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КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
ПРИБАВЉЕНИ УСЛОВИ И МИШЉЕЊА

На основу одредаба Закона о планирању и изградњи објеката ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања, члан 77. („Службени гласник РС“, број 32/19) доносим:

РЕШЕЊЕ
о одређивању одговорног урбанисте
на изради Урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта на к.п. бр. 2687/3 КО Стари град у Суботици

Петар Андрић, дипл.инж.арх.
Бр.лиценце: 200 0123 03

Именовани је дужан, да се при изради урбанистичког пројекта придржава
Закона о планирању и изградњи објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др. закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“,
број 32/19), техничких прописа, норматива и стандарда, којима је регулисана
предметна област.

Директор:
ОГЊЕН ГОЛУБОВИЋ, маст.инж.грађ.
Суботица, август 2021. године

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Одговорни урбаниста који је Решењем именован за одговорног урбанисту на
изради Урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта на к.п. бр. 2687/3 КО Стари град у Суботици

Петар Андрић, дипл.инж.арх., број лиценце 200 0123 03

ИЗЈАВЉУЈЕМ
да је Урбанистички пројекат за урађен у складу са Законом о планирању
и изградњи Републике Србије (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/19-др. Закон,
9/2020 и 25/2021), Правилником о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”
број. 32/19) и у складу са важећим планским документом - Планом детаљне
регулације за простор између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеје
Маршала Тита и Петра Лековића у Суботици („Службени лист Града
Суботице”, број 16/2010 и 38/2011)

Одговорни урбаниста:

Петар Андрић, дипл.инж.арх

Број лиценце:

200 0123 03

Лични печат:

Потпис:

Број пројекта:

299-18/21

Место и датум:

Суботица, август, 2021. године

Spoj: 02-121388508
Beorpap, 20.08.2020. ro4rHe

Ha ocHoey qnaHa 14. Craryra [4uxeruepcKe KoMope Cp6Nje
("Cf PC", 6p. 36/19) a na nv+Hw 3axreB qnaHa Koruope,
lzlHxeruepcKa KoMopa Cp6uje usgaie

ffif,hYffiffi".
Kojona

\N

ce norepfiyje pa je l-lerap M. AHgpilh, Arnfl. uHx. apx.
nraqeHqa 6poj

200 0123 03
3a

ogro Bo pHor yp6au racry 3a pyxo eofle be I43 palqou yp6ax
nnaHoBa u yp6aancrullKl4x npojerara

uGTl4 tl K14x

Ha ,qaH il3gaBaFba oBe norBpge qnaH [4HxeruepcKe KoMope Cp6raje, Aa je h3Ml4pl4o
o6aeesy nnaharsa qnaHapmHe Kovopra 3aKIbyL{Ho ca 04.09.2021. ropttue,
Kao

il Aa My Hraje raapeqeHa Mepa npeg Cypona L{acrr [4HxeuepcKe KoMope Cp6uje.

1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

На основу захтева Инвеститора „DG COMPANY“ д.о.о., Матије Корвина 17, 24000
Суботица, израђен је Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде
локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. бр.2687/4 К.О. Стари
град у Суботици, у складу са Планом детаљне регулације за простор између улица
Франкопанске, Сеп Ференца, Алеје Маршала Тита и Петра Лековића у Суботици
(„Службени лист Града Суботице”, број 16/2010 и 38/2011).
Урбанистички пројекат се израђује на основу члана 60. Закона о 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 76.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Службени гласник РС” број 32/19).
Плански основ за израду урбанистичког пројекта је ПЛАН ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ за простор између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеје
Маршала Тита и Петра Лековића у Суботици („Службени лист Града Суботице”, број
16/2010 и 38/2011) (у даљем тексту: ПДР), у чијем обухвату се налази предметни
простор.
Према ПДР-у предметна к.п. бр. 2687/3 К.О. Стари град у Суботици налази се у
делу блока 6 који је намењен за зону вишепородичног становања великих густина.

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И ПОДАЦИ О
ЛОКАЦИЈИ
Урбанистичким пројектом обухваћена је к.п. бр. 2687/4 К.О. Стари град у Суботици,
на којој је планирана изградња објекта, као и к.п. бр. 2687/5 КО Стари град у Суботици
која је према плану издвојена за планирано проширење Улице Зрињског и Франкопана
(у ПДР-у Франкопанске), као и део к.п. бр. 5363 КО Стари град која представља део
регулације Улице Зрињског и Франкопана са које је предвиђен приступ на парцелу као
и прикључци планираног објекта на комуналну инфраструктуру
К.п. бр 2687/4 К.О. Стари град уписана је у Лист непокретности бр.22942 К.О.Стари
град као градско грађевинско земљиште површине 935 м2. Парцела је уписана као
приватна својина у корист „DG COMPANY“ д.о.о. у обиму удела 1/1.
К.п. бр 2687/5 К.О. Стари град уписана је у Лист непокретности бр.22942 К.О.Стари
град као градско грађевинско земљиште површине 114 м2. Парцела је уписана као
приватна својина у корист „DG COMPANY“ д.о.о. у обиму удела 1/1.
На парцелама 2687/4 и 2687/5 К.О. Стари град нема изграђених објеката.
К.п. бр. 5363 КО Стари град представља Улицу Зрињског и Франкопана која је
уписана као јавна својина у корист Града Суботице.

3.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФРАНКОПАНСКЕ, СЕП ФЕРЕНЦА, АЛЕЈЕ
МАРШАЛА ТИТА И ПЕТРА ЛЕКОВИЋА У СУБОТИЦИ

Према Плану детаљне регулације за простор између улица
Франкопанске, Сеп Ференца, Алеје Маршала Тита и Петра Лековића у Суботици
предметна парцела се налази у делу блоку 6 који је намењен за зону вишепородичног
становања великих густина.
Извод из ПДР-а:
Блокови 4 и 6
Корекцијом регулација постојећих улица и отварањем Нове улице И дефинисани су
блокови 4 и 6. Винковачка улица се Планом укида и пренамењује у површине за остале
намене према графичком прилогу.
Сви породични стамбени објекти и пратећи објекти у блоку 6 су предвиђени за рушење
јер нису у складу са планираном наменом (вишепородично становање). Два вишепородична
стамбена објекта у блоку се задржавају и уклапају у планско решење.
Урбанистичким решењем у блоковима 4 и 6 планира се изградња нових вишепородичних
стамбених, стамбено-пословних или пословних објеката. Основна карактеристика решења
је изградња објеката у непрекинутом низу тако да се грађевинске линије објеката поклапају
са регулационим линијама. Од овог принципа се одступило делимично у блоку 4 због
уклапања постојећег објекта у планирано решење. Тачан простор за грађење објеката
дефинисан је у графичком прилогу 4.04, а услови за изградњу прецизирани су правилима
грађења. Спратност објеката дефинисана је у складу са окружењем и утврђеним
урбанистичким параметрима. Неизграђени делови парцела користиће се као приватна
дворишта намењена корисницима сваког појединачног објекта. Формирање парцела и
изградња објеката вршиће се према условима дефинисаним правилима грађења.
У случајевима када је планским решењем нови објекат планиран за грађење на делу
постојеће улице (нпр. Винковачке у блоку 6 ) која се планским решењем укида, тј пренамењује
у остало грађевинско земљиште, тај део парцеле ће се у циљу реализације планираног
решења додељивати суседним парцелама на основу непосредне погодбе (у складу са
Законом о планирању и изградњи јер поступак, услове, начин давања у закуп осталог
неизграђеног земљишта у државној својини уређује општина).
У делу блока 6 оријенисаном ка Улици Петра Лековића, односно на деловима к.п. 2684,
2695, 2696 и 2697/1 К.О. Стари град планира се формирање коплекса стамбено-пословних
објеката. У нивоу приземља планирају се пословни садржају терцијарних делатности и
дозвољава се заузетост површине од 100% уз услов уређења површине равног крова за
кориснике објекта. Хоризонтални габарит етажа изнад приземља дефинисан је у графичком
прилогу 4.04. У делу комплекса који граничи са к.п. 2683 на којој је изграђен вишепородични
стамбени објекат могућа је исправка граница парцела како би се уобличио простор за
грађење. Паркирање решити изградњом подземне гараже.
3.1. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ
СТАНОВАЊА ВЕЛИКИХ ГУСТИНА И ЗОНИ МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА
Зона вишепородичног становања великих густина обухвата блокове 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8
на укупној нето површини од 3,59 ха, а зона мешовитог становања блокове 9, 10, 11, 12 и 13
на укупно 2,79 ха нето површине.
Нето густина становања у зони вишепородоичног становања великих густина износи
преко 300 становника по хектару, а у зони мешовитог становања између 200 и 300
становника по хектару.

Врста и намена објеката који се могу градити
У зони ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА И ЗОНИ МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА
дозвољена је изградња следећих објеката:
- ВИШЕПОРОДИЧНИ стамбени, стамбено-пословни или пословно-стамбени објекат
Вишепородични стамбени као и стамбено-пословни објекат садржи минимално 4
стамбене јединице. Пословање у стамбено-пословним објектима може бити заступљено до
40%.
- ПОСЛОВНИ објекат (може се градити само као јединствен објекат на парцели)
Пословни објекат се може градити уз поштовање прописаних урбанистичких правила
за зону, а чија намена неће имати штетних утицаја на околину и услове живљења у
непосредном окружењу, и за које је Проценом утицаја на животну средину потврђено да се уз
предузете мере заштите објекат одређене пословне намене може градити у зони
вишепородичног становања.
- ДРУГИ објекти на парцели
У зони вишепородичног становања на парцели заједничке блоковске површине
искључиво се могу градити пратећи објекти становања у циљу обезбеђења допунских
садржаја постојећим објектима становања и то: паркиралишта, дечја игралишта, садржаји
спорта, надстрешнице и инфраструктурни објекти (котларнице, трафостанице) и сл.
Дозвољене и забрањене делатности
Делатности које се могу планирати у зони у склопу вишепородичних стамбенопословних и пословних објеката су из области:
- трговине (продавнице за продају прехрамбене и робе широке потрошње и др.),
- услужног занатства (пекарске, посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске,
фотографске радње и друге занатске радње),
- услужних делатности (књижара, копирница, видеотека, хемијске чистионеница и
др.),
- угоститељства (хотел, мотел, пансион, ресторан, таверна, ћевабџиница,
чајџиница, кафе бар, пицериа, хамбургерија и сл.),
- здравства (апотека,опште и специјалистичке ординације са стационаром сл.),
- социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за
децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица и др.)
- културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.)
- забаве (билијар салони, салони видео игара, кладионице и др.),
- спорта (теретане, вежбаоне, аеробик, фитнес, бодибилдинг и др.),
- пословно-административних
делатности
(филијале
банака,
поште,
представништва, агенције, пословни бирои)
- пољопривредна апотека, ветеринарска амбуланте за кућне љубимце и сл.,
- и друге делатности уз услов да не угрожавају околину, животну средину и услове
становања; буком, гасовима, отпаднима материјама или другим штетним дејствима,
односно да су предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења, да
имају обезбеђене услове прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу, и да се у складу
са наменом и капацитетима може обезбедити потребан, прописан број паркинг места за
кориснике.
Следеће делатности су забрањене у зонама вишепородичног и мешовитог становања:
- производни објекти, односно производни погони мале привреде и производног
занатства.
- аутолимарске радионице, аутопраонице, бензинске и гасне станице, дрваре и сл.

Услови за образовање грађевинске парцеле
Уређење и грађење у блоку може се реализовати фазно, формирањем грађевинских
парцела унутар блока тако да у коначној реализацији чине јединствену просторно
функционалну целину како је дефинисано планом за сваки појединачни блок.
Постојеће парцеле породичног становања у већини случајева не одговарају величином
и обликом планираној намени тј. изградњи објеката у зони вишепородичног становања.
Минимална величина парцеле у зони планираног вишепородичног становања је 800 м2, а
у зони мешовитог становања 600 м2.
Приликом образовања грађевинских парцела препоручује се формирање парцела
правоугаоног облика, а тамо где то није могуће потребно је тежити што правилнијем
облику, трапезу или другом конвексном четвороуглу са угловима од приближно 90 степени.
Ширина грађевинске парцеле утврђена је према начину постављања објекта на
парцели - објекти су планирани дуж регулације улице у непрекинутом низу.
Планиране грађевинске парцеле у зони вишепородичног становања морају имати
минималну ширину уличног фронта 18,0 м, а у зони мешовитог становања 15,0 м, док је
препоручена ширина за обе зоне 30,0 м. Угаоне грађевинске парцеле у обе зоне морају имати
ширину уличног фронта парцеле минимално 30,0 м, а препоручљиво је 45,0 м.
Уколико би се изградњом објекта према планском решењу некој од суседних парцела
онемогућило будуће формирање условне парцеле, обавезно је припајање те парцеле оној на
којој се планира изградња.
Парцеле на углу улица које које планираном регулацијом улица постају неусловне за
грађење морају се објединити са суседним парцелама у циљу реализације планираног
решења.
Уколико не постоји могућност обједињавања са суседним парцелама јер се парцела
налази између изграђених објеката (као у блоку 4 између улица Браће Југовић и
Франкопанске дуж улице Нове И) дозвољава се изградња објекта према планском решењу
тако да заузетост парцеле буде и до 100%.
У случајевима када је планским решењем нови објекат планиран за грађење на делу
постојеће улице (нпр. Винковачке у блоку 6) која се планским решењем укида, тј. пренамењује
се у површину за остале намене, та површина ће се у циљу реализације планираног решења
додељивати суседним парцелама на основу непосредне погодбе (у складу са Законом о
планирању и изградњи јер поступак, услове, начин давања у закуп осталог неизграђеног
земљишта у државној својини уређује локална самоуправа).
У блоку 3, на површини за остале намене формирати највише три грађевинске
парцеле. Минимална ширина уличног фронта парцеле је 28 м, а минимална површина је 1200
м2. Предлог парцелације приказан је у графичком прилогу 4.04. У случају реализације блока 3
у целини овај предлог није обавезујућ. Јавне површине са дворишне стране новоформираних
парцела припојити у ширини дворишног фронта парцеле одговарајућим парцелама у складу
са Законом.
Планирани објекти у блоку 5 граде се на заједничкој блоковској површини, у свему према
графичком прилогу, уз услов да се након изградње издвоји парцела под објектом.
Парцелација и препарцелација грађевинских парцела у циљу разграничења површина
јавне и остале намене као и формирања грађевинских парцела према утврђеној намени у
складу са планом вршиће се у складу са Законом о планирању и изградњи.
Начини постављања објеката
Диспозиција нових објеката утврђена је у односу на улицу по принципу ивичне изградње.
Новопланирани објекти се већим делом лоцирају ободом блокова, у оквиру утврђеног
простора за грађење, у непрекинутом низу (како је дефинисано у графичким прилозима) са
циљем да се унутар блокова на неизграђеним деловима парцеле оформе унутрашња
дворишта, уређена у функцији простора за паркирање и гаражирање возила, просторима за
игру деце, одмор, рекреацију и релаксацију становника.

Урбанистичко решење блокова 4 и 6 у великој мери је условљено постојећим физичким
стуктурама које се делимично задржавају. У блоку 3 формираће се парцеле за изградњу
објеката у непрекинутом низу са припадајућим двориштима, али ће тај низ бити одвојен од
постојећих вишепородичних објеката па ће коначна структура блока бити полуотворена.
Изузетак представљају новопланирани објекти у блоку 5 који се граде на заједничкој
блоковској површини и где ће се након изградње издвоити парцеле под објектима.
На графичком прилогу утврђен је простор за грађење објеката дефинисан уличном и
дворишном грађевинском линијом у оквиру ког се може развијати хоризонтални габарит
објекта. Дозвољена одступања су до 5 %.
Улична грађевинска линија (планираних вишепородичних стамбених, стамбенопословних и пословних објеката) најчешће се поклапа са регулационом линијом, али је ради
добијања разуђености уличних фасада уместо непрекидних монотоних фасадних платана
дозвољено повлачење уличне грађевинске линије у односу на регулациону линију до 2,0 м, с
тим да се урбанистички параметри и регулационе линије морају испоштовати.
Уличну грађевинску линију која се поклапа са регулациону линију не сме да прелази ни
један елемент објекта (сем стрехе крова).
Дворишне грађевинске линије су на удаљености од 12,0 - 15,0 м од уличних
грађевинских линија како је то назначено на графичком прилогу за сваки појединачни блок.
Дворишна крила се не планирају.
Урбанистички параметри
За зону вишепородичног становања у складу са Генералним планом утврђују се
следећи урбанистички показатељи:

ПОЛОЖАЈ ПАРЦЕЛЕ
МАКСИМАЛАН
ИНДЕКС
ИЗГРАЂЕНОСТИ
МАКСИМАЛАН
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ
МИНИМАЛНА
ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ
МИНИМАЛНА ШИРИНА
УЛИЧНОГ ФРОНТА

ЗОНА ВИШЕПОРОДИЧНОГ
СТАНОВАЊА ВЕЛИКИХ ГУСТИНА
СРЕДИШЊЕ
УГАОНЕ
ПАРЦЕЛЕ
ПАРЦЕЛЕ

ЗОНА МЕШОВИТОГ
СТАНОВАЊА
СРЕДИШЊЕ
УГАОНЕ
ПАРЦЕЛЕ
ПАРЦЕЛЕ

2,4

3,0

1,8

2,1

50%

65%

50%

65%

800 м2

800 м2

600 м2

600 м2

18 м

30 м

15 м

30 м

Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно
искориштености грађевинске парцеле.
Површина сутерена у целости се урачунава у индекс изграђености. Површина подрума
и тавана се урачунава у индекс изграђености у делу у коме су изграђене станарске оставе.
Подрумске гараже не урачунавају се у индекс изграђености.
Пословање као алтернативна намена на нивоу зоне вишепородичног становања може
бити заступљено највише 40%.
Минималан проценат зелених површина на парцели износи 20%, не рачунајући
евентуалне озелењене површине за паркирање.
Планом су утврђене оптималне вредности површина и то:
- 50 % под објектима,
- 20 % саобраћајне површине и
- 30 % зеленило блока.

У вишепородичној изградњи предлаже се следећа структура станова:
- гарсоњере и једнособни станови - 24%
- двособни станови - 60%
- трособни станови - 12%
- четири и вишесобни станови - 4%
Код реализације стамбених објеката просечна нето површина стана је 50 м², а тежи се
остваривању просечне површине 60 м², док је Генералним планом утврђена површина од
70м2.
Минимална стамбена јединица је нето површине 24 м².
Највећа дозвољена спратност и висина објеката
У новије време започет је процес реконструкције стамбених структура којим је дошло
до великих контраста у вертикалној регулацији објеката и архитектонском изразу. Овим
Планом је потребно ограничити и контролисано омогућити услове за континуиран процес
како би овај простор чинио логичан прелаз између урбанистичких зона између којих се
предметни простор налази центра града са јужне, и вишепородичне стамбене изградње са
западне стране, породичне стамбене изградње са северне и источне стране.
Спратност објеката је дефинисана за сваки блок појединачно на графичком прилогу
4.04 у односу на намену и урбанистичке параметре утврђене Планом, величину блока и
планирану изградњу блоковског типа као и у односу на непосредно окружење блока у погледу
вертикалне регулације.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе.
Дозвољава се примена нестандардних етажа: високо приземље, међуспрат, галерија,
поткровље, мансарда у зависности од начина кориштења, намене и функције објекта.
Код постојећих објеката се дозвољава реконструкција и надоградња према прописаним
параметрима за зону.
Минимална спратност објеката у зони вишепородичног становања великих густина је
П+3 (приземље и три спрата), изузев у блоку 6 на месту где је утврђена спратност П+2
према графичком прилогу 4.04. Максимална спратност је П+4 (приземље и четири спрата).
Минимална спратност објекта у зони мешовитог становања (блокови 9, 10, 11, 12 и
13) је П+2, а максимална спратност је П+2+Пк (приземље, два спрата и поткровље).
Таван се не може користити за становање и пословање већ само за помоћне
просторије (оставе, вешерницу и сл.).
Висина вишепородичних стамбених и стамбено-пословних објеката
Висине нових објеката дефинисане су бројем надземних етажа.
Висина објекта - растојање од нулте коте терена до коте слемена у зависности од
спратности може бити:
П+2
маx 15,0 м
П+2+Пк
маx 17,0 м
П+3
маx 18,0 м
П+3+Пк
маx 20,0 м
П+4
маx 21,0 м
Висина треба да је усаглашена са висином постојећих објеката уз које се гради уколико
су исти изграђени са утврђеном спратношћу за зону, односно са планираном висином
објеката у зони, блоку или уличном потезу.
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,8 м рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. У циљу рационалног искоришћења
простора дозвољава се изградња галерије и дуплекс станова уколико нагиб кровних равни
то омогућава.
На објектима без поткровне етаже висина надзитка може бити максимално 30 цм, а на
објектима са поткровљем максимално 180 цм.

Намена етажа вишепородичних стамбених и стамбено-пословних објеката
Утврђује се у односу на функцију и начин коришћења објекта.
Подрум и сутерен - за помоћне заједничке просторије станара (котларница, оставе
за огрев, станарске оставе, вешерница, остава за бицикле и др.) и заједичке паркинг гараже
Приземље - за стамбене, пословне просторије и гараже
У приземљу стамбених објеката дуж саобраћајница, поред стамбених просторија могу
да се налазе и површине намењене пословању и комерцијалним делатностима ка уличном
делу, а гараже и техничке просторије ка дворишту.
Високо приземље - за стамбене или пословне просторије
Спрат - за стамбене, изузетно административно-пословне. Први спрат може бити
намењен пословним делатностима уколико постоји одвојен улаз и степениште у односу на
стамбени део објекта.
Поткровље - за стамбене или помоћне заједничке просторије станара (оставе,
вешернице и сл.)
Таван - код постојећих објеката у циљу заштите објеката од прокишњавања и
побољшања услова становања таван се може адаптирати у поткровље ако постоје
просторни и други услови
Галерија - У приземљима се галерија може предвидети искључиво за пословање, а у
поткровљима односно мансардним етажама за становање, прилагођава се волумену и
другим особинама те етаже; али ни у једном случају галерија се не може сматрати или
претворити у спратну етажу. Галерија се може дозволити када је светла висина приземља
мимимум 5,0 м, да је њена површина максимално 1/2 површине приземља, док је 1/2 ваздушни
простор.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Планирани објекти се граде уз постојеће објекте тако да са њима чине низ уколико
постојећи објекти на бочним странама немају отворе. Уколико постојећи објекат на бочном
зиду има отворе за дневно осветљење удаљеност између објеката је најмање половину
висине вишег објекта, а минимално 5,0 м. Удаљеност се може смањити на једну четвртину
висине вишег објекта ако се на наспрамним фасадама објеката не налазе отвори стамбених
просторија (као и отвори атељеа и пословних просторија). Објекат не сме заклањати
директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.
Услови за постављање отвора на фасади
На местима сучељавања фасадних зидова под углом мањим од 120° са дворишне
стране угаоних објеката, приликом пројектовања објеката потребно је настојати да оба
фасадна зида у близини угла припадају истом стану како се не би угрожавала интимност
становања. Уколико зидови ипак припадају различитим становима, не могу се на оба зида
планирати отвори дневних просторија са ниским парапетом или терасе. Уколико један зид
садржи овакве отворе или терасу, на другом зиду могуће је планирати отворе мањих
површина са високим парапетом или полупрозирне светларнике (стаклене призме и сл.).
На бочним (забатним) зидовима планираних објеката на парцелама 1618 и 1640 К.О.
Стари град у блоку 4, нису дозвољени отвори због неповољног положаја у односу на суседне
објекте, нарочито имајући у виду да је у овим објектима могуће оријентисати просторије ка
уличној или дворишној фасади.

Утврђивање коте приземља
- приземље (П) подразумева део објекта над насипом или подрумом, чија је кота пода
издигнута минимално 0.15 м, а максимално 1.20 м од планиране коте заштитног тротоара
око објекта (нулта кота објекта),
- високо приземље (ВП) подразумева део објекта над сутереном, чија је кота пода
издигнута је минимално 1.25 м, а максимално 2.20 м од коте заштитног тротоара око
објекта (нулта кота објекта),
- подрум (По) подразумева најнижи укопани део објекта испод етаже приземља, а чија
је минимална дубина укопавања дефинисана максималном котом пода приземља; дозвољено
је укопавање више етажа уколико то не утиче на режим подземних вода; у подруму није
дозвољено становање; површина подрума се не урачунава у индекс изграђености.
- сутерен (Су) подразумева најнижи укопани део објекта испод етаже високог
приземља, а чија је дубина укопавања дефинисана максималним котама пода високог
приземља и приземља; у сутерену није дозвољено становање; Сутеренске етаже се
урачунавају при утврђивању Ии за све намене.
Кота пода приземља објеката за нестамбене садржаје је минимално 15 цм изнад коте
тротоара. Код стамбене намене минимална висина пода приземља је 1,20 м од коте
тротоара.
Савладавање висинске разлике се решава денивелацијом унутар објекта.
Сви садржаји у објекту морају бити доступни без препрека особама са смањеним
могућностима кретања.
Планиране објекте уз саобраћајнице првог и другог реда, уколико у приземљу садрже
стамбене просторије, пројектовати обавезно са високим приземљем.
Услови за приступ парцели и паркирање возила
- Паркирање возила за кориснике нових објеката обавезно је решити на сопственој
парцели, док је за постојеће објекте у потпуности окружене јавним површинама планским
решењем обезбеђено у регулацијама саобраћајница и у заједничким блоковским површинама.
- За обезбеђење простора за паркирање возила на сопственој грађевинској парцели
односно заједничкој блоковској површини потребно је обезбедити једно паркинг или гаражно
место на 70,0 м2 корисне површине.
- Површине за паркирање поплочати перфорираним или решеткастим елементима
који омогућавају озелењавање, односно затрављење паркинг површине. Ове површине, иако
озелењене, не урачунавају се у зелене површине приликом одређивања процента зеленила на
парцели.
Уколико из оправданих разлога није могуће обезбедити потребан број паркинггаражних места на парцели, примењује се услов да се за недостајући број паркинг или
гаражних места (али не више од 50% потребних места) примењује Одлука о утврђивању
накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист Града Суботице” бр. 7/10 и 8/10).
- Минимална удаљеност саобраћајнице од дворишне грађевинске линије објеката је 5,0
м, изузетно 3,0 м.
- Отворене паркинге поплочати перфорираним плочама.
- Планом је предвиђена ивична градња - традиционални низови те пролазе у дубину
парцеле обезбедити кроз наткривени пролаз - пасаж минималне ширине 4,0 м и висине од 4,5
м, како би се обезбедио приступ ватрогасних возила, хитне помоћи, камиона за одвожење
смећа и др.
Позиција пасажа није дефинисана у графичком прилогу 4.04, већ ће се предвидети у
складу са идејним пројектом и положајем паркинг места у дворишном делу парцеле.
- За приступ објекту морају се испоштовати услови за неометано кретање старих,
хендикепираних и инвалидних лица

Услови за изградњу паркинг гаража у зонама вишепородичног становања
Гараже вишепородичних стамбених објеката могу се планирати:
- Подземно испод објекта и изван габарита објекта у површини целе парцеле, с тим да
је кота равног крова подрумске етаже +1,20 м у односу на коту заштитног тротоара
око објекта.
- У приземљу објекта, искључиво са дворишне стране.
- Дозвољава се изградња и више подземних етажа у складу са геомеханичким и
хидротехничким условима.
- Површине равних кровова подземних гаража могу се искористити за паркирање
хортикултурно уређење, дечија игралишта и сл.
- У случајевима изградње подрумске или сутеренске етаже у новим објектима или
испод целе површине парцеле обавезне су техничке мере обезбеђења од влаге и
подземних вода.
- Приликом израде пројеката гаража за путничке аутомобиле обавезна је примена
Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од
пожара и експлозије („Службени лист Србије и Црне Горе” бр. 31/2005).
- Ширина улаза и излаза је најмање 2,5 м за један ток кретања возила.
- Висина унутрашњег простора гараже треба да је у складу са важећим прописима.
- Близу улаза односно излаза резервисати простор за паркирање возила инвалида у
складу са ЈУС-ом У.А9.204
- Димензија једног паркинг места за управно паркирање је минимално 4,8 x 2,3 м, а у
осталим случајевима у складу са ЈУС-ом У.С4.234.
- За гараже од преко 500 м2 корисне површине потребно је предвидети резервни излаз
за возила
- Обезбедити гараже од крађе, механичких оштећења или ватре.
- Придржавати се важећих услова противпожарне заштите који се односе на ову врсту
објеката.
- О потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за подземни
паркинг капацитета 200 места или више, затражити мишљење - одлуку надлежног
општинског органа - Служба за комуналне послове, предузетништво и заштиту
животне средине, сходно Закону о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС” бр. 135/2004),
Услови за ограђивање парцеле
Бочне и задња страна грађевинске парцеле потребно је оградити транспарентном,
зиданом или живом оградом висине до 1,8 м. Ограда се поставља у осовини границе
грађевинске парцеле према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
3.5.2. Услови за архитектонско и естетско обиковање елемената објеката
Грађење објеката у зони у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са
планираном наменом, уз примену боја, архитектонских и декоративних елемената у
обликовању фасада на начин којим ће објекат у простору и окружењу образовати
усаглашену, естетски обликовану целину.
За грађење објеката користити атестиране грађевинске материјале, с тим да се
препоручује примена аутохтоних материјала са овог подручја.
Кровне равни обликовати у складу са пропорцијама објекта. Кровни покривач одабрати
у зависности од нагиба кровних равни.
Фасаде треба да су малтерисане и бојене одговарајућом бојом, или од фасадне опеке
или комбиноване обраде, са употребом стакла, метала, разних фасадних облога, као равне
површине или са испадима (лође, балкони, еркери и сл.) дозвољених величина.

Не препоручује се употреба псеудоисторијских елемената (балустери, тимпанони и
сл.) којима се опонашају историски стилови уз деградирање аутентичних градитељских
вредности и занатских вештина.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова
и сл) на нивоу изнад приземља могу се постављати на објекте под следећим условима:
Са уличне стране:
- Ни један елеменат објекта сем страхе крова не сме да пређе грађевинску линију.
Са дворишне стране:
- Балкони максималне дубине 1,4 м (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада).
- Еркери и доксати, односно затворени делови објекта, као вертикални акценти дубине
до 1,2 м, при чему треба да буду задовољени услови минималних удаљености објеката
рачунајући и еркер.
- Максимална површина фасадне пројекције еркера и балкона је 30% површине фасаде.
- Минимална висина доње коте балкона и еркера у односу на тротоар је 3 м
Са бочне стране (забатни зидови на местима где се прекида низ објеката):
- Балкони максималне дубине 1,2 м.
- Еркери и доксати, односно затворени делови објекта, као вертикални акценти дубине
до 0,9 м, при чему треба да буду задовољени услови минималних удаљености објеката
рачунајући и еркер.
- Максимална површина фасадне пројекције еркера и балкона је 30% површине бочне
фасаде.
- Минимална висина доње коте балкона и еркера у односу на тротоар је 3 м.
Отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат ако савлађују висину до
0,9 м. Степенице којима се савлађује висина преко 0,9 м треба да се решавају унутар
габарита објекта. Уколико се степениште поставља са уличне стране објекта, највише
један степеник (до 30 цм) може да пређе регулациону линију.
Одлагање кућног смећа врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за
породичне стамбене објекте, односно у контејнерима смештеним на погодним локацијама у
склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за пословне објекте а у складу
са прописима за објекте одређене намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и
путем надлежног комуналног предузећа.

4. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА
КОМПЛЕКСА СА УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ
4.1. Концепција уређења и изградње простора
На предметној к.п. бр 2687/4 К.О. Стари град планирана је изградња
вишепородичног стамбеног објекта, спратности Су+ВП+5.
Планирани вишепородични стамбени објекат предвиђен је да се гради по
принципу ивичне блоковске градње, односно на регулациониј линији улице
Франкопанске. Новопланирани објекат је лоциран ободом блока, у оквиру утврђеног
простора за грађење тако да омогућава формирање затвореног блока (како је
дефинисано у ПДР-у) са циљем да се унутар блока оформи унутрашње двориште,
уређено у функцији приступа објектима, просторима за игру деце, одмор, рекреацију и
релаксацију становника.
Планирани објекат заузима средишњу позицију у југозападном делу планираног
блока 6 и планиран је да се гради у непрекинутом низу.

За изградњу објекта користити проверене и атестиране грађевинске материјале,
с тим да се препоручује примена аутохтоних материјала са овог подручја.
Изградити приступне стазе и оплеменити простор адекватним зеленилом.
Неопходно је испоштовати
противпожарне услове изградње.
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4.2. Намена и технички опис планираног објекта
Намена објекта
Према Правилнику о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)
планирани објекат је класификован као стамбена зграда са више од три стана
класификациона ознака 112222, категорије В.
У вертикалном правцу, објекат је подељен на две просторне целине. Паркирање
је лоцирано у склопу сутеренске етаже, док су све остале етаже намењене становању.
У склопу објекта је планирано 36 стамбених јединица, на високом приземљу и
сратовима по 6 станова (шест етажа по 6 станова). У склопу сутеренске етаже је
планирано 24 паркинг места и техничке просторије објекта.
Комуникација између просторних целина објекта намењених становању и
паркирању је омогућена вертикалном комуникацијом у виду двокраког степеништа и
путничког лифта. На нивоу приземља и високог приземља ова комуникација је спојена
са главним и споредним улазом са дворишне стране објекта. Комуникација унутар
објекта, како хоризонтална тако и вертикална, и веза са јавном површином је остварена
на начин да свака јединица објекта је приступачна особама са инвалидитетом као и
деци и старијим особама.
Локација објекта
Предметна локација се налази на адреси у Суботици, у Улици Зрињског и
Франкопана бр.14, к.п. број 2687/4 К.О. Стари Град.
Према Плану детаљне регулције висина објекта треба да је усаглашена са висином
постојећих објеката уз које се гради уколико су исти изграђени са утврђеном
спратношћу за зону, односно са планираном висином објеката у зони, блоку или
уличном потезу.
Планирани објекат је по висини – апсолутне коте спратова, висина кровног венца,
висине прозора -усаглашен са постојећим изграђеним објектом (са десне стране
предметног објекта гледано са стране улице) - Ламеле „Ц“.
Диспозиција и функционално решење објекта:
Регулациона линија и грађевинска линија се поклапају. Објекат је позициониран
на регулациону линију према улици Франкопанској.
Колски и пешачки приступ парцели је из Улице Зрињског и Франкопана.
Тротоар испред објекта је у паду од највише тачке +113.19мнв на јужном делу парцеле
и креће се до коте цца +113.05. Под улазне партиције је у равни са тротоаром и налази
се на коти +113.14мнв што је и релативна кота ±0.00.
Објекат је конципиран на принципу ивичне изградње и лоциран је на ободу блока како
би се унутар блока оформило унутрашње двориште.

Објекат својим функционалним решењем садржи:
- у сутерену – гаражу са 24 паркинг места и техничке просторије
- на приземљу – стамбени улаз и силазну рампу за гаражу
- на високом приземљу – 6 станова
- на 1., 2., 3., 4. и 5. спрату – по 6 станова
Конструкција и материјализација објекта:
Објекат је конципиран као армиранобетонски скелет на темељној плочи са темељним
гредама, са међуспратним пуним АБ плочама и равним кровом.
Фундирање објекта се врши на слоју туцаника преко кога се изводи темељна АБ плоча
дебљине 40cm.
По обиму објекта у нивоу сутерена је предвиђен АБ зид до нивоа тротоара.
Под високог приземља је пројектован као АБ међуспратна конструкција - плоча
дебљине 22cm. Преко подне плоче се поставља термоизолација – стyродур дебљине
10cm, ПЕ фолија, рабицирана цементна кошуљица дебљине 9cm. Финална облога
подова је од керамичких плочица, гранитне керамике или паркета.
Фасадни зидови су пројектовани од термо блокова д=20cm са потребним вертикалним
АБ серклажима. Унутрашњи зидови су пројектовани од пуне опеке д=25cm, а преградни
од опекарских блокова д=11.5cm. Зидање зидова се врши продужним цементним
малтером. Зидови од пуне опеке д=25cm нису носећи јер је скелетни АБ систем. То су
зидови испуне. Подеони зидови између два стана или између станова и комуникација.
Лифт окно је армиранобетонско. Зидови према ентеријеру станова се облажу каменом
вуном дебљине 5цм и обзиђују Yтонг блоковима дебљине 10cm.
Подеони зидови од пуне опеке дебљине 25cm који се налазе између станова и
комуникације облажу се каменом вуном дебљине 5cm.
Међуспратна конструкција на делу између негрејаног улаза, силаза у сутерен и
помоћних просторија и грејаних станова се са доње стране се термоизолује са 10cm
стиропора.
Под на спратовима на делу комуникација – ходника се финализује на начин да се преко
међуспратне конструкције поставља стyродур у слоју од 3cm што је уједно и термо и
звучна изолација, преко тога се поставља ПВЦ фолија, рабицирана цементна
кошуљица и керамичке плочице или гранитна керамика.
Под у становима се финализује на сличан начин као и у ходницима са тим да је
финални слој поплочања или керамичке плочице или паркет зависно од намене
просторије. На деловима подова који се облажу паркетом цементна рабицирана
кошуљица се изводи у слоју који је цм нижи од остале цементне кошуљице.
У санитарним просторијама, тоалетима и купатилима се на цементну кошуљицу пре
лепљења керамичких плочица наноси слој хидроизолације у виду премаза на
цементној бази – производни програм „Сика“.
Унутрашњи зидови у свим стамбеним просторијама осим у санитарним чворовима се
малтеришу продужним кречним малтером у слоју од 2cm са фином обрадом површине
у квалитету да је спремно за глетовање.
Унутрашњи зидови у санитарним чворовима се малтеришу продужним цементним
малтером са охрапављеном површином ради атхезије лепка за керамичке плочице.
Пре лепљења керамичких плочица у санитарним чворовима на месту умиваоника,
зидови се премазују хидроизолацијом до висине 150cm, а на месту туш кабина до
висине од 200cm.

Плафони у становима се обрађују продужним кречним малтером са финим
поравнавањем површина – припрема за глетовање.
Све АБ површине претходно малтерисању се прскају цементним млеком да би се
остварила атхезија малтера и бетона.
Све зидне и плафонске површине (осим оних са термоизолацијом) се глетују у два
слоја и под рефлекторима шмирглају. Након глетовања површине се премазују
подлогом, прајмером и молују у два слоја дисперзивним бојама за ентеријере.
Плафонске површине у санитарним чворовима се молују латеx бојама због количине
паре у овим просторијама.
Изнад АБ стропне плоче последње етаже се предвиђају слојеви равног крова.
Термоизолација изнад ове плоче је ЕПС у слоју од 30-40cm постављена преко парне
бране. Преко термоизолације се поставља цементна кошуљица од 5-10cm, геофилц и
ТПО/ФПО мембрана.
Одвођење атмосферских падавина са крова је путем хоризонталних и вертикалних
олука од пластифицираног челичног лима.
Прозори су у изведби од белих ПВЦ 6-коморних профила, застакљени трослојним,
односно двослојним стакло пакетом – све према ЕЕЕ. Прозори су снабдевени
алуминијумским термоизолованим ролетнама. Прозорске клупице са спољне и
унутрашње стране ПВЦ припрадајуће.
Фасадна столарија заједничких просторија на високом приземљу и сутерену је
алуминијумска, од профила са термопрекидом, застакљена двослојним стакло пакетом
4+12+4mm. Пројектована столарија је у сивој антрацит боји.
Унутрашња столарија у становима од фарбаног медијапана са бродским шаркама и
квалитетним квакама. Врата на санитарним чворовима снабдевена са лептир кључем
са унутрашње стране.
Улазна врата у станове пројектована као квалитетна сигурносна врата са кодираним
кључевима.
На стамбеном улазу у зграду са уличне стране пројектован интерфон, брава је
електрична а станари добијају привезак са електромагнетном бесконтактном картицом.
Унутрашње степениште је од АБ косих и подесних плоча, са степеницима од
неармираног бетона. Приликом бетонирања степеника, пројектовано је да се
убетонирају анкер плоче за степенишну ограду. Степенишна ограда висине 110cm од
ХОП профила са вертикалном испуном са размацима маx. 13cm између пречки.
На последњој етажи, насупрот степенишном краку у међуспратној конструкцији је
остављен отвор – излаз на кров. Отвор димензија 76/128cm.
На фасадама су пројектовани балкони различитог обликовања. Неки са зидовима са
стране – лође, неки отворени… Балконска ограда је пројектована од ХОП профила са
вертикалном испуном са размацима маx. 13cm између пречки.
На појединим деловима фасаде пројектована је финализација фасаде декоративном
фасадном опеком-листелама - дебљине маx 2cm.
Остали део фасаде се завршава у систему контактних фасада. Термоизолација
дебљине 10cm од стиропора финализује се мрежицом и лепком. Финални слој је
племенити фасадни малтер, гранулације 1,5 до 2mm у заглађеној изведби.
На висини међуспратне конструкције у висини од 100cm пројектоване су хоризонталне
противпожарне разделнице од камене вуне у истој дебљини као и стиропор – 10cm. На
сваких 8-9m је предвиђена вертикална противпожарна разделница.
Око објекта се изводи заштитни тротоар.

Приликоm извођења радова посебну пажњу посветити пролазу инсталација кроз
грађевинску конструкцију и на преклапање истих, те на вреmе ускладити све и урадити
потребне отворе и продоре.
4.3. Регулационо и нивелационо решење
Хоризонтална регулација
Регулациона линија Улице Зрињског и Франкопана утврђена је у складу са ПДРом како је то приказано на графичком прилогу бр.3. Урбанистичко решење са
регулационим и нивелационим планом.
Грађевинске линије планираног вишепородичног стамбеног објекта на предметној
парцели утврђене су у односу на регулациону линију.
Улична грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, а дворишна је на
удаљености 12,6м од регулационе линије. Пошто је објекат планиран по принципу
ивичне блоковске градње у непрекинутом низу, планирани објекат додирује обе бочне
међне линије.
Максимални хоризонтални габарит планираног објекта дат је на графичком
прилогу бр.3
Предложена диспозиција објекта не ремети будућу изградњу у предметном блоку
односно на суседним парцелама.
Висинска регулација
Висинска регулација одређена је спратношћу објекта, а уклапа се у дозвољеу
висину планираног објекта која је у плану дефинисана на максималних 21,0м.
У складу са поменутом дефинисаном максималном
планираног вишепородичног стамбеног објеката је:
Су+ВП+5 (сутерен +високо приземље + 5 спратова)

висином,

спратност

Кота пода приземља (релативна кота ±0.00) планираног вишепородичног
стамбеног објекта (улаз у стамбени део објекта) мора бити издигнута мин. 15 цм у
односу на коту уличног тротоара. Кота високог приземља на којој су такође планирани
станови је према ИДР-у на +1,58м.
Висина кровне атике објекта је константна и завршава се на коти, +20,31м, док је
део изнад лифта на коти +20,54м што је мање од макс. 21,00м како је дефинисано у
плану детаљне регулације.
Апсолутна кота готовог пода високог приземља је +114,72 м.н.в.
Нивелација
Катастарско-топографски план на којем је израђен урбанистички пројекат садржи
висинске коте и представља основ за утврђивање нивелационих кота, за изградњу
планираног објекта.

Терен на предметној парцели је благо нагнут, а висинске коте терена на парцели
се крећу се од 112.93 м до 113.52 м надморске висине.
Нивелационо решење колског прилаза планираној гаражи ће бити условљено
висинским котама терена на предметној парцели и висинским котама на постојећој
саобраћајници у улици Франкопанској. Корекција и одступање од задатог нивелационог
плана је могућа у циљу побољшања техничког решења .
Нивелационо решење и приказано је у графичком прилогу бр. 3.
Нивелацију према суседним парцелама решити применом техничких решења која
обезбеђују заштиту свих објеката и на начин да се одвођење атмосферских вода са
објекта, саобраћајних и зелених површина обезбеђује на сопственој парцели.
4.4. Приступ локацији и начин решења паркирања
Пешачки приступ
Главни пешачки приступ вишепородичном објекту омогућен је из Улице Зрињског
и Франкопана преко кп. 2687/5 КО Стари град која је планирана за проширење
регулације улице. Овај пешачки улаз је планиран у централном делу објекта, где је
лоцирано степениште са лифтом, односно вертикалне комуникације у објекту.
Планираном објекту се може приступити из дворишног дела парцеле, односно
приступ дворишном делу је решен кроз сам објекат преко поменутог степеништа.
Колски приступ
Директан колски приступ објекту са јавне саобраћајнице је планиран из Улице
Зрињског и Франкопана. Двосмерни прикључак ширине 5,0 м за путничка возила је
повезан са саобраћајницом/рампом која води до подземне гараже која је планирана у
сутеренској етажи.
За израду Урбанистичког пројекта за изградњу саобраћајног прикључка и
прилазног пута на јавни пут за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта на
к.п. бр. 2687/3 К.О. Стари град у Суботици прибављени су услови од „ЈП за
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање„ Суботица број II06-344-332/2021 од 26.07.2021.
- прикључак и прилазни пут се може планирати из Улице Зрињског и
Франкопана са к.п. бр. 5363 К.О. Стари град
- минималана ширина прикључка и прилазног пута мора да обезбеди несметан
улазак и излазак меродавног возила, са радијусима којима ће се обезбедити безбедно
кретање возила која ће имати приступ комплексу
- осовина прикључка и прилазног пута мора бити управна на осовину коловоза
који се прикључује уз дозвољено одступања ±10°
- одводњавање прилагодити условима терена
- водити рачуна о постојећим инсталацијама које се налазе испод планираног
прилазног пута, у случају евентуалног оштећења трошкове сноси инвеститор

- уколико су уз коловоз постављени ивичњаци, могуђе је у укупној ширини
прилаза са лепезама упустити ивичњаке
- нивелету прикључка и прилазног пута ускладити са нивелетом коловоза на
који се прикључује, као и са нивелетом тротоара и бициклистичке стазе
- у случају да се на планираном саобраћајном прикључку налази стуб јавне
расвете трошкове изнештања сноси инвеститор, односно финансијер, уз надзор „ЈП
за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица
- уколико удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна
за несметано скретање возила која приступају комплексу, улазну капију је потребно
померити ка унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини
возила која ће имати приступ комплексу.
Приступ планираном комплексу је из Ул. Зрињског и Франкопана са к.п. бр. 5363
К.О. Стари град (преко кп. 2687/5 КО Стари град која је планирана за проширење
регулације улице).
Обавезује се Инвеститор да пре почетка извођења радова "Јавном предузећу за
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица поднесе
захтев за издавање решења о испуњености издатих услова и приложи техничку
документацију израђену у складу са Законом о планирању и изградњи.
У решавању саобраћајних површина, прилаза објекту и других елемената
уређења и изградње применити одредбе Закона о спречавању дискриминације особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС” бр. 33/06) и Правилник о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр.
22/15).
Начин решавања паркирања
Паркирање возила за кориснике планираног објеката потребно је по правилу
решити на сопственој парцели.
ИДР-ом је планирано за потребе паркирања путничких возила паркинг простор у
оквиру подземне гараже, капацитета 24 гаражна места, а у склопу објекта је планирана
изградња 36 стамбених јединица..
У складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта (“Сл. лист Града Суботице” 7/2015 , 8/19- измене и допуне ) за обезбеђење
простора за паркирање возила на сопственој грађевинској парцели потребно је
обезбедити једно паркинг или гаражно место по стамбеној јединици.

4.5. Остали услови
Грађење објеката у зони у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са
планираноm наmеноm уз приmену боја, архитектонских и декоративних елеmената у
обликовању фасада на начин којиm ће објекат у простору и окружењу образовати
усаглашену, естетски обликовану целину.

За грађење објеката користити атестиране грађевинске mатеријале, с тиm да се
препоручује приmена аутохтоних mатеријала са овог подручја.
Фасаде треба да су mалтерисане и бојене одговарајућоm бојоm, или од фасадне
опеке или коmбиноване обраде, са употребоm стакла, mетала, разних фасадних
облога, као равне површине или са испадиmа (лође, балкони, еркери и сл.) дозвољених
величина.
Све слободне површине уредити преmа наmени. Изградити саобраћајне површине
и оплеmенити простор адекватниm зеленилоm.
Неопходно је испоштовати
противпожарне услове изградње.

све

технолошке,

саобраћајне,

еколошке

и

У циљу несmетане и безбедне изградње предузети све прописане сигурносне
mере.
Евакуација комуналног отпада
Ѕа евакуацију комуналног отпада из побјекта планирана је одговарајућа просторија
у приземљу објекта у којој ће бити смештени контејнери за одлагање сmећа.
Предметна просторија је планирана поред пешачког улаза у објекат у нивоу заштитног
тротоара како би се могло приступити контејнерима и како би се омогућило изношење
контејнера и приступ возилима надлежног комуналног предузећа које ће одвозити
комунални отпад на градску депонију.

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Урбанистичкиm пројектоm су сви урбанистички параmетри рачунати за предметну
парцелу 2687/4 КО Стари град, у свеmу као на графичкоm прилогу бр. 3.
Укупна површина парцеле-коmплекса је
Укупна бруто површина под објектom износи
Укупна бруто развијена површина планираног објекта износи
Укупна бруто развијена површина планираног објекта износи

935 m2
421,08m2
2936,41m2
3521,51m2

Индекс заузетости парцеле након планираних интервенција и према решењу из ИДР-а
износи 45,04%, док је макс. индекс заузетости према ПДР-у 50%.
Проценат зелених површина према решењу из ИДР-а износи 20,22%, док према ПДР-у
минималан проценат зелених површина треба да износи 20%.
Преmа ИДР-у спратност у оквиру предmетног коmплекса је Су+ВП+5 (сутерен+високо
приземље+5 спратова). Висинска регулација одређена је спратношћу објекта, а уклапа
се у дозвољеу висину планираног објекта која је у плану дефинисана на максималних
21,0м (висина објекта према решењу из ИДР-а је 20,54м).

6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Пошто је испод целокупне површине парцеле планирана заједничка подземна
гаража читаво унутрашње двориште предметног објекта се налази на крову гараже. Из
тог разлога је потребно посветити пажњу планираном озелењавању на крову гараже,
као и уређењу слободних површина унутар тог дворишта. Озелењавање дворишта је
неопходно ради стварања бољих микроклиматских услова становања на предметном
простору, које дугорочно даје значајне ефекте.
Такође је потребно уредити и озеленити целокупну кп 2687/5 која је намењена за
проширење улице Франкопанске, а преко које се остварују и колски и пешачки приступ
планираном објекту чија изградња је планирана на предметној парцели 2687/4 КО
Стари град.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и објектима
према техничким нормативима за пројектовање зеленила и то на начин да се приликом
садње дрвећа и шибља испоштују следеће минималне удаљености од појединих
инсталација:
од водовода
1,5 м
од канализације
1,5 м
од НН вод
2,5 м
од ТТ мрежа
1,0 м
од трасе топловода
2,0 м
Дрвеће садити на удаљености 2 м од коловоза, а од објекта 4-5 м у зависности од
врсте саднице и величине корена и крошње. Саднице треба да су и класе и да су
минимум 4-5 година старости.
Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте отпорне на теже
услове вегетирања (отпорне на прашину, гасове…).

7. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
7.1. Електроенергетска mрежа и објекти
Прикључење планираног објекта на електродистрибутивну мрежу вршиће се
према Условима за израду Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта на к. п. 2687/3 К.О. Стари град, издатим од стране
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ д.о.о. Београд, Булевар уметности бр. 12, бр.
87.1.0.0.-Д.07.09.-132456/3-21 од дана 09.08.2021. године.
Посматрано подручје се електричном енергијом снабдева из трансформаторске
станице ТС 110/20 kV „Суботица-4“ са 20 kV изводом „Франкопанска“, док је основни
објекат за снабдевање постојећа трафостаница ЗТС-244 Суботица, која се налази у
склопу објекта на суседној катастарској парцели.
Прикључни НН кабловски водови за предметни објекат ће се полагати од 0,4 kV
сабирница у постојећој ЗТС-244 до новоуграђених кабловских прикључних кутија (КПК)
на будућем објекту. КПК се уграђују на вањској фасади вишепородичног стамбеног
објекта, док се ормани мерног места (ОММ) уграђују у посебно припремљеном
простору унутар предметног објекта.

Све електроенергетске водове на предметном комплексу решити путем
подземног кабла. Каблове испод коловоза и бетонских површина полагати у заштитну
цев или кабловицу са резервним отвором. За каблове исте намене који се полажу у
истом правцу обавезно је задржати заједничку трасу (ров, канал). Изнад кабла код
промене правца и других промена као и на 50м равне линије треба поставити кабловску
ознаку са одговарајућим симболом.
Спољну расвету решити канделабер светиљкама одговарајућег типа, како би се
добио одговарајући ниво осветљености предметног простора, водећи рачуна о
енергетској ефикасности. Напајање расвете решити путем подземног нисконапонског
кабла.
Приликом изградње планираних садржаја предвиђених овим Урбанистичким
пројектом потребно је испоштовати услове градње у односу на постојеће
електроенергетске објекте поштујући све техничке услове и нормативе у нискоградњи
везане за изградњу и реконструкцију електроенергетске мреже, и истовремено
обезбедити услове за изградњу свих новопланираних електроенергетских објеката.
Све електромонтажне радове на електричној мрежи извести у сагласности са
важећим техничким прописима и нормативима водећи рачуна о минималним
дозвољеним растојањима измедју појединих инсталација.
Инфраструктурне објекте који ће бити угрожени планираним радовима потребно
је о трошку Инвеститора и у договору са власником инфраструктурног објекта
изместити или заштити.
7.2. Телекомуникациона мрежа и објекти
Прикључење планираног објекта на јавну телекомуникациону мрежу вршиће се
према Условима за пројектовање и прикључење на ЕКМ (електронску комуникациону
мрежу) „Телеком Србија“ а. д. Београд за изградњу стамбеног објекта на к. п. 2687/3 К.
О. Стари град у Суботици, издатим од стране „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ТЕХНИКУ, СЕКТОРА ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ, СЛУЖБЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД, ОДЕЉЕЊА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ
СУБОТИЦА, из Суботице, Првомајска 2-4, бр. Д210-321580/3 ЈБ од 27.07.2021. године.
Прикључење објекта (место прикључења) на јавну ТК мрежу планира се са
најближе постојеће резреве на предметном простору, где је то технички и правно
могуће. Обавеза Инвеститора је изградња кабловске канализације за приступ од
предметног објекта до регулационе линије.
ТК кабловску канализацију од предметне парцеле (регулационе линије) до места
прикључења градиће „Телеком Србија“ а. д. Београд.
Након изградње ТК кабловске канализације, потребно је кроз новоизграђену ТК
кабловску канализацију увући ТК кабел одговарајућег типа.

При променама правца потребно је изградити додатна кабловска окна, и
повезати их кабловском канализацијом са потребним бројем ПЕ цеви, које ће
укључивати и додатне резерве цеви за накнадна проширења ТК мреже.
Изнад кабла или кабловске канализације, код промене правца и других промена
као и на 50 м равне линије треба поставити кабловску ознаку са одговарајућим
симболом.

7.3. Топловодна mрежа и објекти
Прикључење планираног објекта на систем даљинског грејања вршиће се према
Претходним условима за пројектовање и прикључење на систем даљинског грејања
издатим од стране ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ из Суботице, Сегедински пут 22, бр.
1388-1/21 од дана 23.07.2021. године.
За потребе прикључења објекта на систем даљинског грејања потребно је
предвидети нови вреловодни прикључак у улици Франкопанска од постојећег уличног
вреловодног огранка чији се крај налази у висини кућног броја 12 до предметног
објекта, односно до нове топлотне подстанице са плочастим растављивим
измењивачем топлоте, са могућношћу аутоматске регулације интензитета грејања,
управљачком јединицом и модемском ГПРС везом, које је потребно планирати унутар
предметног објекта.
Топлотна подстаница у вишеспратној згради мора бити у посебној просторији са
посебним директним улазом и потребним димензијама за неопходну монтажу,
контролу, одржавање, замену делова подстанице, као и очитавање и ручну регулацију,
у случају потребе и доступна само запосленима Топлане. За топлотну подстаницу,
предвидети обавезно трофазно електрично напајање са независним мерењем, са
водоводом и канализацијом и природном вентилацијом.
7.4. Водовод
 Водоснабдевање предметног објекта решити путем новог прикључка на јавну
водоводну мрежу, која је изграђена у Улици Зрињског и Франкопана (AC Ø100).
 Након изградње новог прикључка на јавну водоводну мрежу, постојећи прикључак се
поништава.
 На месту споја прикључног вода са јавним водоводом ЈКП “Водовод и канализација”
Суботица обезбеђује притисак П= 2.5 бара.
 Изградити прописно склониште за водомер у складу са Условима за пројектовање и
прикључење, добијеним од ЈКП "Водовод и канализација" из Суботице број I2183/2021 од 03.8.2021. године
 Склониште за водомер се гради на јавној површини, непосредно уз објекат.
 Склониште за водомер градити као водонепропусно и статички стабилно.
 Склониште за водомер треба да обезбеди заштиту од смрзавања водомера.
 Предвидети засебне водомере за сваког потрошача (стамбене јединице, пословни
простори) засебно са могућношћу стационарног даљинског очитавања

 Прикључак са јавном водоводном мрежом покрива санитарно-хигијенске потребе.
 Јавни водовод у противпожарној заштити објеката може служити као један могућ
извор за снабдевање воде, а не за директно снабдевање водом унутрашњих
противпожарних потреба објеката.
 Потребно је предвидети техничко решење које обезбеђује комбиновано коришћење
јавне и локалне водоводне мреже и изградњом резервоара потребне запремине за
противпожарну заштиту у складу са Правилником о техничким нормативима за
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл. гласник РС 3/2018)
 Спољне противпожарне хидранте предвидети као надземне, где год то локални
услови дозвољавају.
 Дубина укопавања код водоводне мреже мора да обезбеди најмање 1.0 м слоја
земље изнад цеви. Уколико се овај надслој не може обезбедити, трасу сместити у у
заштитну цев.
 Приликом изградње, ниво подземне воде (у зависности од геомеханичких услова на
терену) мора бити испод дна радне јаме.
7.5. Одвођење атmосферских и отпадних вода
 Одвођење санитарно-фекалних отпадних вода из објекта решити путем новог
прикључка на јавну канализациону мрежу, која је изграђена у Улици Зрињског и
Франкопана (AC Ø400). Систем каналисања јавне канализационе мреже је општи.
 На предметној локацији је јавна канализациона мрежа димензионисана за одвођење
атмосферских вода интензитета 90 l/s/ha, односно Q atm=3,78 l/s и одвођење
употребљених вода Qotp (меродавни отицај са санитарних уређаја објекта..
 Чисте атмосферске воде са кровних површина, надстрешница и сл могу се, без
пречишћавања, испуштати у слободни околни терен унутар сопствене парцеле,
строго водећи рачуна да не дође до процуривања на суседне парцеле и до квашења
зидова објеката на суседним парцелама.
 Одвођење веће количине атмосферске воде од назначеног извршити преко
ретензије, подземне пластичне решетке, водопропусног паркинг простора и сл.
 Јавна канализација око предметног објекта припада сливу колектора III, који је при
већем приливу атмосферских вода преоптерећен, што се манифестује повратом
отпадних вода у објекте и изливањем на површину терена. Стога је обавезно
предвидети заштиту предметног објекта од поврата отпадних вода.
 Квалитет отпадне воде која се упушта у јавну канализацију мора задовољити
параметре прописане Законом о водама (Сл. гласник РС, 30/10, 93/12, 101/16, 95/18
и 95/18-др.закон); односно Одлуком о јавној канализацији (Сл.лист града Суботице,
бр. 29/15, 38/15 – аут.тум., 42/15, 5/18 и 28/19).
 Приликом изградње, ниво подземне воде (у зависности од геомеханичких услова на
терену) мора бити испод дна радне јаме.
 Дубина укопавања код канализационе мреже мора да обезбеди најмање 0,8 м слоја
земље изнад цеви. Уколико се овај надслој не може обезбедити, трасу сместити у у
заштитну цев. У случају потребе, извршити насипање терена како би се обезбедио
прописани надслој.
Приликоm
изградње
планираних
садржаја
предвиђених
овиm
Урбанистичкиm пројектоm, потребно је испоштовати све услове градње у односу

на постојеће инфраструктурне објекте и истовреmено обезбедити услове за
изградњу свих новопланираних инфраструктурних објеката.
Инфраструктурне објекте који ће бити угрожени планираноm изградњоm
потребно је о трошку Инвеститора и у договору са власникоm инфраструктурног
објекта изmестити или заштитити.
Приликоm извођења радова строго водити рачуна о инсталацијаmа.
Нарочито обратити пажњу на инсталације чије трасе су обележене на графичкоm
прилогу, али и о инсталацијаmа чије трасе нису назначене на графичкоm прилогу,
обзироm да у оквиру катастра подзеmних инсталација не располажеmо никаквиm
подациmа о њиmа.

8. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ФЛЕКСИБИЛНОСТ РЕШЕЊА
Није планирана фазност у реализцији предметног објекта и он представља
јединствену функционалну целину.
Након потврђивања Урбанистичког пројекта да је израђен у складу са важећиm
урбанистичкиm планоm и Законоm од стране Коmисије за планове и надлежног органа
јединице локалне саmоуправе, и издавања Локацијских услова, у току израде главног
пројекта за прибављање грађевинске дозволе у односу на идејно архитектонско
решење планираног објекта mогу се извршити mање изmене придржавајући се
следећих услова:
- Наmена и функционална шеmа mорају остати неизmењени. Могућа су саmо mања
одступања од утврђене просторне организације и то саmо техничке природе.
- Хоризонталне диmензије објеката mогу mиниmално одступити од кота у граф.
прилогу бр. 3.
- Спратност објеката не mоже бити већа од спратности утврђене урбанистичкиm
пројектоm.
- Након извршеног испитивања тла, подзеmних вода и других потребних радњи на
нивоу пројектовања, утврдиће се прецизне висинске коте саобраћајних површина, а
у односу на њих и коте подова призеmља планираних објеката. Дозвољена је
изmена падова коловозних површина у складу са дозвољениm изmенаmа висинских
кота саобраћајница.
- У погледу инфраструктуре mогућа су mања одступања у циљу добијања
рационалнијих и повољнијих решења.

9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
9.1. Инжењерско-геолошки услови
Терен је приближно хоризонталан, најнижа кота цца 112,80 m н.m на јужноm делу,
а највиша цца 113,52 m н.m. на северу.
Преmа карти сеизmичке регионализације СР Србије подручје Града Суботице
преmа интензитету зеmљотреса спада у VIII степен Меркали-Канкани-Зибергове скале
(МЦС).
Техничке mере заштите огледају се у поштовању прописа за пројектовање и
изградњу објеката у сеизmичкиm подручјиmа.

Приликоm пројектовања објеката треба приmенити прописе о градњи на
сеизmичкоm подручју ("Службени лист СФРЈ" бр. 39/64). Прописи садрже грађевинске
норmе за зидање зграда како би поднеле слабе и уmерене mање зеmљотресе у
границаmа еластичности својих конструкција, а јаке зеmљотресе, који се ретко јављају,
да mогу поднети без рушења уз, евентуално, веће оштећење.
9.2. Мере заштите животне средине
Приликом изградње објекта треба водити рачуна о обезбеђивању услова
заштите у погледу геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и
конструктивних карактеристика објекта.
Током пројектовања објеката неопходно је усклађивање са Правилником о
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима
(Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90) ради обезбеђења заштите од
максималног очекиваног удара од 8 МЦС.
У погледу заштите од буке треба обезбедити услове за смањење штетног
деловања применом изолационих материјала који ће онемогућити продор буке у
објекат као и из објекта. У складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној
средини („Службени гласник Републике Србије“, број 54/92 и 72/2010) планирати
одговарајуће мере заштите којима интензитет буке неће прелазити граничне вредности.
Место за држање посуда за чување и сакупљање отпада треба да буде доступно
за саобраћај специјалних возила за одвожење отпада. Овај простор мора испуњавати
све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и
неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за
одношење смећа.
Чврсти и течни отпаци морају се одлагати у складу са санитарно хигијенским
захтевима.
Извршити уређење и озелењавање слободних површина (травњаци, жбунаста и
висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења.
Планирану изградњу објеката у складу са наменом је потребно пројектовати на
начин којим им се обезбеђују прописана енергетска својства.
9.3. Мере заштите непокретних културних и природних добара
Предmетни коmплекс се не налази у оквиру заштићених природних добара.
На предметној к.п. бр. 2687/3 К.О. Стари град у Суботици на којој је планирана
изградња вишепородичног стамбеног објекта као и у непосредном окружењу нема
објеката који су вредновани као непокретна културна добра, као ни локалитета
археолошких налазишта. Уколико би се приликом извођења грађевинских и других
радова наишло на археолошка налазишта или на археолошке предмете, обавеза
извођача радова је да одмах обустави радове и обавести надлежни Завод за заштиту
споменика културе како би се преузеле мере да се налаз не уништи и не оштети и да се
сачува на месту и у положају у коме је откривен (чл. 109. Закона о култрним добрима
„Сл. гласник РС“ број 71/94).

9.4. Мере заштите од пожара
Приликоm пројектовања објеката и инсталација (електричних, гроmобранских,
гасних) испоштовати важеће техничке прописе:
- Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ бр.111/09, 20/2015 и 87/2018)
- Правилника о начину израде техничке докуmентације за објекте
високоградње („Сл.гласник РС“ 15/2008)
- Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Сл.лист СРЈ“ 11/96)
- Правилника о техничкиm норmативиmа за инсталације хидрантске mреже за
гашење пожара („Сл. гласник РС“ 3/2018)
- Правилник о техничкиm норmативиmа за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара („Сл.лист СРЈ“ 8/95)
- СРПС.У.Ј1 240, СРПС ТП 21, СРПС.У.Ј 50 и СРПС.У.Ј 055 и осталих важећих
прописа.
Приликоm пројектовања и изградње потребно је приmењивати све одговарајуће
важеће техничке прописе и стандарде из области заштите од пожара.
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ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА
Идејно решење за изградњу вишепородичног објекта
је израђено од стране фирме Архитектура ХЕГЕДИШ доо,
Трг Јакаба и Комора 28/35, Суботица

JKS PROJEKTOVANJE GRAĐENJE I INŽENJERING
DOO SUBOTICA Šifra delatnosti:7112
Matični broj: 21323551, PIB 110244574
Broj računa: 160-491561-84, BANCA INTESA
Mob: +381 63 1032234 E-mail: josip.kovacstriko@gmail.com

INVESTITOR:

DG COMPANY DOO“
SUBOTICA, ul. Matije Korvina br. 17

OBJEKAT:

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT
Subotica, ulica Frankopana i Zrinjskog br.14
k.p. broj 2687/3, K.O. Stari Grad

VRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE:

''IDR'' - IDEJNO REŠENJE

NAZIV I OZNAKA DELA
PROJEKTA:

''0'' - GLAVNA SVESKA

ZA GRAĐENJE/
/ZA IZVOĐENJE:

NOVOGRADNJA

PROJEKTANT:

JKS PROJEKTOVANJE GRAĐENJE I
INŽENJERING DOO, SUBOTICA
JOSIP KOVAČ STRIKO, dipl.inž.građ.

ODGOVORNO LICE
PROJEKTANTA:

Pečat:

Potpis:

JOSIP KOVAČ STRIKO, dipl.inž.građ.
Licenca broj: 310 M253 13
Pečat:
Potpis:
GLAVNI PROJEKTANT:

Elektronski potpis:
BROJ TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE:

E-105/2021

Subotica, Maj 2021.

za '' JKS PROJEKTOVANJE
GRAĐENJE I INŽENJERING DOO ''

_________________________
Kovač Striko Josip, dipl.ing.građ.

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

0.1.

Naslovna strana glavne sveske

0.2.

Sadržaj glavne sveske

0.3.

Odluka o određivanju glavnog projektanta

0.4.

Izjava glavnog projektanta

0.5.

Sadržaj tehničke dokumentacije

0.6.

Podaci o projektantima

0.7.

Opšti podaci o objektu

0.8.

Podloge za izradu tehničke dokumentacije

0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.
72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 - US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020) i
odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao:

GLAVNI PROJEKTANT
za izradu „IDR“ - Idejnog rešenja za izgradnju Višeporodičnog stambenog objekta Su+VP+5,
na adresi u Subotici, u ulici Frankopana i Zrinjskog br.14, k.p. broj 2687/3, K.O. Stari Grad
određuje se:

Josip Kovač Striko, dipl.inž.građ. ..............................................broj licence: 310 M253 13

Investitor:
DG COMPANY DOO,
ul. Matije Korvina br. 17, Subotica

Odgovorno lice / zastupnik:
Pečat:

Mesto i datum:

Potpisi:

Subotica, Maj 2021.godine

0.4.

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
IDEJNOG REŠENJA

Glavni projektant Idejnog rešenja za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta Su+VP+5,
na adresi u Subotici, u ulici Frankopana i Zrinjskog br.14, k.p. broj 2687/3, K.O. Stari Grad:
Josip Kovač Striko, dipl.inž.građ.
broj licence: 310 M253 13

I Z J A V LJ U J E M
da su delovi Idejnog rešenja međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci
odgovaraju sadržini projekta i da su projektu priloženi odgovarajući elaborati i
studije

0.

GLAVNA SVESKA

E-105/2021

1.

PROJEKAT ARHITEKTURE

E-AH-IDR-1-146-2021

Glavni projektant:

Josip Kovač Striko, dipl.inž.građ.

Broj licence:

310 M253 13

Lični pečat:

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:

E-105/2021

Mesto i datum:

Subotica, Maj 2021.godine

0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0.

GLAVNA SVESKA

E-105/2021

1.

PROJEKAT ARHITEKTURE

E-AH-IDR-1-146-2021

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA
0. GLAVNA SVESKA:
Projektant:

JKS PROJEKTOVANJE GRAĐENJE I INŽENJERING
DOO, SUBOTICA

Glavni projektant :
Broj licence:
Lični pečat:

Josip Kovač Striko, dipl.inž.građ.
310 M253 13
Potpis:

__________________________
Josip Kovač Striko, dipl.inž.građ.
Broj licence: 310 M253 13

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:
Projektant:

Odgovorni projektant :
Broj licence:
Lični pečat:

Arhitektura HEGEDIŠ doo
Trg Jakaba i Komora 28/35

Paula Žgela dip.ing.arh
300 F657 07
Potpis:

______________________

Paula Žgela dip.ing.arh.
Broj licence: 300 F657 07

0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
tip objekta:
kategorija objekta:
klasifikacija pojedinih delova
objekta:

objekat u nizu
V
učešće u
ukupnoj
površini
objekta (%):
100 %

naziv prostornog odnosno
urbanističkog plana:

mesto:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska
opština:
broj katastarske parcele/
spisak katastarskih parcela i
katastarska opština na kojoj
se nalazi priključak na javnu
saobraćajnicu:
broj katastarske parcele/
spisak katastarskih parcela i
katastarska opština preko
kojih prelaze priključci za
infrastrukturu:

klasifikaciona oznaka:

112222

Plan detaljne regulacije za prostor između ulica
Frankopanske, Sep Ferenca, Aleje Maršala Tita i Petra
Lekovića u Subotici („Službeni list Grada Subotice”,
broj 16/2010 i 38/2011)
Subotica
2687/3 K.O. Stari Grad

5363 (ul. Zrinjskog i Frankopana)
K.O. Stari Grad

2687/3 i 5363 (ul. Zrinjskog i Frankopana)
K.O. Stari Grad

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:
priključak na vodovodnu mrežu
priključak na kanalizacionu mrežu
priključak na distributivni
elektroenergetski sistem
priključak na telekomunikacionu mrežu
priključak za grejanje

Priključak prema uslovima
JKP ,, Vodovod i kanalizacija,, Subotica
Priključak prema uslovima
JKP ,, Vodovod i kanalizacija,, Subotica
Priključak prema uslovima
EPS DISTRIBUCIJA
Priključak prema uslovima
Telekom Srbija
Priključak prema uslovima
JKP ,, Subotička toplana,,

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
dimenzije
objekta:

materijalizacija
objekta:

zelene uređene
površine
indeks
zauzetosti:
indeks
izgrađenosti:
druge
karakteristike
objekta:
predračunska
vrednost
objekta:

ukupna površina parcele/parcela:
(nakon proširenja regulacije ulice):
ukupna BRUTO izgrađena površina
zajedno sa suterenom:
ukupna NETO površina:

934,57 m2

Neto površina prizemlja:

343,12 m2

površina zemljišta pod
objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih
etaža):
visina objekta (venac, sleme):
apsolutna visinska kota (venac,
sleme):
spratna visina:
broj funkcionalnih jedinica/broj
stanova:
broj parking mesta:

421,08 m2

3521,51 m2
2936,41 m2

Su+VP+5
20,54 m
133,68 mnm
3,00 (2,68) m
36

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:

24 garažnih mesta u
suterenu
Kontaktna fasada
–
1° - krovna membrana

materijalizacija krova:

TPO/FPO membrana
20,22 %

Prema planu max 50 %

45,04 %

Prema planu 2,4

2,77

245.910.500,00 RSD bez PDV-a
305.892.600,00 RSD sa PDV-om

0.8. PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

NASLOVNA STRANA PROJEKTA ARHITEKTURE

1 PROJEKAT ARHITEKTURE
DG COMPANY DOO,
Matije Korvina 17
SUBOTICA

Investitor:

Objekat:

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT
Subotica, ulica Frankopana i Zrinjskog br.14
k.p. broj 2687/3, K.O. Stari Grad

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR, 1 PROJEKAT ARHITEKTURE

Za građenje / izvođenje radova:

NOVA GRADNJA

Arhitektura HEGEDIŠ doo
Trg Jakaba i Komora 28/35, Subotica

Projektant:
Potpis:
Odgovorno lice projektanta:
Branka Hegediš dipl.ing.arh.

Potpis:
Odgovorni projektant:
Paula Žgela dipl.ing.arh.
Broj licence:
300 F657 07

Broj tehničke dokumentacije:
E-AH-IDR-1-146-2021

E-AH-IDR-1-146-2021

Mesto i datum:
Subotica, maj 2021.

1.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1.

Naslovna strana projekta arhitekture

1.2.

Sadržaj projekta arhitekture

1.3.

Rešenje o određivanju odgovornog projektanta projekta arhitekture

1.4.

Izjava odgovornog projektanta projekta arhitekture

1.5.

Tekstualna dokumentacija

1.6.

Numerička dokumentacija

1.7.

Grafička dokumentacija
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1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13– odluka US, 50/2013– odluka US, 98/2013–
odluka US, 132/14, 145/14 i 83/2018, 31/2019, 37/19 i dr. zakon, i 9/2020) i odredbi Pravilnika o
sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i
nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT
za izradu Projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja za izgradnju Višeporodičnog
stambenog objekta Su+VP+5, na adresi u Subotici, u ulici Frankopana i Zrinjskog br.14, k.p. broj
2687/3, K.O. Stari Grad određuje se:

Paula Žgela dip.ing.arh................................................................... 300 F657 07

Projektant:

Odgovorno lice / zastupnik:

Arhitektura HEGEDIŠ doo
Trg Jakaba i Komora 28/35
Branka Hegediš dip.ing.arh

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

E-AH-IDR-1-146-2021

E-AH-IDR-1-146-2021
Subotica, maj 2021.

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant Projekta arhitekture, koji je deo Idejnog rešenja za izgradnju Višeporodičnog
stambenog objekta Su+VP+5, na adresi u Subotici, u ulici Frankopana i Zrinjskog br.14, k.p. broj
2687/3, K.O. Stari Grad:

Paula Žgela dip.ing.arh................................................................... 300 F657 07

IZJAVLJUJEM

1.

da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2.

da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima
se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant IDR :
Broj licence:

Paula Žgela dip.ing.arh.
300 F657 07

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum:

E-AH-IDR-1-146-2021

E-AH-IDR-1-146-2021
Subotica, maj 2021.

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

E-AH-IDR-1-146-2021

Investitor:
Objekat:
Mesto:

DG COMPANY DOO, Matije Korvina 17,Subotica
Višeporodični stambeni objekat
Subotica, ulica Frankopana i Zrinjskog br.14, k.p. broj 2687/3, K.O. Stari Grad

TEHNIČKI OPIS

Na osnovu uvida na licu mesta, Katastarsko-topografskog plana i prema projektnom zadatku
Investitora urađeno je Idejno rešenje za izgradnju Višeporodičnog stambenog objekta Su+VP+5.
Predmetna lokacija se nalazi na adresi u Subotici, u ulici Frankopana i Zrinjskog br.14, k.p. broj
2687/3, K.O. Stari Grad.
Površina parcele iznosi P=1049.00 m². Na parceli ne postoji objekat. Prema Planu detaljne
regulacije za prostor između ulica Frankopanske, Sep Ferenca, Aleje Maršala Tita i Petra Lekovića,
predviđa se uvlačenje regulacione linije radi proširenja ulice.
Prema Planu detaljne regulcije visina objekta treba da je usaglašena sa visinom postojećih objekata
uz koje se gradi ukoliko su isti izgrađeni sa utvrđenom spratnošću za zonu, odnosno sa planiranom
visinom objekata u zoni, bloku ili uličnom potezu.
Planirani objekat je po visini – apsolutne kote spratova, visina krovnog venca, visine prozora usaglašen sa postojećim izgrađenim objektom (sa desne strane predmetnog objekta gledano sa
strane ulice) - Lamele „C“.
Dispozicija objekta na parceli:
Regulaciona linija i građevinska linija se poklapaju. Objekat je pozicioniran na regulacionu liniju
prema ulici Frankopana i Zrinjskog.
Kolski i pešački pristup parceli je iz ulice Frankopana i Zrinjskog.
Trotoar ispred objekta je u padu od najviše tačke +113.19mnv na južnom delu parcele i kreće se do
kote cca +113.05. Pod ulazne particije je u ravni sa trotoarom i nalazi se na koti +113.14mnv što je i
relativna kota ±0.00.
Objekat je koncipiran na principu ivične izgradnje i lociran je na obodu bloka kako bi se unutar bloka
oformilo unutrašnje dvorište.
Objekat svojim funkcionalnim rešenjem sadrži:
- u suterenu – garažu sa 24 parking mesta i tehničke prostorije
- na prizemlju – stambeni ulaz i silaznu rampu za garažu
- na visokom prizemlju – 6 stanova
- na 1., 2., 3., 4. i 5. spratu – po 6 stanova
Horizontalni gabarit objekta iznosi 33.87x12.60m.
Iskaz površina objekta:

UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA IZNOSI ……………………………….
UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA IZNOSI …………………………..…
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P = 2936.41 m²
P = 3521.51 m²

Objekat je projektovan na sledeći način:

Konstrukcija i materijalizacija objekta:
Objekat je koncipiran kao armiranobetonski skelet na temeljnoj ploči sa temeljnim gredama, sa
međuspratnim punim AB pločama i ravnim krovom.
Fundiranje objekta se vrši na sloju tucanika preko koga se izvodi temeljna AB ploča debljine 40cm.
Po obimu objekta u nivou suterena je predviđen AB zid do nivoa trotoara.
Pod visokog prizemlja je projektovan kao AB međuspratna konstrukcija - ploča debljine 22cm. Preko
podne ploče se postavlja termoizolacija – styrodur debljine 10cm, PE folija, rabicirana cementna
košuljica debljine 9cm. Finalna obloga podova je od keramičkih pločica, granitne keramike ili
parketa.
Fasadni zidovi su projektovani od thermo blokova d=20cm sa potrebnim vertikalnim AB serklažima.
Unutrašnji zidovi su projektovani od pune opeke d=25cm, a pregradni od opekarskih blokova
d=11.5cm. Zidanje zidova se vrši produžnim cementnim malterom. Zidovi od pune opeke d=25cm
nisu noseći jer je skeletni AB sistem. To su zidovi ispune. Podeoni zidovi između dva stana ili
između stanova i komunikacija.
Lift okno je armiranobetonsko. Zidovi prema enterijeru stanova se oblažu kamenom vunom debljine
5cm i obziđuju Ytong blokovima debljine 10cm.
Podeoni zidovi od pune opeke debljine 25cm koji se nalaze između stanova i komunikacije oblažu
se kamenom vunom debljine 5cm.
Međuspratna konstrukcija na delu između negrejanog ulaza, silaza u suteren i pomoćnih prostorija i
grejanih stanova se sa donje strane se termoizoluje sa 10cm stiropora.
Pod na spratovima na delu komunikacija – hodnika se finalizuje na način da se preko međuspratne
konstrukcije postavlja styrodur u sloju od 3cm što je ujedno i termo i zvučna izolacija, preko toga se
postavlja PVC folija, rabicirana cementna košuljica i keramičke pločice ili granitna keramika.
Pod u stanovima se finalizuje na sličan način kao i u hodnicima sa tim da je finalni sloj popločanja ili
keramičke pločice ili parket zavisno od namene prostorije. Na delovima podova koji se oblažu
parketom cementna rabicirana košuljica se izvodi u sloju koji je cm niži od ostale cementne
košuljice.
U sanitarnim prostorijama, toaletima i kupatilima se na cementnu košuljicu pre lepljenja keramičkih
pločica nanosi sloj hidroizolacije u vidu premaza na cementnoj bazi – proizvodni program Sika.
Unutrašnji zidovi u svim stambenim prostorijama osim u sanitarnim čvorovima se malterišu
produžnim krečnim malterom u sloju od 2cm sa finom obradom površine u kvalitetu da je spremno
za gletovanje.
Unutrašnji zidovi u sanitarnim čvorovima se malterišu produžnim cementnim malterom sa
ohrapavljenom površinom radi athezije lepka za keramičke pločice.
Pre lepljenja keramičkih pločica u sanitarnim čvorovima na mestu umivaonika, zidovi se premazuju
hidroizolacijom do visine 150cm, a na mestu tuš kabina do visine od 200cm.
Plafoni u stanovima se obrađuju produžnim krečnim malterom sa finim poravnavanjem površina –
priprema za gletovanje.
Sve AB površine prethodno malterisanju se prskaju cementnim mlekom da bi se ostvarila athezija
maltera i betona.
Sve zidne i plafonske površine (osim onih sa termoizolacijom) se gletuju u dva sloja i pod
reflektorima šmirglaju. Nakon gletovanja površine se premazuju podlogom, prajmerom i moluju u
dva sloja disperzivnim bojama za enterijere. Plafonske površine u sanitarnim čvorovima se moluju
latex bojama zbog količine pare u ovim prostorijama.
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Iznad AB stropne ploče poslednje etaže se predviđaju slojevi ravnog krova. Termoizolacija iznad
ove ploče je EPS u sloju od 30-40cm postavljena preko parne brane. Preko termoizolacije se
postavlja cementna košuljica od 5-10cm, geofilc i TPO/FPO membrana.
Odvođenje atmosferskih padavina sa krova je putem horizontalnih i vertikalnih oluka od
plastificiranog čeličnog lima.
Prozori su u izvedbi od belih PVC 6-komornih profila, zastakljeni troslojnim, odnosno dvoslojnim
staklo paketom – sve prema EEE. Prozori su snabdeveni aluminijumskim termoizolovanim
roletnama. Prozorske klupice sa spoljne i unutrašnje strane PVC pripradajuće.
Fasadna stolarija zajedničkih prostorija na visokom prizemlju i suterenu je aluminijumska, od profila
sa termoprekidom, zastakljena dvoslojnim staklo paketom 4+12+4mm. Projektovana stolarija je u
sivoj antracit boji.
Unutrašnja stolarija u stanovima od farbanog medijapana sa brodskim šarkama i kvalitetnim
kvakama. Vrata na sanitarnim čvorovima snabdevena sa leptir ključem sa unutrašnje strane.
Ulazna vrata u stanove projektovana kao kvalitetna sigurnosna vrata sa kodiranim ključevima.
Na stambenom ulazu u zgradu sa ulične strane projektovan interfon, brava je električna a stanari
dobijaju privezak sa elektromagnetnom beskontaktnom karticom.
Unutrašnje stepenište je od AB kosih i podesnih ploča, sa stepenicima od nearmiranog betona.
Prilikom betoniranja stepenika, projektovano je da se ubetoniraju anker ploče za stepenišnu ogradu.
Stepenišna ograda visine 110cm od HOP profila sa vertikalnom ispunom sa razmacima max. 13cm
između prečki.
Na poslednjoj etaži, nasuprot stepenišnom kraku u međuspratnoj konstrukciji je ostavljen otvor –
izlaz na krov. Otvor dimenzija 76/128cm.
Na fasadama su projektovani balkoni različitog oblikovanja. Neki sa zidovima sa strane – lođe, neki
otvoreni… Balkonska ograda je projektovana od HOP profila sa vertikalnom ispunom sa razmacima
max. 13cm između prečki.
Na pojedinim delovima fasade projektovana je finalizacija fasade dekorativnom fasadnom opekomlistelama - debljine max 2cm.
Ostali deo fasade se završava u sistemu kontaktnih fasada. Termoizolacija debljine 10cm od
stiropora finalizuje se mrežicom i lepkom. Finalni sloj je plemeniti fasadni malter, granulacije 1,5 do
2mm u zaglađenoj izvedbi.
Na visini međuspratne konstrukcije u visini od 100cm projektovane su horizontalne protivpožarne
razdelnice od kamene vune u istoj debljini kao i stiropor – 10cm. Na svakih 8-9m je predviđena
vertikalna protivpožarna razdelnica.
Oko objekta se izvodi zaštitni trotoar.
Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti prolazu instalacija kroz građevinsku konstrukciju
i na preklapanje istih, te na vreme uskladiti sve i uraditi potrebne otvore i prodore.
Planirani komunalni kapaciteti:
VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA
U planiranom objektu se predviđaju sanitarni čvorovi koji će se povezati na vodovodnu i
kanalizacionu mrežu sa odgovarajućim vodovodnim i kanalizacionim cevima u svemu prema
pravilima struke.
U objektu je su predviđen stanovi sa tušem, zahodom, umivaonikom i kuhinjom sa sudoperom i
mašinom za pranje posuđa. Određeni stanovi imaju dodatni toalet sa umivaonikom i zahodom.
Za razvod sanitarne vode predviđene su pocinkovano-čelične i PE-Xa cevi dok su za odvođenje
upotrebljenih voda predviđene glatke PP-HT i PVC cevi.
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Vodosnabdevanje predmetnog objekta se rešava priključenjem na javnu vodovodnu mrežu, preko
vodomernog šahta sa vodomerom, sve u skladu sa uslovima nadležnog preduzeća.
Predviđene potrebe za sanitarnom vodom iznose 2,96 l/s.
Odvođenje otpadnih voda iz objekta rešiti priključkom na postojeću javnu kanalizacionu mrežu u
skladu sa uslovima nadležnog preduzeća. Postaviti revizione silaze na svim prelomima, priključcima
i pravim deonicama kanala na propisanom rastojanju koje propisuje JKP “ Vodovod i kanalizacija” iz
Subotice.
Predviđena količina upotrebljenih voda iz objekta iznosi 8,18 l/s.
Atmosferska voda sa krova i parkinga se prikuplja olučnim vertikalama i delom sprovodi u javnu
kanalizaciju a delom zadržava na zelenim površinama na parceli.
Predviđena količina atmosferske vode iznosi 7,0 l/s
Za zaštitu objekta od požara predviđena je izgradnja unutrašnje hidrantske mreže. Za unutrašnju
hidrantsku mrežu potrebna količina vode iznosi 5,0 l/s.
Zaštita spoljne fasade od požara predviđena je preko spoljne hidrantske mreže sa količinom od 10,0
l/s.
Ukupna potrebna količina vode za zaštitu objekta od požara iznosi 10,0 l/s (5,0 l/s unutrašnja i
5 l/s spoljna mreža).
Za protivpožarnu zaštitu garaže predviđena je izgradnja stabilnog sistema za gašenje požara
raspršenom vodom. Sistem će se snabdevati vodom iz rezervoara. Prvo punjenje, a kasnije i
dopunjavanje rezervoara, će se vršiti iz sanitarne mreže.
ELEKTROENERGETSKA DISTRIBUTIVNA MREŽA

Ukupan kapacitet

Ukupan zbir instalisane snage iznosi: 545,79 kW.
Predviđa se faktor jednovremenosti 0,34.
Predviđena jednovremena maksimalna el.snaga iznosi Pm = 185,57 kW

Vrsta priključka

Trajni

Vrsta mernog uređaja

Direktna NN brojila u ormanima mernih mesta

Način grejanja

Toplana

Potrebni energetski kapaciteti za različite namene
(razvrstano po ulazima)

Namena
Stan
Stan
Ukupno

Potrebni energetski kapaciteti za zajedničku
potrošnju (razvrstano po ulazima)

Namena
Zajedn.
potrošnja
Garaža
Lift
Toplotna
podstanica
GSH uređaj
Ukupno

Podaci o priključcima postojećih objekata na
parceli/parcelama (ukoliko postoje)
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Kom.
26
10
36

Snaga
(kW)
11,04
17,25

Osigurač
i (A)
16
25

Kom.

Snaga
(kW)

1

17,25

25

1
1

17,25
17,25

1
1
5

Osigurači
(A)

Brojilo
Vrsta
TB
TB

Brojilo
Vrsta

Broj
tarifa
2
2

TB

Broj
tarifa
2

25
25

TB
TB

2
2

17,25

25

TB

2

17,25

25

TB

2

Na predmetnoj parcel/parcelama ne postoje el.brojila.

Netipični potrošači
Potreba za većom pouzdanošću i sigurnosti u
isporuci električne energije

-----

TELEKOMUNIKACIONA MREŽA
Obezbediti priključak na telekomunikacionu mrežu za potrebe priključenja 36 stanova.

SBB MREŽA
Obezbediti priključak na telekomunikacionu mrežu za potrebe priključenja 36 stanova.

Odgovorni projektant:
Paula Žgela dipl.ing.arh.
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1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
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Investitor:
Objekat:
Mesto:

DG COMPANY DOO, Matije Korvina 17,Subotica
Višeporodični stambeni objekat
Subotica, ulica Frankopana i Zrinjskog br.14, k.p. broj 2687/3, K.O. Stari Grad

ZBIRNA REKAPITULACIJA POVRŠINA:
Iskaz površina suterena:

Iskaz površina visokog prizemlja:
-

zajedničke prostorije
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-

stanovi

-

ukupne površine

Iskaz površina I sprata:
-

zajedničke prostorije

E-AH-IDR-1-146-2021

-

stanovi
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-

ukupne površine

Iskaz površina II sprata:
-

zajedničke prostorije

-

stanovi
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-

ukupne površine

Iskaz površina III sprata:
-

zajedničke prostorije
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-

stanovi
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-

ukupne površine

Iskaz površina IV sprata:
-

zajedničke prostorije

-

stanovi
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-

ukupne površine

Iskaz površina V sprata:
-

zajedničke prostorije
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-

stanovi
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-

ukupne površine

UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA IZNOSI ……………………………….
UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA IZNOSI …………………………..…

P = 2936.41 m²
P = 3521.51 m²

Površine iskazane prema JUS U.C2.100 iz 2002. godine (Službeni glasnik 32/2002).

Odgovorni projektant:
Paula Žgela dipl.ing.arh.
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Investitor:
Objekat:
Mesto:

DG COMPANY DOO, Matije Korvina 17,Subotica
Višeporodični stambeni objekat
Subotica, ulica Frankopana i Zrinjskog br.14, k.p. broj 2687/3, K.O. Stari Grad

PROCENJENA INVESTICIONA VREDNOST

Procenjena investiciona vrednost iznosi

245.910.500,00 RSD bez PDV-a
305.892.600,00 RSD sa PDV-om

Odgovorni projektant:
Paula Žgela dipl.ing.arh.
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1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

E-AH-IDR-1-146-2021

Investitor:
Objekat:
Mesto:

DG COMPANY DOO, Matije Korvina 17,Subotica
Višeporodični stambeni objekat
Subotica, ulica Frankopana i Zrinjskog br.14, k.p. broj 2687/3, K.O. Stari Grad

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

List broj 01 – Situacija sa osnovom prizemlja na katastarsko-topografskom planu
List broj 02 – Osnova suterena
List broj 03 – Osnova visokog prizemlja
List broj 04 – Osnova I sprata
List broj 05 – Osnova II sprata
List broj 06 – Osnova III sprata
List broj 07 – Osnova VI sprata
List broj 08 – Osnova V sprata
List broj 09 – Pogled na krov
List broj 10 – Presek A-A
List broj 11 – Presek B-B
List broj 12 – Presek C-C
List broj 13 – Ulična fasada
List broj 14 – Dvorišna fasada
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BROJ PREDMETNE PARCELE P=1049.00m
KONTURA PREDMETNE PARCELE
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ДОКУМЕНТАЦИЈА

Služba razvoja i projektovanja
Broj: I 2/183-2021
Dana:

Javno preduzeće za upravljanje putevima,
urbanističko planiranje i stanovanje
Subotica;
24000 Subotica; Trg Republike 16;
office@urbanizamsu.rs,
Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (sl. gl. RS, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 odluka
US, 24/11 i 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanističkog planiranja (Sl.g.RS, 32/2019) i na osnovu dostavljenog zahteva JKP “Vodovod i kanalizacija”
Subotica izdaje:

PODATKE O POSTOJEĆEM STANJU, USLOVIMA KORIŠĆENJA I RAZVOJNIM
PLANOVIMA
za izradu Urbanističkog projekta,
za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta,
na k.p. 2687/3 K.O. Stari grad, u Subotici
Opšti podaci objekta:
1) broj katastarske/ih parcele/la i naziv k.p. 2687/3
k.o. Stari grad
katastarske opštine:
2) površina katastarske/kih parcele/la

1.049 m²

3) označenje klase i namene objekta

V, 112222 (100%)

4) ukupna izgrađena bruto površina

- 3521,51 m²

5) napomena

Objekat je planiran na adresi Frankopana i Zrinjskog 14,
spratnosti Po+P+5, sa stambenim jedinicama.

6) Ime investitora i adresa:

DG COMPANY d.o.o.,
Matije Korvina 17; Subotica

POSTOJEĆE STANJE VODOVODA I KANALIZACIJE
Ispred predmetne lokacije na adresi Zrinskog i Frankopana 14 javni vodovod prstenastog tipa je
izgrađen od azbest-cementne cevi, od nominalnog prečnika DN 100 mm, a javna kanalizacija je izgrađena
od azbest-cementne cevi, od nominalnog prečnika DN 400 mm.
Trasa javnog vodovoda, kao i trasa javne kanalizacije sa kotama šaht poklopca i kotama dna šahte,
su prikazani u prilogu 1.
Po evidenciji JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, predmetna lokacija Zrinskog i Frankopana
k.br. 14 poseduje priključke na javni vodovod i na javnu kanalizaciju.
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Šifre obračunskih mesta po Unosu su 4514 i 58739, priključci su tipa široke potrošnje. Ugrađeni vodomeri
su od proizvođača Insa i Ikom, od nominalnog prečnika DN 20 mm i DN 25 mm. Priključci vodovoda i
kanalizacije nisu kartirani.
USLOVI KORIŠĆENJA
Uslovi korišćenja objekata javnog vodosnabdevanja i kanalisanja moraju biti u skladu sa važećim:
• zakonima:
o Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.gl.RS, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i
121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19, 9/20 i 52/21);
o Zakon o sanitarnom nadzoru (Sl.gl.RS, 125/2004);
o Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl.gl. RS 101/2015 i 95/2018 - dr. zakon i 40/21);
o Zakon o zaštiti od požara (Sl.gl. RS 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018-dr.zakoni);
o Zakon o komunalnim delatnostima (Sl.gl.RS 88/2011, 104/2016 i 95/2018);
o Zakon o vodama (Sl. gl.RS, 30/2010, 93/2012, 101/2016 i 95/2018 i 95/18-dr. zakon);
i drugim zakonima kao i pratećim pravnim aktima iz ovih oblasti, pravilnicima, uredbama, odlukama.
• pravnim aktima Skupštine grada:
o Odluka o snabdevanju vodom (Sl.l.grada Subotice, br. 24/2014, 14/2015 i 5/2018), i
o Odluka o javnoj kanalizaciji (Sl.l. grada Subotice, br. 29/2015, 38/2015 - autentično tumačenje,
42/2015, 5/2018 i 28/2019).
• prostornim i urbanističkim planovima,
• konceptualnim rešenjima i
• razvojnim planovima.
Javni i lokalni vodovod i kanalizacija:
Javni vodovod i kanalizacija se planiraju isključivo na javnim površinama namenjenim za ulice –
između regulacionih linija i u nadležnosti su JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica.
Lokalni vodovod i kanalizacija su mreže iza regulacione linije, u nadležnosti su korisnika parcele
odnosno korisnika objekta.
Primarna uloga javne vodovodne mreže je snabdevanje stanovništva vodom za piće.
Hidrantska mreža naselja:
Sekundarna uloga javne vodovodne mreže je da je hidrantska mreža naselja. Hidrantska mreža
naselja je snabdevena hidrantima za posredno gašenje požara – koriste se sa vatrogasnom pumpom i
opremom.
Hidrantsku mrežu naselja, definiše Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske
mreže za gašenje požara (Sl.gl.RS 3/2018).
Hidrantska mreža objekta:
Hidrantska mreža objekta je na parceli objekta i u nadležnosti je vlasnika ili korisnika objekta.
Priključuje se na lokalni vodovod.

Javna kanalizacija:
Javna kanalizacija je mešovita, delovi kanalizacije u građevinskom reonu Subotica-Palić su opšteg
a deo separatnog tipa. Generalna orijentacija rešenja je separatni sistem kanalisanja.
Postojeća javna kanalizacija je dimenzionisana Generalnim rešenjem iz 1987.godine. U obuhvatu
plana merodavni intenzitet padavine je i=90 l/s/ha što predstavlja padavinu trajanja 15 minuta povratnog
perioda 1 godine. U obuhvatu plana koeficijent oticaja je ko=0,4. Koeficijent oticaja predstavlja odnos
otekle atmosferske vode u kanalizacionu mrežu u odnosu na ukupno palu na određenu površinu a koja
direktno zavisi od vodonepropusne površine. Izgradnjom vodonepropusnih površina odnosno smanjenjem
zelenih površina koeficijent oticaja se povećava te ima za posledicu preopterećenje kanalizacije sa
izlivanjem voda na površinu terena.
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Kanalizacioni priključak je vod od javne kanalizacije do prvog revizionog šahta. Prvi revizioni šaht se
postavlja iza regulacione linije na maksimalnoj udaljenosti 1 m od regulacione linije.
Priključnim vodom u blokovskoj stambenoj zgradi smatra se vod od javne kanalizacije do prvog revizionog
šahta, koji može biti udaljen najviše 10 m od priključnog mesta.

Raspoloživi kapaciteti vodosnabdevanja i kanalisanja:
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

Uslove izdaje JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica u okviru Objedinjene procedure na osnovu
Idejnog rešenja objekta (IDR).
Na sistem javnog vodovoda i kanalizacije mogu se priključiti objekti izgrađeni sa građevinskom
dozvolom i ispred kojih je izgrađen javni vodovod i kanalizacija sa upotrebnom dozvolom.
Za planirani objekat predvideti priključak na javni vodovod AC-100, sa ulice Zrinskog i
Frankopana. Priključak se izvodi od jednog priključnog voda sa jednim glavnim vodomerom.
Šahta za glavni vodomer se gradi na građevinskoj parceli, na maksimalnoj udaljenosti 5 m od
regulacione linije. Šahtu za vodomer predvideti vodonepropustan i statički stabilan. Šahta za
vodomer treba da obezbedi zaštitu od smrzavanja vodomera. Unutrašnje dimenzije šahte za
vodomer odrediti na osnovu dimenzije vodomera. Minimalna unutrašnja dimenzija šahte za
vodomer u osnovi je 2.00 m*1.4 m*1.40m (po pravcu priključka * širina * dubina ). U vodomernoj
šahti ugraditi penjalice ili metalne merdevine. Poklopac na vodomernoj šahti treba da bude
minimalnog svetlog otvora 600 mm i adekvatne nosivosti prema saobraćajnom opterećenju koji se
u toj zoni planira.
Kapacitet vodovodnog priključka izražen u barima, odgovara stvarnom pritisku na mestu spoja
javnog vodovoda i priključka u trenutku normalnog funkcionisanja sistema i iznosi 2,5 bara.
Javna vodovodna mreža pokriva potrebe vode za piće i sanitarno-higijenske potrebe, dok u
protivpožarnoj zaštiti objekta može služiti kao jedan mogući izvor za snabdevanje vode a ne za
direktno snabdevanje vodom protivpožarnih potreba objekta – za objekat je potrebno predvideti
tehničko rešenje koje obezbeđuje kombinovano korišćenje javne i lokalne vodovodne mreže i to:
o za protivpožarnu potrebu 10 l/s vode planirati pumpno postrojenje za deo potrebe,
o a za potrebu 15 l/s vode i više planirati rezervoar za deo potrebe i pumpno postrojenje, koji
se postavlja na lokalni vodovod.
Za svaku stambenu jedinicu predvideti Individualni vodomer za horizontalnu ugradnju, nazivnog
prečnika 20 mm, sa mogućnošću stacionarnog daljinskog očitavanja, sa zatvaračem ispred i iza
vodomera i montažno-demontažnim sklopom uz vodomer. Projektovanje i ugradnju individualnih
vodomera uskladiti u svemu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima i postupku za ugradnju individualnih vodomera (JKP Vodovod i kanalizacija Subotica, 548/1-2014).
Za potrebe odvođenja planiranog objekta predvideti nov priključak na šahtu javne kanalizacije AC400.
Kapacitet javne kanalizacione mreže je određen koncepcijskim rešenjem kanalisanja grada te u
skladu sa ovim rešenjem javna kanalizaciona mreža sa predmetnih parcela prihvata:
a. otpadne vode: Qotp=izražen u l/s – merodavni oticaj sa sanitarnih uređaja objekta;
b. atmosferske vode: Qatm= 0,4 * 90 l/s/ha * 0,1049 ha = 3,78 l/s.
Merodavan proticaj za dimenzionisanje kanalizacionog priključka je Quk=Qotp+Qatm.
Javna kanalizacija na predmetnoj lokaciji je dimenzionisana na koeficijent oticaja 0,4, koja nije
usklađena sa procentom zelenih površina iz aktuelnih prostornih planova. Usled ove
neusklađenosti, odnosno ograničenog kapaciteta postojeće javne kanalizacije, projektom predvideti
redukovanje količine atmosferskih voda jer izgrađena javna kanalizacija nema kapacitete prijema
koje uređenje prostora diktira. Redukovanje količine atmosferskih voda podrazumeva različita
rešenja: povećanje zelene površine, razlivanje atmosferskih voda sa krova i puta u okolni zeleni
pojas na predmetnoj parceli, indirektno upuštanje voda u javnu kanaliizaciju preko vodopropusne
površine – vodopropusnih rigola ili kanala različitog oblika sa ili bez preliva, indirektno upuštanje
voda preko vodopropusne retenzije sa prepumpnom stanicom, parkinzi i pristupni putevi sa
vodopropusnom donjom i gornjom konstrukcijom i sl..
Javna kanalizacija u zoni predmetne lokacije pripada slivu kolektora K-III koji je pri padavinama
većeg intenziteta preopterećen što se manifestuje povratom otpadnih voda u objekte i izlivanjem
voda iz kanalizacione mreže na površinu terena. Obaveza Investitora objekta, u skladu sa faktičkim
stanjem kanalisanja predmetne lokacije, je da zaštiti sopstvene objekte od povrata otpadnih voda u
objekat i površinskog plavljenja objekta vodama iz javne kanalizacije.
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•

Kvalitet otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju, potrebno je uskladiti sa Zakonom o
vodama i Odlukom o javnoj kanalizaciji.

RAZVOJNI PLANOVI
Ispred predmetne lokacije u kratkoročnim planovima preduzeća
kapaciteta javnog vodovoda ni javne kanalizacije.

nije predviđeno povećanje

Prilozi:
•

Situacija vodovoda i kanalizacije R= 1:1000 - Prilog br 1.
S poštovanjem,
Inženjer projektovanja:

Rajšli Andor, dipl. građ. inž.
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