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Катастарско топографски план за к. п. бр. 2366/392 и 2366/451
К.О.Велико
Градиште,
израђен
од
геодетске
радње
«МАРИНКОВИЋ», Житни Трг бр.2 Велико Градиште, Љубо
Маринковић



Копија плана парцеле бр. 2366/392 и 2366/451 К.О.Велико
Градиште, бр.953-1/17-425 од 07.06.2017. год.



Препис листа непокретности број: 5421 К.О.Велико Градиште за
к. п. бр. 2366/392 и 2366/451 К.О. В. Градиште
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На основу одредби чланова 62 и 38. Закона o планирању и изградњи
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС и 132/2014 и 145/2014), доносим:

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
На изради документације :
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2366/392 И
2366/451 К.О. В. ГРАДИШТЕ, У НАСЕЉУ БЕЛИ БАГРЕМ, ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ

1.Одговорни урбаниста

Сузана Ивановић, дипл. инж.арх.
(лиценца бр. 200 0176 03)

Именована има радно искуство у својој струци од преко 5
година, те испуњава услове прописане у погледу стручне спреме и
праксе да може самостално израђивати урбанистичко техничку
документацију по чл. 65. Закона о планирању и изградњи (СЛ
гласник РС број 72/2009). и Закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи ( СЛ гласник РС број 24/2011)
Именована је дужна да се при изради предметне
документације придржава најновијих техничких прописа, норматива
и стандарда као и услова предвиђених пројектним задатком.
Именована
је
дужна
да
урбанистичко
техничку
документацију
чијом је израдом руководила као одговорни
урбаниста и потпише.
Август 2017.год.
Директор
-----------------------------------------------Сузана Ивановић
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2366/392 И
2366/451 К.О. В. ГРАДИШТЕ, У НАСЕЉУ БЕЛИ БАГРЕМ, ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ

1. УВОД
Иницијатива за покретање поступка израде Урбанистичког пројекта за
изградњу пансионског објекта на к.п. бр. 2366/392 и 2366/451 К.О. Велико
Градиште (у даљем тексту: Урбанистички пројекат), покренута је од стране
власника предметних парцела, Васиљевић Виолете (Мирослав) из
Тополовника, која је и наручиоц израде Урбанистичког пројекта.
Опис задатка: Извршити урбанистичко архитектонску анализу и разраду
локације за изградњу пансионског објекта на парцелама бр. 2366/392 и
2366/451, које се налазе у туристичком насељу Бели багрем у Великом
Градишту, а на основу Планa Детаљне регулације за туристичко насеље
Бели Багрем, („Сл. гл. Општине Велико Градиште“, бр. 5/2016), и члана 60. и
61. Закона o планирању ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС и 132/2014 и 145/2014).
2. ЛОКАЦИЈА
Локација за израду Урбанистичког пројекта налази се:
• Место: Велико Градиште;
• Катастарска општина: Велико Градиште;
• Улица: Потес Насеље Бели Багрем;
• Број катастарских парцела у обухвату:
 2366/392
(03 а 15м2)
 2366/451
(00 а 85м2)
Укупна површина обухвата Урбанистичког пројекта износи 400 м2
3. ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Инвеститор је доставио следећу документацију:
 Катастарско топографски план за к. п. бр. 2366/392 и 2366/451
К.О.Велико Градиште, израђен од геодетске радње «МАРИНКОВИЋ»,
Житни Трг бр.2 Велико Градиште, Љубо Маринковић


Копија плана парцеле бр. 2366/392 и 2366/451 К.О.Велико Градиште,
бр.953-1/17-425 од 07.06.2017. год.



Препис листа непокретности број: 5421 К.О.Велико Градиште за к. п.
бр. 2366/392 и 2366/451 К.О. В. Градиште
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Предметне целе катастарске парцеле у обухвату Урбанистичког
пројекта су градско грађевинско земљиште у власништву:
2366/392
(03 а 15м2)
2366/451
(00 а 85м2)
Власник:
- Васиљевић Виолете (Мирослав) из Тополовника, обим удела 1/1.
Предметне парцеле бр. 2366/392 и 2366/451 су неизграђене.
Предвиђено је да се ове две парцеле споје у једну и тако формира
јединствена грађевинска парцела на којој ће се налазити планиран објекат.
Локација се налази на крају јавне саобраћајне површине, улице на кп
бр. 2366/385 КО В. Градиште.
Терен је у сасвим благом равномерном нагибу у правцу од северозапада
према југоистоку, навише, од коте 75,60 мнв до 76,00 мнв.
Парцеле имају трапезоидни облик. Након спајања парцела, новоформирана
грађевинска парцела ће бити полигонон облика налик трапезу.
Обзиром на геометрију у простору, будућа грађевинска парцела ће имати
изломљен улични фронт, под углом од око 900 . Дужина улицног фронта је
7,36м и 5,66м, што омогућава несметан колски приступ парцели.
У складу са чланом 61., Закона о планирању и изградњи («Службени гласник
РС», број 24/11 и 121/2012 42/2013 - одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013
– одлука УС, 132/2014 и 145/2014), овај урбанистички пројекат ради се кao
анализа могућности изградње новог пансионског објекта на описаној локацији.
5. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:
• Закон о планирању и изградњи изградњи («Службени гласник РС», број
72/09 и 81/09). и Закон о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС», број 24/11 и 121/2012 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - oдлука УС и 132/2014 и 145/2014).
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:
• План детаљне регулације туристичког насеља
(„Сл. гл. Општине Велико Градиште“, бр. 5/2016)

Бели

Багрем,

6. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
У простору обухвата Урбанистичког пројекта, на предметним катастарским
парцелама, планира се изградња следећих садржаја:
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Пословни апартмански објекат, спратности П+3
Интерни саобраћајни колски и пешачки приступ
стационарним саобраћајем,
Прикључци на примарну комуналну инфраструктуру
Уређене зелене површине

објекту

са

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ КОЈИ ЋЕ СЕ ГРАДИТИ
Према идејном архитектонском решењу у прилогу овог Урбанистичког
пројекта, Објекат се поставља као слободностојећи објекат.
Колски приступ парцели планиран је са улице на к.п. бр.2366/385 КО
Велико Градиште.
Положај објекта одређен је у односу на параметре задате важећим
планом, односно грађевинска линија постављена је на 2,5м од регулационих
линија, као на 2,5м удаљења од бочне границе парцеле. Удаљење објекта од
бочне северозападне границе парцеле износи 7,65 м.
Објекат је неправилног облика и у приземљу је габаритних димензија
19,38м х 14,13м. Објекат је максималне спратности П+3, (приземље+три
спрата).
У приземљу објекта су смештена два кафе-ресторана са рецепцијом,
кухиње са пратећим и помоћним просторијама и издвојено степениште са
ходником, за везу са спратовима.
На спратовима су смештајне јединице типа апартмана, укупно четири
јединице по спрату.
Укупан број смештајних јединица-апартмана, у објекту је 12.
У бочном-западном делу локације организовано је партерно паркирање
на отвореном платоу, за укупно 4 путничка аутомобила и још једно паркинг
место до приступне улице, испред објекта
Нивелација објекта урађена је у односу на терен и коте приступних
саобраћајница. Кота приземља објекта, постављена је на апсолутну коту од
75,90мнв.
Вертикална комуникација у објекту решена је са једним једнокраким
степеништем са одмориштем.











Преглед површина планираног објекта:
бруто површина приземља
158,67 м2
бруто површина I, II и III спрата 3x186,18=
558,54 м2
Укупна бруто изграђена површина
717,21 м2
Бруто надземне површине
717,21 м2
Нето површина објекта
580.95м2
Нето корисна површина објекта
505,19 м2
Нето корисна затворена површина
448,79 м2
Максимална висина објекта износи
16,00м
Конструкција објекта је масивни систем са АБ вертикалним и
хоризонталним срклажима и ФЕРТ таваницама
Кров је решен као кос, нагиба – 270 покривен црепом
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Место за канте за чврсти комунални отпад, (укупно 2), одређено је у
приступној зони, до приступне улице и заклоњено украсном дрвеном оградом,
која се пружа и на продужетак уличног фронта у делу где се налази издвојено
паркинг место.
Укупан број остварених паркинг места на парцели износи 5, што у односу
на 448,79 м2 затворене корисне површине износи 1пм/100м2 корисне
површине.
7. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Важећи плански основ је План детаљне регулације туристичког насеља Бели
Багрем, („Сл. гл. Општине Велико Градиште“, бр. 5/2016)
ОПШТИ УСЛОВИ
Урбанистички показатељи - зона Г:
Планиране претежне намене су: становање мале густине типа а, становање
мале густине типа в, туризам и угоститељство (Х - хотели, А - апартмани, П пансиони, Р - ресторани, К - кафеи, АК - ауто камп), спорт и рекреација (БС веслачки савез), насип, обалоутврда, интегрисане саобраћајнице, пешачке
стазе и површине и уређено и парковско зеленило.
• врста и намена објеката који се могу градити
Врста и намена објеката који се могу градити одређени су планираном
претежном наменом и то: становање мале густине типа а, становање мале
густине типа в, туризам и угоститељство (Х - хотели, А - апартмани, П пансиони, Р - ресторани, К - кафеи, АК - ауто камп), спорт и рекреација (БС веслачки савез), насип, обалоутврда, интегрисане саобраћајнице, пешачке
стазе и површине и уређено и парковско зеленило. У зони уређене обале је
забрањена изградња осим дрвених мостова, стаза, мобилијара и
настрешница, а највеће дозвољене висине настрешница су 4,0м
• посебна правила
У објектима у обалном појасу у приземљима су обавезни јавни или
комерцијални садржаји
• компатибилне намене објеката који се могу градити
Становање средње густине, туристички смештај свих типова, комерцијални и
пословни објекти, као и објекти пратећих садржаја уз објекте предвиђене
претежном наменом.
• највећи дозвољени индекс или проценат заузетости грађевинске парцеле
претежна намена највећи
дозвољени индекс заузетости
становање мале густине типа а
40%
Х - хотели
60%
А - апартмани
60%
П - пансиони
60%
Р - ресторани, К - кафеи
60%
АК - ауто камп
20%
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БС - веслачки савез

50%

највећа дозвољена висина или спратност објеката
највеће дозвољене висине
Х - хотел
4 надземне етаже
становање мале густине типа в
П+1 или П+Пк
А - апартмани
4 надземне етаже
П - пансиони
4 надземне етаже
Р - ресторани, К - кафеи
П+Пк
АК - ауто камп
П+Пк
БС - веслачки савез
П+1+Пк
• услови за простор за паркирање возила
претежна намена
потребна паркинг места у односу на
корисну нето површину без тераса
Х - хотел
1 паркинг на 120м2 нето
становање мале густине типа в
1 паркинг на 100м2 нето
А - апартмани
1 паркинг на 70м2 нето
П - пансиони
1 паркинг на 100м2 нето
Р - ресторани, К - кафеи
1 паркинг на 120м2 нето
АК - ауто камп
1 паркинг на 120м2 нето
БС - веслачки савез
1 паркинг на 70м2 нето
У зони се највише 30% потребног број паркинг места може обезбедити и ван
парцеле, али у истој зони, на припадајућих паркинзима или у гаражама на
другој парцели, а на удаљености не већој од 100м од парцеле.
• минимална површина грађевинске парцеле
С обзиром на разраду кроз урбанистички пројекат, сем за намену становање
мале густине типа а за зону нису одређене најмање дозвољене површине
грађевинских парцела. Најмања нова грађевинска парцела за изградњу
становање мале густине типа а код слободностојећег објекта је 300 м2.,
двојног објекта 400 м2. (две по 200 м2), објекта у низу 200 м2. Најмања
ширина нове грађевинске парцеле за изградњу становање мале густине типа
а код слободностојећег објекта је 10 м, двојних објеката је 16 м. (два по 8 м.) и
објеката у низу је 6 м.
• максимална површина грађевинске парцеле
Највећа дозвољене површина нових грађевинских парцела за намене које се
разрађују урбанистичким пројектом не одређује се. У зони Г највећа
дозвољене површина нових грађевинских парцела за остале намене је 10 ари.
• положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле
Минимална удаљеност објекта од границе парцеле је 2,5 м.
• услови за уређење зелених и слободних површина на парцели
У зони Г сачувати фронтални појас засада багрема, уз потребну санитарну
сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са
кореновим системом. За свако здраво стабло посечено ради изградње морају
се на истој локацији на истој грађевинској парцели посадити два нова.
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У целој зони је обавезно да 30% слободне површине парцеле буде под
зеленилом. Обезбедити пејзажно уређење према потребама и функцији зоне
уз могућност задржавања постојећих квалитетних засада. Омогућити
одржавање зелених површина аутоматским системима за заливање.
Пејзажним уређењем предвидети интерне комуникације и партерне површине
са осталим пратећим садржајем. Зона уређене обале подлеже обавези
јединственог пејзажног уређења и мобилијара, у ширини променаде дуж
језера. На небрањеном делу земљишта између стазе и воде језера могу се
подизати лаки монтажни дрвени објекти, уз претходну израду урбанистичког
пројекта, а у складу са програмом постављања надлежног органа.
• локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта
Даља разрада претежне намене: туризам и угоститељство и то: Х - хотели, А апартмани, П - пансиони, Р - ресторани, К - кафеи, АК - ауто камп у зони Г је
предвиђена кроз урбанистички пројекат. Урбанистички пројекат може бити
рађен за целу зону или поједине подцелине.

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА
Табелом бр. 2 – Урбанистички показатељи, дати су урбанистички показатељи
планиране градње према приложеном идејном решењу:

Грађевинска парцела

Број

Површина(м2)

2366/392

315

2366/451

85

укупно

400

УРБАНИСТИЧКИ
ПАРАМЕТРИ ДОЗВОЉЕНИ
УРБАНИСТИЧКИМ
ПЛАНОМ

НОВО СТАЊЕ

Степен заузетости (%)

Индекс изграђености

Степен заузетости (%)

(186,18/400)х100
46%<60%

(717,21/400)
1,79

60%

 Површина хоризонталне пројеккције 186,18 м2
 БГРП 717,21 м2

8.1.Правила изградње
Регулација и нивелација објеката:





Објекат се на парцелу поставља као слободностојећи.
Грађевинска линија удаљена од регулационе 2,5м
Удаљење објекта од бочне западне границе парцеле је 7,65
Спратност објекта је П+3
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Максимална висина објекта 16,00м (пресек осовине објекта са линијом
терена)
Кота приземља је постављена на апсолутну коту +75,90 мнв
Спратна висина спратних етажа је 2,9 м
Спратна висина приземља је 3,2 м
Кров је сложен, кос, нагиба 270

8.2. Правила уређења парцеле:
Колски приступ парцели је са постојече јавне улице на к.п. бр.
2366//385, на делу садашње парцеле 266/451, К.О. Велико Градиште, у
ширини од 4,90м. Колске и пешачке саобраћајнице обрадити бехатон
плочама.
Плато за паркирање и приступни манипулативни плато радити у
попречном и подужном нагибу од 1,5%, према приступној улици.
Ограђивање парцеле према суседима извести зиданом оградом
висине 0,5м са могућношћу додавања транспаретног дела до висине од 1,4м.
Ограду на синору који делом излази на регулацију, одрадити такође са
зиданим делом висине 0,5м а дрвени део додати до висине од 1,0м.
Слободне делове предметне парцеле, потребно је хортикултурно
уредити а према графичком прилогу бр. 4 (Партерно уређење). Укупна
површина зелених површина износи 120,00м2=30% од површине предметних
парцела.
Атмосферске воде са тротоара одвести у зелене површине а воде са
платоа одвести падовима на јавну површину улице.
9. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре потребно је
радити у складу са важећим стандардима и техничким нормативима
прописаним посебно за сваку инфраструктуру и у складу са условима
надлежних дистрибутера.
Услови дистрибутера прибававиће се у поступку прибављања
Локацијских услова преко обједињене електронске процедуре.
На предметној локацији у појасу јавне саобраћајне површине, постоје
градске мреже водовода и канализације и електро и телеконукиационе
инсталације.
Услови за евакуацију чврстог комуналног отпада
Одношење смећа вршиће надлежно Комунално предузеће „СПИДЕР”, које ову
делатност обавља на територији целог Великог Градишта.
10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ
На подручју у границама Убанистичког пројекта нема заштићених нити
евидентираних културних и природних добара.
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На грађевинској парцели у оквиру унутрашњег дворишта, обезбеђен је
простор за постављање типских контејнера за чврсти комунални отпад.
Простор је лоциран тако да је лако приступачан за надлежну службу која их
празни.
Одвођење фекалних отпадних вода биће изведено затвореним цевним
системом и одведено у градску канализацију са прописаним падовима и по
техничким условима дистрибутера.
Обезбеђена је довољна површина за озелењавање.
Услови за заштиту од пожара:
1. Објекат се мора извести у складу са:
 Законом о заштити од пожара („СЛ. гласник РС“ бр.111/09)
 Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара ( „Сл. Лист СФРЈ“ бр.31/91)
 Правилником о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређења платоа за ватрогасна возила у близини објекта
повећаног ризика од пожара („СЛ. лист СРЈ“ бр.6/95)
 Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских
надземних водова ( „Сл. Лист СФРЈ“ бр.31/91
 Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског прежњења. „Сл. Лист СФРЈ“ бр.11/96, као и другим
важећим техничким прописима и стандардима који се примењују у
смислу заштите од пожара.
 Објекат мора бити реализован у складу са Правилником о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и
експлозија. (СЛ. Лист СЦГ“ бр. 31/2005)
Основне мере безбедности и заштите објекта од пожара су дате кроз техничка
решења, избор материјала и опреме, прописана растојања од других –
суседних објеката и поштовање других услова садржаних у законима,
стандардима и правилницима.
Мере енергетске ефикасности:
Врста објеката која се планира за изградњу на разматраној локацији,
спада у категорију објеката за коју је неопходна израда елабората о
енергетској ефикасности и прибављање енергетског пасоша у складу са
правилником о енергетској ефикасности зграда.
Мере заштите животне средине:
1.Мере у току изградње
Поштовати Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
број 72/09 и 81/09). и Закон о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС», број 24/11)
Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање
грађевинског материјала приликом транспорта.
Отпадни материјал који настане у процесу изградње прописно
сакупити, разврстати и одложити и одложити на за то предвиђену и одобрену
локацију.
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Материјал из ископа одвозити на за то унапред дефинисану локацију,
за коју је прибављена сагласност надлежног органа.
Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и
обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе.
2.Управљање отпадом
Поштовати Закон о управљању отпадом («Службени гласник РС», број
36/09 и 88/10), Закон о Амбалажи и амбалажном отпаду («Службени гласник
РС»), бр.36/09.
Обезбедити посебан простор за одлагање чврстог комуналног отпада.
Обезбедити посебне услове и опрему за сакупљање, разврставање и
привремено чување различитих отпадних материја
Секундарне сировине, опасан и други отпад, уколико га има, предавати
лицу са којим је закњучен уговор, а које има одговарајућу дозволу за
управљање отпадом.
3.Заштита Вода
Поштовати Закон о водама («Службени гласник РС», број 33/10)
Извести систем интерне сеператне канализације за атмосферске и
фекалне отпадне воде.
Отпадне воде упуштати у уличну градску канализацију, према
условима надлежног дистрибутера.
11. КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА , АРХИТЕКОНСКО И ЕСТЕТСКО
ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА
Архитектонско обликовање изведено је у складу са основном
функцијом објекта. Коришћена је комбинација класичних и савремених
материјала у грађевинарству примерено врсти објекта.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора
се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине како у
оквиру грађевинске парцеле тако и у ближем окружењу тј. суседним
парцелама имајући у виду туристичку намену објеката у простору.
12. СПРОВОЂЕЊЕ
Урбанистички пројекат доставити општинској управи Великог Градишта
– Одељењу надлежном за послове урбанизма, на оверу да је урађен у складу
са урбанистичким планом и важећим законским прописима.
Према члану 63. Закона о планирању и изградњи изградњи («Службени
гласник РС», број 72/09 и 81/09). и Закон о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 24/11 и 121/2012
42/2013 - одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и 132/2014 и
145/14), пре потврђивања Урбанистичког пројекта орган надлежан за послове
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урбанизма организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта у трајању од
седам дана.
По истеку овог рока надлежни орган је дужан да у року од три дана достави
комисији за планове Урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама
са јавне презентације.
Комисија за планове дужна је да у року од 30 дана изврши проверу
усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и важећим
Законом о планирању и изградњи изградњи («Службени гласник РС», број
72/09 и 81/09). и Закон о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС», број 24/11 и 121/2012 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - oдлука УС и 132/2014 и 145/14), размотри
све примедбе и сугестије са јавне презентације и извештај са мишљењем
достави надлежном органу.
Ако надлежни орган утврди да докуменат Урбанистички пројекат није
урађен у складу са планским документом и Законом, обавестиће о томе
подносиоца захтева.
Урбанистички пројекат је израђен у пет (5) истоветних примерка у
аналогном облику и три дигитална примерка. Три аналогна пројекта су
упакована као свеске пројекта а један, у развијеном стању намењује се
потребама излагања на јавном увиду. Један аналогни примерак налази се код
обрађивача.

Смедерево, 2017. године
Број: У 26/17

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА,
___________________________
Сузана Ивановић д.и.а. (лиценца: 200 0176 03)
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ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Извод из графичког дела ПГР – Туристичког
насеља, Бели Багрем са положајем локације
2. Геодетска подлога са границом урбанистичког
пројекта
3. Ситуационо решење са регулациононивелационим елементима и урбанистичким
параметрима
4. Партерно решење са метријализацијом и планом
озелењавања
5. Композициони план
6. Идејно архитектонско решење објекта
 Прилози од од 1до 3 - основе
 Прилог
од 4 до 7 - пресек и фасаде

Р = 1 : 250
Р = 1 : 250
Р = 1 : 250
Р = 1 : 140
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15

14

12

13

12

11

311

10

25

281

9

260

8

240

7

453

197

KAFE-2

30
551

.
G.L

1.93
8

37
8

516

34
1

482

969

90

264

155 12

6

25

5

tehn.
prost.

297
stepenište

4

12

3

128

2

25

1

S-01

7

2366/392

1.400

G.L.

G.L
.

BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA
NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
neto korisna površina:
kafe1.
kafe 2.

=158.67 m2
=123,73*0,97= 120,00m2

48.61 m2
60,00 m2
108.61 *0,97= 105.35 m2

OSNOVA PRIZEMLJA R=1:140
Autor idejnog rešenja:
Suzana Ivanović d.i.a.

crtež br.1

1.640
436

275

25

181
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12 193 25

419

120

21,00m2

1
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25

228

12
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25
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25
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12 193 25

2+2
osobe

25
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25

4,40m2
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25

25

N
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3
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14

13
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11

10
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18 x 18 = 3,200 m

4

3+2 osobe

8
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7

25

6
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5

12

4

219

3

25

2

1

S-01

30

100

1.204

66

25

173

25

406

12

135

25

354

12

233

278

34
1

357

3+2 osobe

789

4.0m2

158

25

2+2 osobe

583

25

278

4.0m2

158

158

86

265

1.054

BRUTO POVRŠINA TIPSKE ETAŽE
NETO POVRŠINA TIPSKOG SPRATA

=186,18 m2
=153.65 m2

6.40m2
971

NETO KORISNA POVRŠINA:
STEPENIŠNI PROSTOR 21,00 m2*0,97=20,37 m2
APARTMANI:
A 1. - 25,00+4,4 m2 /terasa/
A 2. - 33,27+6,4 m2 /terasa/
A 3. - 30.51+4.0 m2 /terasa/
A 4. - 29.24+4.0 m2 /terasa/
Neto korisna površina apartmana:
Zatvoreni prostor
118.02 m2*0,97=114.48 m2
Otvoreni prostor
18.80 m2

OSNOVA TIPSKOG SPRATA R=1:140
Autor idejnog rešenja:
Suzana Ivanović d.i.a.

crtež br.2

+11,90
+11,79
S-01

30

53

+11,90
S-01

270

270

+14,42

+15,80

270

270

270

+12,13
+11,51
+12,63

+10,86

OSNOVA KROVNIH RAVNI R=1:140
Autor idejnog rešenja:
Suzana Ivanović d.i.a.

crtež br.3

+15,80

+14,41

+11,90
+10,84

+9,00

+6,10

+3,20

±0,00

PRESEK 1-1 R=1:140
Autor idejnog rešenja:
Suzana Ivanović d.i.a.

crtež br.4

+15,79

+14,42

±0,00

JUGOZAPADNA FASADA R=1:140
Autor idejnog rešenja:
Suzana Ivanović d.i.a.

crtež br.5

+15,80

+15,80

+14,42

ISTOČNA FASADA

SEVEROZAPADNA FASADA
ISTOČNA I SEVEROZAPADNA
FASADA R=1:140
Autor idejnog rešenja:
Suzana Ivanović d.i.a.

crtež br.6

+15,80

+14,42

SEVEROISTOČNA FASADA R=1:140
Autor idejnog rešenja:
Suzana Ivanović d.i.a.

crtež br.7
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ПРИЛОГ


Катастарско топографски план за к. п. бр. 2366/392 и 2366/451
К.О.Велико
Градиште,
израђен
од
геодетске
радње
«МАРИНКОВИЋ», Житни Трг бр.2 Велико Градиште, Љубо
Маринковић



Копија плана парцеле бр. 2366/392 и 2366/451 К.О.Велико
Градиште, бр.953-1/17-425 од 07.06.2017. год.



Препис листа непокретности број: 5421 К.О.Велико Градиште за
к. п. бр. 2366/392 и 2366/451 К.О. В. Градиште
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