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1. Правни и плански основ 
 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је: 
 

-Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 

132/2014,145/14 и 83/2018.г). 

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

планирања (''Службени гласник Републике Србије '' број 64/2015) 

-Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова 
(„Сл.гласникРС”, бр. 58/2012, 74/2015 и82/2015); 
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник 
РС“број22/2015). 

 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је: 
 
-ПГР ''Ужице –централни део'' I фаза (Сл. Лист Града Ужица број 9/15) 

-Увидом у ПГР ''Ужице –централни део'' I фаза (Сл. Лист Града Ужица број 9/15) предметна 
катастарска парцела налази се у Зони 1- Зона градског центра – подзона У 1.2., Блок 24 са 
претежном наменом вишепородично становање са комерцијалним садржајима К2 које износе : 
- индекс изграђености  - мах 3,2 

- спратост – 6 надземних етажа 
 
 

2. Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта 
 
Повод за израду Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације 
кроз утврђивање урбанистичких параметара и капацитета инфраструктуре за изградњу стaмбеног 

објекта, односно примену утврђених параметара регулације и нивелације сходно Планском 
документу. 
 
 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је: 
- Дефинисање урбанистичко-архитектонског решења за грађевинску парцелу ускладу са 

правилима из ПГР ''Ужице –централни део'' I фаза (Сл. Лист Града Ужица број 9/15) 

Стварање услова за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за изградњу на 
кат. парцели 9014 КО Ужице 

 

3. Граница и обухват Урбанистичког пројекта 
Урбанистички пројекат израђен је на Оверенoм катастарско-топографскoм плану достављеном од 
стране Геодетског бироа ''Кљајић''. 
Урбанистичким пројектом обухваћена је катастарска парцела број 9014 К.О. Ужице, укупне 

површине 147m2 која је истовремено и грађевинска парцела, у истим мерама и 
границама.Граница Урбанистичког пројекта је приказана у графичком делу пројекта, на 
графичком прилогу 2.1.  
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Колски и пешачки приступ обухвату урбанистичког пројекта омогућен је директно преко постојећег 
јавног пута-улице Липа који се пружа дуж југо-источне границе обухвата предметног пројекта. 

Постојећи асфалтирани прилазни пут је према важећем планском документу одређен као јавна 
саобраћајница. 
 
Граница Урбанистичког пројекта приказана је на графичком прилогу број 2.Катастарско –

топографски план са границом Урбанистичког пројекта, Р 1:500, у поглављу Графички 
прилози- Урбанистичко решење. 

 
4. Статус земљишта у границама  Урбанистичког пројекта 
 

Катастарска парцела 9014 KO Ужице се налази у оквиру градског грађевинског земљишта. 
Према препису листа непокретности за К.П. 9014 KO Ужице, земљиште је по врсти градско 
грађевинско земљиште, површине 147m2, и налази се у приватној својини власника Томановић 
Небојше из Ужица, ул. Петра Ћеловића 23. 

Постојеће стање: 
Катастарска парцела 9014 је по култури: 
- земљиште под зградом – објектом површине 37м2 

- земљиште под зградом – објектом површине 23м2 

- земљиште уз зграду – објекат површине 87м2 
 
 

5. Анализа постојећег стања 
У простору обухвата Урбанистичког пројекта земљиште катастарске парцеле број 9014 
К.О.Ужице, припада градском грађевинском земљишту,  у власништву инвеститора, у близини 

Градске пијаце. 
Пешачки и колски приступ планираном објекту обезбеђени су преко постојеће саобраћајнице, 
улице Липа. 
На парцели се налазе две помоћне зграде од којих је објекат 1 – објекат изграђен без одобрења 

за изградњу у власништву Томановић Небојше док је објекат 2 – објекат изграђен пре доношења 
прописа о изградњи објекта. 
 

6. Регулационо и нивелационо решење 
 
Положај предметне локације је у оквиру централног градског језгра, са помоћним објектима који 
су предвиђени за уклањање. Терен је раван са директним приступом на јавну саобраћајницу – 

улицу Липа. Предметна локација је инфраструктурно опремљена . 
 
Сходно Плану генералне регулације ''Ужице - централни део  '' I фаза (Сл. Лист Града Ужица број 
9/15), Урбанистичким пројектом се кроз урбанистичко-архитектонску разраду локације врши  

промена и дефинисање компатибилне намене мешовитог (породичног и вишепородичног ) 
становања  за намену вишепородично становање са комерцијалним садржајима на кат. парцели 
9014 КО Ужице у изградњу породично стамбеног објекта на предметној кат. парцели. 
Планом генералне регулације ''Ужице - централни део'' I фаза (Сл. Лист Града Ужица број 9/15), 

предметна  локација налази се у у зони градског центра – подзона У1,2,, блок 24, дефинисана је 
намена вишепородично становање са комерцијалним садржајима К2 – трговина, занатство и 
услуге, пословање.  

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука 

УС, 132/2014,145/14 и 83/2018.г) предвиђено је да се кроз израду Урбанистичког пројекта за 

урбанистичко-архитектонску разраду локације може се утврдити промена и прецизно  
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дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних компатибилности. Како се ради о 

сродним наменама које не искључују једна другу и у великом делу градског ткива се прожимају   

као мешовито становање, породично становање се може сматрати компатибилном наменом 

вишепородичном становању.  

Хоризонтална и вертикална регулација дефинисане су спратношћу објекта (графички прилог бр.4 

и Идејно решење објекта). 

На предметној парцели предвиђена је изградња стамбено-пословног објекта. Постојећи објекти 

на парцели су девастирани и уклањају се. Планирана спратност објекта је П+3С (приземље + три 

спрата). Садржај објекта представља пословни део у приземном делу објекта и три стамбене 

јединице на етажама.Укупна БРГП објекта износи 469,42м2. Планирана кота пода приземља 

износи 426,28 мнв 

 

 

Зона грађења 
 
Простор унутар кога је дозвољена градња објекта - зона грађења, дефинисана је 

грађевинскимлинијама и аналитичко геодетским емлементима датим у графичком прилогу –
Диспозиција објекта са регулационим и нивелационим решењем. 
АНЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКЕ ТАЧКЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ПРИЗЕМЉА 

x = 7407521.5149     y = 4857224.6124      

x = 7407536.4915     y = 4857215.0854      

x = 7407539.7079     y = 4857220.9801      

x = 7407525.1110     y = 4857230.2655    
Предња грађевинска линија, према улици Липа  поклапа се са регулационом линијом док су за 

грађење на  границама суседних грађевинских парцела прибављене сагласности. 
 

Сабраћајно решење  
Приступ локацији је директан са улице Липа. У складу са критеријумом за једно паркинг или 
гаржно место место по једној стамбеној јединици као и једно паркинг или гаржно местона 70м2 

БРГП пословног простора, обезбеђено је на основу уговора о резервацији паркинг места у Јавној 

гаражи 5 (пет) паркинг места.  
 
 

Партерно решење 
Задњи део парцеле на северо западној страни је комбинација растер плоча и травнатих 
површина са ниским декоративним растињем.Проценат зелених површина је 20% површине 
парцеле. 

 
Биланс површина 
Грађевинска парцела 1 
1.Површина грађевинске парцеле 

- површина грађевинске парцеле 1 износи 1а47 m2 

2.Површина објекта  

- површина под објектом (заузетост) – 113,60m2 

Бруто развијена грађевинска површина 469,43m2 

 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ И НУМЕРИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

Грађевинска парцела 1 
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1- Степен или индекс заузетости   
П под објектом 113,60 

---------------------------------- Х 100= 0,77% 
 П парцеле         147 
 
 

 
 

1- Степен или индекс изграђености 
П под објектом 469,43 

---------------------------------- Х 100= 3,19 
 П парцеле         147 
 
Добијени резултати су у складу са максималним урбанистичким параметрима датим Планом 

генералне регулације ''Ужице - централни део'' I фаза (Сл. Лист Града Ужица број 9/15) која се  
налази се у Зони 1- Зона градског центра – подзона У 1.2., Блок 24 са претежном наменом 
вишепородично становање са комерцијалним садржајима К2 које износе : 
- индекс изграђености  - мах 3,2 

- спратост – 6 надземних етажа 
- мах спратност је – 6 надземних етажа 
 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

Намена објекта: стамбено пословни објекат 

Садржај објекта : пословни простор у приземљу и три стамбене јединице по етажама 

Тип објекта: Слободностојећи објекат 

Спратност: Пр+3С 

Хоризонтална регулација објекта- дефинисана графичким прилогом 4 

Кота пода приземља:426,28 мнв 

Површина под објектом- 113,60m2 

БРГП објекта :469,43m2 

Облик крова- кровне равни двоводан, нагиба 20° 

Мах висина објекта је 15м 

Кровни покривач: бојени поцинковани лим 

Фасада : силикатна фасада 

 
 

УТИЦАЈ ОБЈЕКТА НАЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Планирани објекат по свомсадржајуне спадау врсту објеката који при уобичајеном коришћењу 

негативно утичу на животну средину. 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
На посматраном простору нема евидентираних културних добара. 
Уколико се приликом земљаних и грађевинских радова у предметном простору открију објектиили 

садржаји културе који би имали својства споменика и које би требало заштитити, дужностје 
извођача радова и инвеститора да о томе обавесте надлежне органе, који ће увидом уконкретне 
материјале прописати начин и услове њихове даље заштите.  
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
Реализовати објекат у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 
20/2015) иЗаконом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени 

гласникРС“, бр. 44/77, 45/84 и 18/89) а премаусловима издатим од стране МУП-а Републике 
Србије – сектор за ванредне ситуације у Ужицу, 09/32 број 217-657/19. 
 
Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се по притиску и протоку пројектује ускладу са 

Правилником о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантскумрежу за гашење 
пожара ("Сл. Гласник РС", бр. 3/2018). 
Реализовати објекат у складу са Правилником о техничким нормативима за 
електричнеинсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95) и Правилником 

отехничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ",бр. 
11/96). 
Обезбедити сигурну евакуацију конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар,постављањем 
врата са одговарајућим смером отварања, са одговарајућом дужином путеваевакуације.  

 

Технички опис решења комуналне инфраструктуре 
 
Водоводна и канализациона мрежа 
 

Водоводна мрежа 
За потребе изградње стамбено пословног објекта на кат. парцели бр.9014  КО Ужице , Ул. Липа 
прикљућење се врши: 
-на постојећу водоводну линију у улици Липа или на постојећу водоводну линију у улици Момчила 

Тешића уколико се реше имовинско правни односи на парцели на којој буде трасирана прикључна 
линија тј. стекне право службености на водомерски шахт и прикључну линију  
 
Канализациона мрежа 

За потребе изградње стамбено пословног објекта на кат. парцели бр.9014  КО Ужице , Ул. Липа 
прикљућење се врши: 
-на  постојећу фекалну канализациону линију у улици Липа или на постојећу фекалну канализацију 
у улици момчила Тешића уколико се реше имовинско правни односи на парцели на којој буде 

трасирана прикључна линија тј. стекне право службености на ревизиони шахт и прикључну линију  
 
Кишна канализација  
У улици Липа постоји изграђена мрежа кишне канализације, тако да ће се у њу прикључити 

унутрашње инсталације за одвођење атмосферских вода са будућег објекта. 
 
 
Електроенергетска мрежа 

 
Предметни објекат ће бити прикључен на електроенергетску мрежу према условима ЕД број 
8М.1.0.0-D-09.20.-105980-19 од 09.04.2019.год.којима је предвиђено: 
-Изградити мерни ормар (МО) ѕа 1х6 мерних места у заједничкој просторији  

-На спољашњем зиду објекта поставити двоуводну КPO 3x250A 
-Изградити дистрибутивни разводни ормар за уградњу 8HB ОСИГУРАЧКИХ ИЗВОДА 400а (PO8) 
на почетку улице Липа до паркинга 
-Изградити кабл вод 1кV PPOO –A  1x4x70mm2 кроз инсталациону PVC цевдо KPO 

 
 
 



8 
 

 

 

 
Прикључак на градску саобраћајну мрежу 

 
Предметна кат. парцела бр.9014 КО Ужицеима директан приступ на улицу Липа која је у јавној 
својини Града Ужица и која се налази на кат. парцели бр.9004 КО Ужице и која је по рангу 
саобраћајница III реда. 

 
Технички услови за приклључење гаса 
 
На предметној локацији у улици Момчила Тешића пројектована је али није изграђена (делимично 

је изграђена ) дистрибутивна гасна мрежа ПЕØ40 мм која припада МРС ''Медицинска школа''. 
Траса пројектованог а делимично изграђеног дистрибутивног гасовода у улици Момчила Тешића 
изграђена је у трупу улице  један метар удаљена од коте асфалтираног коловоза. 
 

Евакуација отпада 
 
За евакуацију отпадапотребно је обезбедити контејнер запремине 1,1m3, габарита 
1,37х1,20х1,45m. 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
 
Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма, потврђује да Урбанистички 
пројекат није у супротности са важећим планским документом, Законом и одговарајућим 
подзаконским актима. 

Пре потврђивања Урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма организује јавну 
презентацију Урбанистичког пројекта, у трајању од седам дана. 
Након разматрања примедби и сугестија са јавне презентације, Комисија за планове врши 
стручну контролу Урбанистичког пројекта и сачињава писмени Извештај са предлогом о 

прихватању или одбијању. 
Тек по отклањању евентуалних примедби и потврђивању, Урбанистички пројекат представља 
правни и урбанистичко - технички основ за непосредно издавање локацијских услова, односно 
израду пројектно - техничке документације и издавање грађевинске дозволе. 

Овај Урбанистички пројекат је основ за издавање Локацијскихуслова у складу са чл.57 Законао 
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, 132/2014, 
145/2014 и 83/2018). 
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ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА  
 

Конструкција објекта: 
 
Основни конструктивни систем објекта чини армирано бетонски скелет од армирано 
бетонскихстубова, греда, плоча и зидова, ради одговарајуђег сеизмичког обезбеђења чиме је 

постигнутасеизмичка стабилност за VII сеизмичку зону. 
Спољашњи зидови су од гитер и бетонских блокова дебљине д = 25см зидани у продужном 
малтеру 1:3:9. 
Преградни зидови су од гитер блокова д=20см и опеке д=12см.  

Објекат се фундира на темељним тракама и темељима самцима испод стубова са израдом 
армирано-бетонскихсерклажау нивоу пода ради хоризонталног укрућења.Подна плоча је 
армирано-бетонска. 
Међуспратнаконструкција  ЛМТ , полумонтажна. 

Степениште је једнокрако, армиранобетонско. 
Кров је планиран као коси, двоводни.Кровна конструкција је дрвена.Кровни покривач је ТР  лим 
типа Pan–Т40 и слично, од алуминијумског лима дебљине 0,7 у тону RAL 8014. 
 

Столарија: 
 
Сва спољашња столарија ће бити таква да одговара захтевима енергетске ефикасностиод 
алуминијумских профилабојеRAL 8014 са термопрекидом и испуном одтермопан стакла,  

д=4+12Аr+4mm, нискоемисионо. 
 
Унутрашња столарија је од алуминијумских профила бојеRAL 8014 без термопрекида са испуном 
од пуних алуминијумских панела и стакла и оковом од елоксираног алуминијума. 

 
Mатеријализација објекта: 
 
Фасада новопланираног објекта је демит фасада са каменом вуном изавршним силикатно-

силиконским малтером гранулације 1,5мм у тону Maximix 1320 и Maximix 1093.Спољна столарија 
је од алуминијумских профилабојеRAL 8014 са термопрекидом и испуном од термопан стакла,  
д=4+12Аr+4mm, нискоемисионо. Кров је доводни .Кровнипокривач је ТРлимтипа Pan–Т40 и 
слично, од алуминијумског лима дебљине 0,7 у  тону RAL 8014. 

Обликовањеобјекта је усклађено са постојећим и планираним окружењем. 
 
Обрада унутрашњих површина: 
Подовиприземља  предвиђена је подна неглазирана керамика (прве)класе у свим просторијама и 

на степеништу, боје и димензија по избору пројектанта. У стамбеном делу подна облоге је паркет 
а санитарне просторије керамика (прве)класе 
Зидови 
Унутрашњи зидови од опекарских производа се малтеришу продужним малтером, глетују и 

финалнобоје дисперзивном бојом.. Зидови санитарних чворова се облажу керамичким плочицама 
висине до 120см, ,боје и димензија по избору инвеститора. 
Плафони 
Плафони се малтеришу продужним малтером, глетују и финалнобоје дисперзивном бојом. 
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