г., инвеститор је у обавези да поштује следеће смернице: 
 

На предметној локацији не постоје 35 kV подземне инсталације. 

На предметној локацији постоји 10 kV подзмена инсталација која је уцртана у Плану копије водова. 

На предметној локацији такође постоје подзмене 1 kV инсталације у непосредној близини трафо станице 10/0,4 kV 

које су видљиве на терену. Такође постоје трафостанице 10/,04 kV са припадајућим инсталацијама радног, 

заштитног и громобранског уземљења. 

Дубина полагања инсталација је од 80 до 120 цм.  

На местима укрштања постојећих каблова и планиране трасе инфраструктурне мреже придржавати се 

минималних дозвољених растојања за ту врсту градње.  

Трошкове измештања постојећих подзмених и надзмених инсталација сноси подносилац захтева у целости. За 

потребе обележавања постојећих подзмених инсталација на терену потребно је обратити се посебним захтевом 

за одређивање трасе кабла намјање 15 дана пре почетка радова.  
 

 

 

3.3. Електронске комуникације 

 

Према техничким условима Телеком Србија – Предузеће за телекомуникације а.д., бр. 255065/2-2021 од 

21.06.2021.г.., у обухвату УП нема подземних ТТ објеката у надлежности Телеком Србија а.д. на које би утицала 

градња предметног објекта. 
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3.4. Термоенергетска инфраструктура 

 

Објекти се снабдевају топлотном енергијом преко интерне топловодне мреже комплекса, а која је прикључена на 

градску мрежу топловода у ул. Забелска. 

Начин и место прикључења на интерну топловодну инфраструктуру, као и развод унутрашњих инсталација 

дефинисаће се кроз израду техничке документације. 

 

 

4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

4.1. Мере заштите природних добара 

 

У обухвату Урбанистичког пројекта нема евидентираних и заштићених природних добара. Уколико се у току радова 

пронађу геолошка или палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну вредност, 

обавезује се извођач радова да иста пријави надлежном Министарству, као и да предузме све мере заштите од 

уништења, оштећења или крађе. 

 

4.1. Мере заштите културних добара 

 

Према Обавештењу Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву, бр. 224/2-2021 од 

21.06.2021.године, предметни објекти нису стављени под претходну заштиту у складу са одредбом чл. 29 Закона 

о културним добрима РС, као и у складу са Правилником о начину вођења евиденције о непокретностима које 

уживају претходну заштиту, те се на исте не могу применити мере заштите утврђене законом. У том смислу, није 

потребно утврђивање услова Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево за предузимање мера 

техничке заштите, као ни прибављање сагласности истог на пројекат и документацију за извођење предметних 

радова. 

Уколико се приликом уређења локације и изградње објеката наиђе на археолошке остатке, трагове или појаве које 

указују на постојање посебних споменичких вредности, радови се морају прекиути и без одлагања обавестити 

надлежни завод за заштиту споменика културе. 

 
 

5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Предметни објекти морају задовољити критеријуме заштите животне средине, санитарно-техничке и друге 

прописе за предметну врсту објеката, према законској и техничкој регулативи Републике Србије. 

У погледу заштите животне средине на предметном простору, потребно је предузети и следеће мере: 

- Обезбедити одговарајућу комуналну опремљеност локације; 

- Предузети мере за заштиту локације од прејаке инсолације и јаких ветрова, водити рачуна о заштити од 

атмосферских утицаја; 

- Пејзажно уредити локацију у складу са планираном наменом сваког од његових делова. 

 

 
6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И АКЦИДЕНАТА 

 

6.1. Мере заштите од земљотреса 

 

Основну меру заштите од земљотреса представља примена принципа асеизмичког пројектовања објеката, 

односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичним подручјима. Пошто се град 

Пожаревац налази у сеизмичком подручју интензитета VII МCS, приликом прорачуна треба усвојити коефицијент 

сеизмичности од Кс=0,025. 
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6.2. Мере заштите од пожара 

 

Заштита од пожара обухвата следеће мере: 

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 

20/15 и 87/18); 

- Применити техничке препоруке за грађевинске техничке мере заштите од пожара стамбених, пословних 

и јавних зграда ТП21/02; 

- Применити одредбе Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда 

(„Сл. гласник РС“, бр. 59/2016, 36/17 и 6/19); 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију („Сл. лист 

СФРЈ“, бр. 38/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 118/14-измене и допуне); 

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о тех. нормативима за ел. инсталације ниског 

напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 28/95); 

- Применити одредбе Правилника о тех. нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у 

грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“, бр. 21/90). 

 
 

7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

 

Терен на коме ће се вршити изградња објеката чини тло следећег састава. 

- хумус, дебљине 0,20m; 

- глина прашинаста, растресита до тврда, дебљине 1,1-1,2m; 

- лесоидна глина, растресита до тврда, дебљине 2,6-4,1m; 

- песак, прашинаст до ситнозрн, заглињен, дебљине 0,8-2,0m; 

- песак, прашинаст до крупнозрн, лискуновит, дебљине 0,3-0,6m; 

- шљунак, прашинаст до крупнозрн. 

Подземна вода је евидентирана на дубини од 6,40-6,60m. 

Испитивано тло спадa у II категорију терена према класификацији и идентификацији тла. 

Терен на коме се планира изградња објеката представља средину повољну за изградњу свих врста објеката, не 

спада у динамички нестабилне терене, а у близини ове локације нема никаквих савремених геодинамичких 

процеса који би могли да утичу на изгрању објеката. 

 

 

 

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

 

Енергетска ефикасност се постиже коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, климатизације, 

припреме топле воде и расвете, укључујући и обновљиве изворе енергије колико је то могуће. 

Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта (изложеност спољашњим климатским утицајима – 

температура, ветар, влага, сунчево зрачење), као и одговарајућим избором конструктивних и заштитних 

материјала, па и одговарајућим уређењем околног простора, може се постићи енергетска повољност објекта. 

За енергетски ефикасну изградњу у оквиру локације, примењиваће се следеће мере: 

- У обликовању користити што повољнији однос површине фасаде према корисној површини основе, да се 

губици енергије минимизирају; 

- Груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура; 

- Примена адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, крова и подних површина), примена 

прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере); 

- Примена адекватног система грејања; 

- Максимално коришћење обновљивих извора енергије; 

- Уградња штедљивих потрошача енергије; 

- Примена адекватног унутрашњег и спољњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки ради 

обезбеђења потребног квалитета осветљености). 
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9. СТАНДАРДИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

 

При пројектовању објеката примењују се Законом предвиђене мере и решења, а у складу са Правилником о 

техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15). 
 

10. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Урбанистички пројекат за изградњу за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за потребе службе 

обезбеђења, у склопу комплекса Казнено-поправног завода Пожаревац - Забела на к.п. бр. 3056/1 КО Пожаревац 

представља основ за издавање Локацијских услова за планирану изградњу, а у складу са Законом о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21). 

 

                                                                                              

 

Одговорни урбаниста 

ЈУЛ  2021. године 

 

 

 

               __________________________________ 
   

                                                                                        Данило Фурунџић, дипл.инж.арх. 
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 GRAFIČKI DEO 



НАЧИН СПРОВОЂЕЊА - ПРЕМА ГУП-у:

ɻʈɸʅʀʎɸ ʆɹʋʍɺɸʊɸ ʋʈɹɸʅʀʉʊʀʏʂʆɻ ʇʈʆɱɽʂʊɸ

ʄʀʂʈʆʃʆʂɸʎʀɱɸ ʇʈɽɼʄɽʊɸ ʋʈɹɸʅʀʉʊʀʏʂʆɻ ʇʈʆɱɽʂʊɸ

ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПОЖАРЕВАЦ

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ПОЖАРЕВАЦ

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА - ПРЕМА ПП-у :

ИЗВОД ИЗ НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПОЖАРЕВАЦ 4" - КАРТА НАМЕНА ПОВРШИНЕ

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА - ПРЕМА НАЦРТУ ПГР-у
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ɼʘʥʠʣʦ ʌʫʨʫʥ˅ʠ˂, ʜʠʧʣ.ʠʥʞ.ʘʨʭ.

ɱʘʩʥʘ ʄʘʨʠ˂ʝʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.
ʄʠʨʿʘʥʘ ɸʨʩʝʥʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʀʚʘʥʘ ʉʪʘʥʦʿʝʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ

ɹʨʦʿ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ:

ʇʘʨʘʬ

ʋʨʙʘʥʠʩʪʠ
ʩʘʨʘʜʥʠʮʠ:

ʋʨʙʘʥʠʩʪʠʯʢʠ ʧʨʦʿʝʢʘʪ

ʀʤʝ ʠ ʧʨʝʟʠʤʝ
ʆʜʛ. ʧʨʦʿʝʢʪʘʥʪ

ʃʠʮʝʥʮʘ ʦʜʛ. ʧʨʦʿ.

ɺʨʩʪʘ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ:

ɹʨʦʿ ʫʛʦʚʦʨʘ :
ʀʥʚʝʩʪʠʪʦʨ: Министарство правде Републике Србије - Управа за извршење

кривичних санкција - Казнено поправни завод у Пожаревцу
ʆʙʿeʢʘʪ: Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за

потребе службе обезбеђења, део комплекса Казнено-поправног
завода Пожаревац - Забела

ɸʜʨʝʩʘ:

ʃʦʢʘʮʠʿʘ:  ʂ.ʇ. 3056/1 ʂO ʇʦʞʘʨʝʚʘʮ
ɼʫʥʘʚʩʢʘ ʙʙ, 12000 ʇʦʞʘʨʝʚʘʮ, ɿʘʙʝʣʘ

ʈʘʟʤʝʨʘ:

ɹʨ.ʮʨʪʝʞʘ:

Извод из ГУП-а Пожаревац ,
Просторног плана града Пожеравац
и нацрта ПГР "Пожаревац 4" са
границом урбанистичког пројекта

ʅʘʟʠʚ ʮʨʪʝʞʘ:



ʃɽɻɽʅɼɸ

ʂɸʊɸʉʊɸʈʉʂɸ ʇɸʈʎɽʃɸ

ɹʈʆɱ ʂɸʊɸʉʊɸʈʉʂɽ ʇɸʈʎɽʃɽ

ʌɸʂʊʀʏʂʆ ʉʊɸɳɽ

ɻʈɸʅʀʎɸ "ɿʆʅɽ ʀʅʊɽʈɺɽʅʎʀɱɽ"

ɻʈɸʅʀʎɸ ʆɹʋʍɺɸʊɸ ʋʈɹɸʅʀʉʊʀʏʂʆɻ ʇʈʆɱɽʂʊɸ

ʈɽɻʋʃɸʎʀʆʅɸ ʃʀʅʀɱɸ

ʇʆʉʊʆɱɽɴʀ ʆɹɱɽʂʊʀПр
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ɼʘʥʠʣʦ ʌʫʨʫʥ˅ʠ˂, ʜʠʧʣ.ʠʥʞ.ʘʨʭ.

ɱʘʩʥʘ ʄʘʨʠ˂ʝʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.
ʄʠʨʿʘʥʘ ɸʨʩʝʥʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʀʚʘʥʘ ʉʪʘʥʦʿʝʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ

ɹʨʦʿ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ:

ʇʘʨʘʬ

ʋʨʙʘʥʠʩʪʠ
ʩʘʨʘʜʥʠʮʠ:

ʋʨʙʘʥʠʩʪʠʯʢʠ ʧʨʦʿʝʢʘʪ

ʀʤʝ ʠ ʧʨʝʟʠʤʝ
ʆʜʛ. ʧʨʦʿʝʢʪʘʥʪ

ʃʠʮʝʥʮʘ ʦʜʛ. ʧʨʦʿ.

ɺʨʩʪʘ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ:

ɹʨʦʿ ʫʛʦʚʦʨʘ :
ʀʥʚʝʩʪʠʪʦʨ: Министарство правде Републике Србије - Управа за извршење

кривичних санкција - Казнено поправни завод у Пожаревцу
ʆʙʿeʢʘʪ: Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за

потребе службе обезбеђења, део комплекса Казнено-поправног
завода Пожаревац - Забела

ɸʜʨʝʩʘ:

ʃʦʢʘʮʠʿʘ:  ʂ.ʇ. 3056/1 ʂO ʇʦʞʘʨʝʚʘʮ
ɼʫʥʘʚʩʢʘ ʙʙ, 12000 ʇʦʞʘʨʝʚʘʮ, ɿʘʙʝʣʘ

ʈʘʟʤʝʨʘ:

ɹʨ.ʮʨʪʝʞʘ:

Катастарско топографски план са
границом урбанистичког пројекта и
подручјем детаљне разраде

ʅʘʟʠʚ ʮʨʪʝʞʘ:



ʃɽɻɽʅɼɸ

ʂɸʊɸʉʊɸʈʉʂɸ ʇɸʈʎɽʃɸ

ɹʈʆɱ ʂɸʊɸʉʊɸʈʉʂɽ ʇɸʈʎɽʃɽ

ʌɸʂʊʀʏʂʆ ʉʊɸɳɽ

ɻʈɸʅʀʎɸ "ɿʆʅɽ ʀʅʊɽʈɺɽʅʎʀɱɽ"

ɻʈɸʅʀʎɸ ʆɹʋʍɺɸʊɸ ʋʈɹɸʅʀʉʊʀʏʂʆɻ ʇʈʆɱɽʂʊɸ

ʈɽɻʋʃɸʎʀʆʅɸ ʃʀʅʀɱɸ

ʇʆʉʊʆɱɽɴʀ ʆɹɱɽʂʊʀПр

ɿɽʃɽʅɽ ʇʆɺʈʐʀʅɽ

ɸʉʌɸʃʊʀʈɸʅɽ ʇʆɺʈʐʀʅɽ ɿɸ ʊʈʆʊʆɸʈ

ʋʃɸɿ / ʀɿʃɸɿ ɿɸ ɿɸʇʆʉʃɽʅɽ

ʂʆʃʉʂʀ ʋʃɸɿ

ʃʀʅʀɱɸ ʅɸɼɿɽʄʅɽ ɿɸʋɿɽʊʆʉʊʀ ʇʆʉʊʆɱɽɴʀʍ ʆɹɱɽʂʊɸ

ɸʉʌɸʃʊʀʈɸʅɽ  ʇʆɺʈʐʀʅɽ ɿɸ ʋʃʀʎʋ

ʃʀʅʀɱɸ ʅɸɼɿɽʄʅɽ ɿɸʋɿɽʊʆʉʊʀ ʅʆɺʆɻ ʆɹɱɽʂʊɸ

ʇʈɸɺɸʎ ʂʈɽʊɸɳɸ ɺʆɿʀʃɸ
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ɼʘʥʠʣʦ ʌʫʨʫʥ˅ʠ˂, ʜʠʧʣ.ʠʥʞ.ʘʨʭ.

ɱʘʩʥʘ ʄʘʨʠ˂ʝʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.
ʄʠʨʿʘʥʘ ɸʨʩʝʥʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʀʚʘʥʘ ʉʪʘʥʦʿʝʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ

ɹʨʦʿ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ:

ʇʘʨʘʬ

ʋʨʙʘʥʠʩʪʠ
ʩʘʨʘʜʥʠʮʠ:

ʋʨʙʘʥʠʩʪʠʯʢʠ ʧʨʦʿʝʢʘʪ

ʀʤʝ ʠ ʧʨʝʟʠʤʝ
ʆʜʛ. ʧʨʦʿʝʢʪʘʥʪ

ʃʠʮʝʥʮʘ ʦʜʛ. ʧʨʦʿ.

ɺʨʩʪʘ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ:

ɹʨʦʿ ʫʛʦʚʦʨʘ :
ʀʥʚʝʩʪʠʪʦʨ: Министарство правде Републике Србије - Управа за извршење

кривичних санкција - Казнено поправни завод у Пожаревцу
ʆʙʿeʢʘʪ: Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за

потребе службе обезбеђења, део комплекса Казнено-поправног
завода Пожаревац - Забела

ɸʜʨʝʩʘ:

ʃʦʢʘʮʠʿʘ:  ʂ.ʇ. 3056/1 ʂO ʇʦʞʘʨʝʚʘʮ
ɼʫʥʘʚʩʢʘ ʙʙ, 12000 ʇʦʞʘʨʝʚʘʮ, ɿʘʙʝʣʘ

ʈʘʟʤʝʨʘ:

ɹʨ.ʮʨʪʝʞʘ:ʅʘʟʠʚ ʮʨʪʝʞʘ:

Регулационо нивелационо решење

ɻʈɸɫ. ʃʀʅʀɱɸ = ɻʈɸʅʀʎɸ ʅɸɱʀʉʊʋʈɽʅʀɱɽɻ ʆɹɱɽʂʊɸ ʂʆʄʇʃɽʂʉɸ



ʃɽɻɽʅɼɸ

ʂɸʊɸʉʊɸʈʉʂɸ ʇɸʈʎɽʃɸ

ɹʈʆɱ ʂɸʊɸʉʊɸʈʉʂɽ ʇɸʈʎɽʃɽ

ʌɸʂʊʀʏʂʆ ʉʊɸɳɽ

ɻʈɸʅʀʎɸ "ɿʆʅɽ ʀʅʊɽʈɺɽʅʎʀɱɽ"

ɻʈɸʅʀʎɸ ʆɹʋʍɺɸʊɸ ʋʈɹɸʅʀʉʊʀʏʂʆɻ ʇʈʆɱɽʂʊɸ

ʈɽɻʋʃɸʎʀʆʅɸ ʃʀʅʀɱɸ

ʇʆʉʊʆɱɽɴʀ ʆɹɱɽʂʊʀПр

ɿɽʃɽʅɽ ʇʆɺʈʐʀʅɽ

ɸʉʌɸʃʊʀʈɸʅɽ ʇʆɺʈʐʀʅɽ ɿɸ ʊʈʆʊʆɸʈ

ʋʃɸɿ / ʀɿʃɸɿ ɿɸ ɿɸʇʆʉʃɽʅɽ

ʂʆʃʉʂʀ ʋʃɸɿ

ʃʀʅʀɱɸ ʅɸɼɿɽʄʅɽ ɿɸʋɿɽʊʆʉʊʀ ʇʆʉʊʆɱɽɴʀʍ ʆɹɱɽʂʊɸ

ɸʉʌɸʃʊʀʈɸʅɽ  ʇʆɺʈʐʀʅɽ ɿɸ ʋʃʀʎʋ

ʃʀʅʀɱɸ ʅɸɼɿɽʄʅɽ ɿɸʋɿɽʊʆʉʊʀ ʅʆɺʆɻ ʆɹɱɽʂʊɸ

ʇʈɸɺɸʎ ʂʈɽʊɸɳɸ ɺʆɿʀʃɸ
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200 1440 14

ɼʘʥʠʣʦ ʌʫʨʫʥ˅ʠ˂, ʜʠʧʣ.ʠʥʞ.ʘʨʭ.

ɱʘʩʥʘ ʄʘʨʠ˂ʝʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.
ʄʠʨʿʘʥʘ ɸʨʩʝʥʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʀʚʘʥʘ ʉʪʘʥʦʿʝʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ

ɹʨʦʿ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ:

ʇʘʨʘʬ

ʋʨʙʘʥʠʩʪʠ
ʩʘʨʘʜʥʠʮʠ:

ʋʨʙʘʥʠʩʪʠʯʢʠ ʧʨʦʿʝʢʘʪ

ʀʤʝ ʠ ʧʨʝʟʠʤʝ
ʆʜʛ. ʧʨʦʿʝʢʪʘʥʪ

ʃʠʮʝʥʮʘ ʦʜʛ. ʧʨʦʿ.

ɺʨʩʪʘ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ:

ɹʨʦʿ ʫʛʦʚʦʨʘ :
ʀʥʚʝʩʪʠʪʦʨ: Министарство правде Републике Србије - Управа за извршење

кривичних санкција - Казнено поправни завод у Пожаревцу
ʆʙʿeʢʘʪ: Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за

потребе службе обезбеђења, део комплекса Казнено-поправног
завода Пожаревац - Забела

ɸʜʨʝʩʘ:

ʃʦʢʘʮʠʿʘ:  ʂ.ʇ. 3056/1 ʂO ʇʦʞʘʨʝʚʘʮ
ɼʫʥʘʚʩʢʘ ʙʙ, 12000 ʇʦʞʘʨʝʚʘʮ, ɿʘʙʝʣʘ

ʈʘʟʤʝʨʘ:

ɹʨ.ʮʨʪʝʞʘ:ʅʘʟʠʚ ʮʨʪʝʞʘ:

ʇʆʉʊʆɱɽɴʀ ɺʆɼʆɺʆɼ  Ø80 И Ø100

ʇʆʉʊʆɱɽɴʀ ʌɽʂɸʃʅʀ ʉɸɹʀʈʅʀ ʂʆʃɽʂʊʆʈ  Ø400

ʇʆʉʊʆɱɽɴɸ ʊʂ ʄʈɽɾɸ

ʇʆʉʊʆɱɽɴɸ ɽʃɽʂʊʈʆ ʀʅʉʊɸʃɸʎʀɱɸ 10kV И JO

ʇʆʉʊʆɱɽɴʀ ʇʈʀʄɸʈʅʀ ʊʆʇʃʆɺʆɼ

ʇʃɸʅʀʈɸʅʀ ʇʆʃʀɽʊʀʃʅɽʉʂʀ ɻɸʉʆɺʆɼ (p=1÷4 bara)

ʎʈʇʅɸ ʉʊɸʅʀʎɸ ɿɸ ʌɽʂɸʃʅʀ ʉɸɹʀʈʅʀ ʂʆʃɽʂʊʆʈ  Ø400

ПЛАН ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕХНИЧКУ
ИНФРАСТРУКТУРУ - СИНХРОН ПЛАН



 

Браће Недић бр. 33А, 11000 Београд – Врачар 

(+381) 011 3442332 

www.bg-arh.com               
Шифра делатности:  7112 Матични број:  21058815 ПИБ:  108741629 

 

1.1 НАСЛОВНА СТРАНА – 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Назив и ознака дела 
пројекта: 

1 - Пројекат архитектуре 

Инвеститор: 

Министарство правде Републике Србије 
Управа за извршење кривичних санкција 
Казнено поправни завод у Пожаревцу 

Објекат: 

Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за потребе 
службе обезбеђења, део комплекса Казнено-поправног завода 
Пожаревац Забела на КП 3056/1, КО Пожаревац 

Врста техничке 
документације: 

ИДР – идејно решење 

За грађење/извођење Новопројектовани објекат 

Пројектант: БГ АРХ доо, Браће Недић бр. 33А, 11000 Београд - Врачар 

Одговорно лице 
пројектанта: 

Александра Трифунац, дипл.инж.арх., директор 

Потпис: 
 

                                 Ел.потпис: 

Одговорни пројектант: Немања Шипетић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 210А03520 

Потпис:                                                                                                   Ел.потпис: 

 

Број техничке докуметације: 143-2-ИДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број уговора Бр. Објекта Врста док. Бр. дела пројекта Ревизија 

143/20 01 ИДР 1 0 

Место и датум: Београд, јул 2021. 



 

 

Инвеститор: 
Министарство правде Републике Србије 
Управа за извршење кривичних санкција 
Казнено поправни завод у Пожаревцу 

Објекат: 
Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 
потребе службе обезбеђења, део КПЗ Пожаревац, Забела 

Врста техничке 
документације: 

ИДР – идејно решење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јул 2021. 143-2-ИДР 1. Пројекат архитектуре 2  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

 

 

0.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

Број Назив документа 

1.1 НАСЛОВНА СТРАНА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

1.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.6.1 ТАБЕЛЕ ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА 

1.6.2 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Министарство правде Републике Србије 
Управа за извршење кривичних санкција 
Казнено поправни завод у Пожаревцу 

Објекат: 
Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 
потребе службе обезбеђења, део КПЗ Пожаревац, Забела 

Врста техничке 
документације: 

ИДР – идејно решење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јул 2021. 143-2-ИДР 1. Пројекат архитектуре 3  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

0.2а САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

Број Назив документа Размера Број цртежа 

1.7.0.0 КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА Р 1:2500 953-030-6094/2021 

1.7.0.1 КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН  Р 1:500 1 

1.7.0.2 КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН  Р 1:500 2 

1.7.1 
СИТУАЦИОНИ ПЛАН СА ПРИКАЗОМ 
ПАРТЕРНОГ РЕШЕЊА 

Р 1:500 А-01 

1.7.2 
СИТУАЦИОНИ ПЛАН СА ПРИКАЗОМ 
КРОВНИХ РАВНИ 

Р 1:500 А-02 

1.7.3 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА Р 1:100 А-03 

1.7.5 ОСНОВА КРОВА Р 1:100 А-04 

1.7.6 ПРЕСЕЦИ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 Р 1:100 А-05 

1.7.7 ИЗГЛЕДИ  Р 1:100 А-06 

 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Министарство правде Републике Србије 
Управа за извршење кривичних санкција 
Казнено поправни завод у Пожаревцу 

Објекат: 
Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 
потребе службе обезбеђења, део КПЗ Пожаревац, Забела 

Врста техничке 
документације: 

ИДР – идејно решење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јул 2021. 143-2-ИДР 1. Пројекат архитектуре 4  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука УС РС, 

24/2011,121/2012 , 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 и др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини,начину и поступку израде и начин вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019) као: 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

за израду техничке документације: 

Назив и ознаке дела пројекта: 1 - Пројекат Архитектуре 

Објекат: 

Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 
потребе службе обезбеђења, део комплекса Казнено-поправног 
завода Пожаревац Забела на КП 3056/1, КО Пожаревац 

Врста техничке документације: ИДР – идејно решење 

За грађење/извођење радова: Новопројектовани објекат 

 

одређује се: 

Одговорни пројектант: Немања Шипетић, дипл.инж.арх. 

Потпис: 
 
 
 
 

 

Број лиценце: 210А03520 

 

Пројектант биро: БГ АРХ доо, Браће Недић бр. 33А, 11000 Београд - Врачар 

Одговорно лице пројектанта: Александра Трифунац, дипл.инж.арх., директор 

Потпис:  

 
 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Министарство правде Републике Србије 
Управа за извршење кривичних санкција 
Казнено поправни завод у Пожаревцу 

Објекат: 
Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 
потребе службе обезбеђења, део КПЗ Пожаревац, Забела 

Врста техничке 
документације: 

ИДР – идејно решење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јул 2021. 143-2-ИДР 1. Пројекат архитектуре 5  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

Одговорни пројектант за израду техничке документације: 

Назив и ознаке дела пројекта: 1 - Пројекат Архитектуре 

Објекат: Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 
потребе службе обезбеђења, део комплекса Казнено-поправног 
завода Пожаревац Забела на КП 3056/1, КО Пожаревац 

Врста техничке документације: 
ИДР – идејно решење 

За грађење/извођење радова: Новопројектовани објекат 

 

Одговорни пројектант: Немања Шипетић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 210А03520 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 Да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из 

области изградње објеката и правилима струке; 

 Да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за 

објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 

Одговорни пројектант: 
Немања Шипетић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 210А03520 

Потпис: 

 

 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Министарство правде Републике Србије 
Управа за извршење кривичних санкција 
Казнено поправни завод у Пожаревцу 

Објекат: 
Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 
потребе службе обезбеђења, део КПЗ Пожаревац, Забела 

Врста техничке 
документације: 

ИДР – идејно решење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јул 2021. 143-2-ИДР 1. Пројекат архитектуре 6  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

 

 

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Министарство правде Републике Србије 
Управа за извршење кривичних санкција 
Казнено поправни завод у Пожаревцу 

Објекат: 
Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 
потребе службе обезбеђења, део КПЗ Пожаревац, Забела 

Врста техничке 
документације: 

ИДР – идејно решење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јул 2021. 143-2-ИДР 1. Пројекат архитектуре 7  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

За израду Идејног решења за изградњу новопројектованог објекта за пресвлачење и смештај опреме (за потребе 

службе обезбеђења) у оквиру комплекса Казнено поправног завода у Забели, Пожаревац. 

Предмет пројекта је израда техничке документације – Идејно решење (ИДР) за потребе Урбанистичког пројекта за 

изградњу новопројектованог објекта за пресвлачење и смештај опреме (за потребе службе обезбеђења) у оквиру 

комплекса Казнено поправног завода у Забели, Пожаревац, у свему према захтевима Наручиоца: Министарства 

правде Републике Србије, Управе за извршење кривичних санкција, Казнено поправни завод у Пожеревцу. 

ЛОКАЦИЈА И ОПШТИ ПОЈМОВИ 

Предметни објекат се налази у оквиру комплекса Казнено-поправног завода у Пожаревцу – Забели на кат.пар. бр. 

3056/1, КО Пожаревац. 

Комплекс Казнено поправног завода Пожаревац – Забела представља заокружену целину са свим пратећим 

садржајима неопходним за ову врсту делатности. У оквиру комплекса је могуће, без проширивања његових 

граница, организовати претеће садржаје за службена лица. Објекат се налази између ограде која дели смештајни 

стамбени део за осуђена лица од осталог дела комплекса Завода и Дунавске улице. 

Парцела је готово правоуграоног облика и пружа се у правцу североисток-југозапад. Пројектом је планирана 

изградња објекта за пресвлачење и смештај опреме (за потребе службе обезбеђења), који се налази на северном 

делу парцеле. Предметни објекат је приземне спратности. 

У оквиру комплекса су дефинисане интерне саобраћајнице и обезбеђена приводна инфраструктура. 

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ ОБЈЕКАТ – Изградња објекта за пресвлачење и смештај опреме 

Функција и садржаји 

Према важећем Закону о извршењу кривичних санкција, планира се изградња објекта за пресвлачење и смештај 

опреме. 

У Објекту су пројектоване две одвојене целине, женска и мушка свлачионица. Свака целина има засебан улаз. 

Женска свлачионица је пројектована за 20, а мушка за 288 службеника обезбеђења који користе просторе објекта 

за пресвлачење у више смена током 24 сата и то по 60 службених лица истовремено, у једној смени. 

У делу објекта намењеном женској свлачионици налазе се: предпростор, женска гардероба, женски санитарни 

чвор и техничка пеосторија. 

У делу објекта намењеном за мушку свлачионицу налазе се: ветробран, мушка гардероба и 2 мушка санитарна 

чвора. 

Светла висина свих просторија у Објекту је 2.86 м, осим простора ветробрана где је висина 2.37 м. Улази у 

свлачионице су са југозападне стране. Гардеробе и санитарни чворови димензионисани су према броју корисника. 

У гардеробама су пројектоване касете за чување личних ствари и личног наоружања службеника обезбеђења. У 

санитарном чвору у женској свлачионици пројектоване су две одвојене туш-кабине са предпростором за 

пресвлачење, предпростор са 2 умиваоника и тоалет са одвојеним просторијама за умиваоник и један тоалет. 

У сваком санитарном чвору у мушкој свлачионици пројектоване су 2 одвојене туш кабине са предпростором за 

пресвлачење и заједнички простор за пресвлачење са клупом испред туш кабина, предпростор са 2 умиваоника и 

тоалет са 2 кабине и два писоара. 



 

 

Инвеститор: 
Министарство правде Републике Србије 
Управа за извршење кривичних санкција 
Казнено поправни завод у Пожаревцу 

Објекат: 
Објекат за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за 
потребе службе обезбеђења, део КПЗ Пожаревац, Забела 

Врста техничке 
документације: 

ИДР – идејно решење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јул 2021. 143-2-ИДР 1. Пројекат архитектуре 8  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

Укупна нето површина је 279,86 м2. 

Укупна бруто површина је 326,87 м2. 

Материјализација 

Фасада 

Фасадни зидови су од гитер блокова у продужном малтеру, са хоризонталним и вертикалним серклажима. 

Термоизолација фасадних зидова пројектована је са спољне стране од камене вуне. Завршна обрада фасаде је 

од продужног малтера са пердашењем завршног слоја, бојеног фасадном бојом у тону по избору пројектанта. 

Термоизолација на делу фасаде испод плоче на тлу (испод АБ “зуба”) је од стиродура, док је завршна обрада  од 

продужног малтера, бојеног фасадном бојом. 

Кров 

Кровна конструкција главног крова су двоводни решеткасти кровни носачи дрвене конструкције на међуспратној 

конструкцији. Кровну конструкцију изнад ветробрана чине једноводни решеткасти кровни носачи дрвене 

конструкције, који се својим доњим појасевима ослањају на АБ греду и серклаж. Кровни покривач је од челичног 

поцинкованог пластифицираног лима у систему дуплостојећег фалца у тону по избору пројектанта, у нагибу од 

10%. 

Конструкција 

Међуспратна конструкција према тавану је лако монтажна таваница ЛМТ. Таваница се ослања на фасадне зидове 

који су од гитер блокова са хоризонталним и вертикалним серклажима од армираног бетона. Испод фасадних 

зидова пројектовани су тракасти армиранобетонски темељи. Темељне траке су међусобно повезане везним 

гредама на међусобном растојању од око 8,0 м. 

Обрада зидова 

Сви зидови у објекту се обрађују у складу са наменом просторија. 

Зидови у гардеробама, ветробрану, предпростору и техничкој просторији су машински малтерисани у два слоја са 

пердашењем. Зидови су глетовани и бојени полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. У мокрим 

чворовима као, зидови су обложени керамичким плочицама прве класе до висине 2,1 м, а изнад перива акрилна 

боја, у тону по избору пројектанта. 

Обрада подова 

Сви подови су пројектовани у складу са наменом просторије, безбедни су за коришћење и једноставни за 

одржавање. 

У гаредробама и предпростору женске гардеробе је саморавнајући епоксидни под. По ободу просторија са 

завршном обрадом у епоксидном поду поставља се заобљени сокл од истог материјала. У санитарним чворовима 

је под од неклизајућих керамичких плочица на слоју лепка за плочице.  У ветробрану, на трему и на степеницама 

је под од гранитне керамике у цементном малтеру. Завршна обрада пода у техничкој просторији је цементна 

кошуљица. 

Боја/дезен гранитне керамике као и тон свих боја је по избору Пројектанта. 

На свим контактима две различите подне облоге, као и на угловима степеника, поставити профилисану 

алуминијумску лајсну. 
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Обрада плафона 

Сви плафони у објекту, осим плафона у ветробрану су машински малтерисани у два слоја са завршним 

пердашењем. Плафон у ветробрану је од гипс картонских плоча. Сви плафони су глетовани и бојени 

полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Тон свих боја је по избору Пројектанта. 

Столарија и браварија 

Спољну прозори и врата су пројектовани од шестокоморних ПВЦ профила и застакљени су двоструким 

нискоемисионим стаклом испуњеним аргоном. На спољним прозорима и вратима пројектоване су решетке од 

челичних кутијастих профила. Решетке на вратима су са цилиндар бравом. 

Сва унутрашња врата су столарска. Довратник је од чамовог масива са покривним лајснама. Врата су бојена и 

лакирана у тону по избору пројектанта. 

У санитарним чворовима пројектоване су преграде од пластифицираних алуминијумских профила са испуним од 

сендвича који се састоји од два алуминијумска пластифицирана лима и полиуретана. 

 

Одговорни пројектант: Немања Шипетић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 210А03520 

Потпис: 
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1.6.1 ТАБЕЛЕ ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА 
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1.6.2 ПРОЦЕЊА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

Процењена вредност инвестиције је 30.000.000,00 динара (словима: тридесетмилиона динара).  

 

Одговорни пројектант: Немања Шипетић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 210А03520 

Потпис: 
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1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti BG ARH d.o.o 
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ПОЖАРЕВАЦ

КОПИЈА KATAСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Сект ор  за  ка т а с т а р  непокр ет нос т и - Одељ ењ е за  ка т а с т а р  водова  Кр а гујева ц
Бр ој: 956-304-8158/2021

Гр а д / Опш т ина ПОЖАРЕВАЦ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

С

 

Копија  пла на  водова  је вер на  ор игина лу.
Кр а гујева ц
22.04.2021.године

Ра змер а : 1:1000
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