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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1.

ОПШТИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ се израђује за потребе урбанистичкоархитектонске разраде локације за изградњу зграде за социјално становање у
заштићеним условима на катастарским парцелама бр. 5870 и 5872/2 КО Блаце
које су дате на Копији плана РГЗ – СКН Блаце

1.1.Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта
Локација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА (у даљем тексту:
ПРОЈЕКАТ) се налази у зони јавне намене, целина А, подцелина А5 у оквиру
важећег Плана генералне регулације насеља Блаце ("Службени лист општине
Блаце"бр. 7/17)
Повод за израду ПРОЈЕКТА је потреба да се кроз урбанистичкоархитектонску разраду локације детаљније одреде услови за изградњу објекта за
социјално становање у заштићеним условима на предметним парцелама,у складу
са капацитетима инфраструктуре у оквиру капацитета који су опредељени
планским докуменатом ради израде техничке документације – главног
архитектонско-грађевинског пројекта, издавања одговарајуће дозволе и изградње
објекта и комуналног уређења.
Циљ израде ПРОЈЕКТА је анализа и провера планских услова за
урбанистичко-архитектонско обликовање простора у оквиру планиране зоне јавне
намене, целина А, подцелина А5, узимајући у обзир промену и прецизно
дефинисање планиране намене у оквиру планом дефинисаних компатибилности,
прикључење на јавну инфраструктуру и уређење земљишта за редовну употребу
планираног објекта.

1.2. Правни и плански основ за израду Пројекта
Правни основ за израду ПРОЈЕКТА је одељак 20. Урбанистичко-технички
документи Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број
72/2009,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14,83/2018,31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021); Правилник
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (Сл.гласник РС бр. 32/2019)
Плански основ за израду ПРОЈЕКТА је: План генералне регулације
насеља Блаце ("Службени лист општине Блаце"бр. 7/17).

1.3. Граница и обухват Урбанистичког пројекта
Границом ПРОЈЕКТА обухваћене су 2 (две) катастарске парцеле укупне
површине 1851 м2 (према подацима из Листова непокретности).

Обухват урбанистичког пројекта поклапа се са границама катастарских парцела
5870 и5872/2 КО Блаце и дефинисан је:
- са истока постојећом саобраћајницом улицом Браће Вуксановића
- са југа катастарском парцелом бр.5868 КО Блаце
- са запада катастарском парцелом бр.5767 КО Блаце
- са севера катастарском парцелом бр.5872/1 КО Блаце
ТАБЕЛА БР. 1
ПРИКАЗ ПОВРШИНА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ
ПРОЈЕКТА
Р. БР.

БРОЈ
КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
У КО БЛАЦЕ

НАЧИН ТРЕНУТНОГ
КОРИШЋЕЊА
ЗЕМЉИШТА

ПРИБЛИЖНА
ПОВРШИНА
(ПО К.Т.П.)
(м2)

ПОВРШИНА
ПРЕМА
ЛИСТУ НЕП.
(м2)

1

5870

1270

1270

2

5872/2

Делимично
заузето
објектом
Неизграђено

581

581

1851

1851

Укупно

Наведене површине су исказане на основу Катастарско-топографског плана
за предметне катастарске парцеле, који је израдио Геодетски биро ’’Геобакс"
Владичин Хан,od 21.10.2021.год. као и на основу прибављених Листова
непокретности бр. 250 и 2722 КО Блаце, издатих од РГЗ – СКН Блаце бр. 952-04295859/2021 од 21.10.2021. године.
Граница и обухват ПРОЈЕКТА су приказани на графичком прилогу број 2.
Регулационо-нивелациона решења локације, у размери 1:250.
1.4. Прибављена документација
За потребе израде ПРОЈЕКТА прибављена је следећа документација:
- Информација о локацији, издата од стране Општинске управе општине
Блаце, одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско-правне
послове и инспекцијске послове бр. III-02-350-626/2021 од 28.10.2021. године;
- Катастарско-топографски план (Геодетски биро ’’Геобакс’’ - Владичин
Хан), у штампаном облику у Р=1:500,од 21.10.2021.год.
- Копија катастарског плана парцела за кп.бр. 5870 и 5872/2 КО Блаце,бр.
953-1/2021-65 од 29.10.2021
- Листови непокретности бр. 1064 КО Блаце за кп.бр. 5870 и 5872/2 КО
Блаце бр. 952-1/2021-158 од 29.10.2021.год.
-Технички услови ЈКП ’’ Блаце’’ Блаце за прикључење на водоводну и
канализациону мрежу издати под бројем 1613 од 02.11.2021.године.
-Технички услови за прикључење на електроенергетски дистрибутивни
систем ОДС "ЕПС дистрибуција" доо Београд, огранак ЕД Прокупље, бр.2700Д.10.20-276579/2-2021од 16.12.2021.год.

-Технички услови за пројектовање прилазног пута и прикључка од
новопројектованог објекта на улицу Браће Вуксановић, бр.III-06-350-632/2021 од
10.11.2021.год издати од стране Одељења за управљање капиталним пројектима
и путевима, комуналне послове и саобраћај Општинске управе општине Блаце
- Технички услови ЈКП "Блаце" за прикључење на топловодну мрежу
- Технички услови Телекома Србија за израду урбанистичког пројекта бр.
Д211-508731/3-2021 од 10.11.2021.године
-Услови МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне
ситуације у Прокупљу у погледу заштите од пожара бр. 217-17791/21-1 од
18.11.2021.

Постојеће стање локације

1.5. Условљеност из планске документације
Локација у обухвату ПРОЈЕКТА припада грађевинском подручју насеља Блаце, у
оквиру планиране зоне јавне намене, целина А, подцелина А5 са наменом
земљишта градско грађевинско земљиште, са
Основном наменом:објекти јавне набавке(служби).
Врстом и наменом објеката који се могу градити - могуће пратеће намене:
Становање и и комерцијалне делатности.Пратећа делатност може изузетно да
буде и доминантна на појединим локацијама, под условом да не угрожава основну
намену, јавни интерес и животну средину.
Предметно подручје се налази у оквиру простора предвиђеног за изградњу
објеката јавне намене у оквиру којих су објекти социјалне заштите тј. становање
уз подршку.
Графички извод из Плана генералне регулације насеља Блаце ("Службени
лист општине Блаце"бр. 7/17). приказан је на графичком прилогу бр. 1 –
Планирана намена површина - претежна намена са зонама и целинама.
Према Плану генералне регулације насеља Блаце ("Службени лист
општине Блаце"бр. 7/17). планирана подцелина А5 се налази у оквиру
грађевинског подручја, на површини од 0.1851ха, са тачно дефинисаним
обухватом катастарских парцела бр. 5870 и 5872/2 КО Блаце.

За планирани простор подцелине А5 предвиђена је урбанистичкоархитектонско разрада локације израдом урбанистичког пројекта.
Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце
Општа правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
За изградњу објеката социјалне заштите важе правила грађења и уређења
која важе за зону у којој се објекат гради уз обавезну примену Правилника о
условима и правилима за обављање социјалне заштите и других преавилника
из ове области.
По типу изградње објекти се на грађевинској парцели граде као
слободностојећи.
По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и
уочљивији од објеката других намена.
Паркирање и гаражирање возила за редовне кориснике се обезбеђује на
сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута а за посетиоце на
посебном паркингу на парцели објекта или у њеној близини.
Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим
окружењем.
1.6.Услови изградње
(намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин решења паркирања
У плану генералне регулације насеља Блаце
(«Службени лист општине
Блаце"бр. 7/17), планирани објекат за социјано становање се налази у оквиру
грађевинског подручја.
Предвиђено је спајање катастарских парцела бр. 5870 и 5872/2 КО Блаце
изменом граница и формирање грађевинске парцеле површине 1851м2 у
границама од тачке 1 до тачке 12 како је приказано на графичком прилогу бр.3
( координате границе УП).
Новоформирана грађевинска парцела је површине 1851м2, има облик и
површину који омогућавају изградњу у складу са правилима грађења и техничким
прописима.
Парцела је формирана у складу са Планом генералне регулације као једна
грађевинска парцела јавне намене, дефинисана регулационим линијама према
површинама јавне намене, међном линијом према суседним парцелама и
аналитичко геодетским елементима преломних тачака. Парцела је неправилног
геометријског облика.
Нагиб парцеле је у правцу североисток-југозапад са висинском разликом од око
2.5м.
Нагиб парцеле правцем исток-запад износи око 1.0м
Намена предвиђеног објекта урбанистичким пројектом је у складу са
компатибилном наменом ПГР-а насеља Блаце -објекат за социјално становање у
заштићеним условима.

Регулација и нивелација
Грађевинске линије дефинишу зону грађења у оквиру које се поставља
објекат.Одређене су у складу са урбанистичким концептом планираног објекта за
социјално становање на следећим растојањима:
- 7.51-9.08м од регулационе линије претежно источне оријентације
- 3.87-5.99м од бочне границе парцеле претежно северне оријентације, тј. 3.11м
од еркера до границе парцеле
- 17.15м од бочне границе парцеле претежно јужне оријентације
- 16.42м од задње границе парцеле претежно западне оријентације
Висина објекта дефинисана је спратношћу Су+П+2 и планираном висином
кровне конструкције која износи у слемену 9.99м у односу на коту приземља.
Нивелационо решење је условљено нивелетом прилазне саобраћајнице,
котама терена и урбанистичким концептом планираног објекта.Апсолутна кота
приземља је усвојена 417.40м надморске висине као ниво коте приземља 0.00.
Сви елементи нивелације, висинске и хоризонталне регулације су приказани на
графичком прилогу Регулационо-нивелационо решење.
Приступ локацији је приступном саобраћајницом улица Браће
Вуксановић са северо-источне стране парцеле.
Колски приступ локацији је са постојеће уличне мреже преко једног прикључка - из
улице Браће Вуксановић.Ширина коловоза прилаза је 3.50м.Искључење на
парцелу, односно укључење истог ће се обављати из десне саобраћајне траке
улице Браће Вуксановић (у смеру пада стационаже).
Саобраћајне површине унутар грађевинске парцеле објекта за социјално
становање су пројектоване за једносмерни саобраћај возила.Ширина коловоза је
3.5м а тротоара око објекта 1.20м.Нивелационе коте саобраћајних површина
треба да обезбеђују ефикасно одвођење атмосферских вода.
Паркирање унутар парцеле обезбеђено је паркинг простором према
просторним могућностима и планираним нормативима (0.7 по стану).Пројектовано
је укупно 10 паркинг места.Паркинг места су пројектована за управно паркирање
(под углом од 90º), димензија 2.5x5.0m1.Застор отворених паркиралишта је
травнатим решеткама уз садњу дрвореда дуж паркиралишта.
За потребе противпожарних прилаза и прилаза служби одржавања и
снабдевања, предвиђен је прилаз из улице Браће Вуксановић .
На правцима пешачких токова предвиђене су стазе које прате нагиб терена.
Противпожарни пролази су обезбеђени у минималној ширини од 3.50м.
1.7. Нумерички показатељи

Урбанистички
параметри и
услови

Планирано у
ПГР насеља
Блаце

Минимална
површина
парцеле
Миним. ширина
фронта

600м2

16.00м

Према урбанистичком пројекту
Објекат социјалног становања у заштићеним
условима
ГП1
1851м2

21.00м

грађ.парцеле
Тип објекта
Положај објекта
на парцели
Површина под
објектом
Дозвољена
спратност
Кота пода
приземља
Грађевинска
линија
Паркирање
возила
Индекс
заузетости

слободностојећи
у оквиру зоне
грађења
Приближно 300м2

слободностојећи
у оквиру зоне грађења
Површина под објектом 288.21м2

Макс.П+2+Пк

Су+П+2

до 1,20м од нулте
коте
Мин.на 5.0м од
Р.Л.
у оквиру грађ.
парцеле, 0.7ПМ по
1 стану
Макс.60%

0.60м од нулте коте
Мин.на 7.51м од Р.Л.
- на терену на прилазном делу парцеле 10 ПМ

15.57%.

1.8. Начин уређења слободних и зелених површина
Све слободне површине на парцели су уређене у складу са датим условима
за уређење. Укупни проценат слободних површина на парцели износи 78,57%
Слободне површине су предвиђене као: прилазне стазе поплочане каменом
и зелене површине.
Све поплочане површине предвиђене су за поплочавање природним
материјалима – каменом. Паркинг простори на терену предвиђени су као зелене
травнате површине са травнатим решеткама.
1.9. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу
За потребе електроенергетског снабдевања објеката, предвиђено је :
Прикључење на постојећу трафо станицу ТС 10/0,4кВ коју је неопходно
реконструисати и повећати инсталисану снагу, као и обезбедити коридор за
изградњу прикључног вода од постојеће реконструисане трафо станице
ТС10/0.4Кв Шумарице до новопредвиђеног објекта.
Водоводна и канализациона мрежа ће се прикључити према техничким
условима ЈКП ''Водовод''на предвиђену попстојећу водоводну и канализациону
мрежу. Профил постојеће водоводне мреже је Ø100, профил канализационе
мреже Ø200;
Трасе планираних линија јавне водоводне мреже предвиђено је водити из
приступне саобраћајнице, на делу резервисном за колско-пешачки или пешачки
саобраћај.Главни водомерни шахт је предвиђен поред прилазне пешачке
саобраћајнице на делу просторa испред улаза у објекат.
Димензије нове водоводне линије биће одређене на основу хидрауличког
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се
то противпожарним прописима захтева.
На водоводној
линији предвидети потребан број противпожарних
хидраната, на максималном размаку од 80 м. Препоручује се уградња надземних
противпожарних хидраната.
Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 м.

Прикључци на водоводну мрежу се врше по техничким условима ЈКП
''Блаце''. С'обзиром да постоје услови за прикључење објекта на јавну
канализациону мрежу, отпадне воде ће се прикупљати у постојећу канализациону
мрежу
ТФ мрежа, према техничким условима Телеком Србија;
Организовано сакупљање и евакуација комуналног отпада, према условима
надлежног ЈКП, у непропусним контејнерима на локацији.
КДС према техничким условима оператора.
Према условима ЈКП "Блаце" тренутно нема услова за прикључење на
топловод јер није изграђен до локације.Неопходно је извести топловод у дужини
од 80м. Топловодна подстаница је пројектована у сутерену објекта.
За алтернативне изворе грејања поштоваће се одлука Инвеститора.
1.10. Инжењерско-геолошки услови
За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у даљој фази
пројектовања урадиће се геолошка истраживања у складу са Законом о рударству
и геолошким истраживањима (Сл.гл.РС бр.88/11) као и Правилником о садржини
Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких
истраживања (Сл.гл.РС бр.51/96).
1.11. Мере заштите животне средине
Уређење и даље коришћење простора спроводиће се обезбеђивањем
следећих услова:
Заштитом вода (површинских и подземних) од загађивања које ће се
спроводити применом обавезних мера превенције које обухватају обавезан
претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са свих
манипулативних и осталих површина, преко сепаратора-таложника масти и уља,
до захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент.
Заштитом земљишта као необновљивог (тешко обновљивог) природног
ресурса спроводиће се мерама ограничења, забране и заштите од ненаменског
коришћења, загађивања и деградације:
- утврђивањем стабилности терена за потребе градње;
- инфраструктурним опремањем водовода, канализације, електричне мреже
и приступних саобраћајница, обезбеђују се основни услови градње и комуналног
опремања;
- обавезно је озелењавање и пејзажно уређење отворених простора, са
избором одговарајућих аутохтоних врста зеленила;
- није дозвољено депоновање и одлагање отпада ван утврђених локација
намењених и уређених за ту намену;
У циљу заштите и очувања предела на предметној локацији и непосредној
околини као и минимизирања могућих негативних утицаја, како при извођењу
радова на изградњи и нормалној експлоатацији тако и у случају удеса, неопходно
је предвидети и предузети превентивне мере и то:
У циљу заштите животне средине предвиђени су следећи услови и мере:
-Пројектну документацију ускладити са степеном сеизмичности терена и
инжењерскогеолошким условима.

-Паркинг простор са зеленим засадима визуелно смањује загађење
простора. Предвиђен је у оквиру парцеле са прилазом саобраћајницом са паркинг
простором са травнатим решеткама.
-Озелењавање спровести тако да се створи зелена тампон зона дуж
прилазне саобраћајница. Предвиђено је пејзажно уређење зелених површина.
-Пројектом противпожарне заштите предвидети одговарајућу опрему и
уређаје за гашење пожара.
-Предвидети одлагање чврстог отпада у контејнере у складу са прописима
и стандардима
-Обезбедити
инфраструктурну
опремљеност
локације,
посебно
водоснабдевање и евакуацију отпадних вода
-Градилиште оградити како би се смањило разношење прашине током
извођења земљаних радова
1.12. Мере заштите непокретних културних и природних добара
Локација и непосредна околина нису евидентирани као заштићено подручје.
У току експлоатације објекта, вршиће се организовано сакупљање
комуналног отпада, у складу са условима надлежног комуналног предузећа, са
постепеним увођењем примарне селекције отпада, ради рециклаже секундарних
сировина.
Сви пешачки прилази су поплочани каменом.
Објекти су уклопљени у амбијенталну целину са употребом природних
грађевинских материјала
Уколико се током процеса изградње наиђе на геолошко-палеонтолошке или
минерално-петролошке објекте за које се претпоставља да имају својства
природног добра, обавештава се Министарство заштите животне средине како се
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
1.13. Технички опис објекта и фазност изградње
Урбанистичким пројектом се кроз урбанистичко-архитектонску разраду
локације ближе дефинишу планска решења која су утврђена у ПГР насеља Блаце.
Урбанистички пројекат обрађује новоформирану грађевинску парцелу
1.13.1 Садржаји
У оквиру комплекса се планира изградња следећих садржаја:

Р.бр.
1

Бр.грађ.
парцеле
ГП 1

2
ГП 1

3

ГП 1

Врста и тип објеката
Објекат социјалног
становања
Пост.објекат апотеке
са прилазном стазом
и тротоаром
Приступна
саобраћајница са
паркингом

Спратност
објекта
Су+П+2

Површина основе
објекта*(м2)
275.45м2

П+1

137.24м2
310м2

4
5

ГП 1
ГП 1
УКУПНО

Пешачке комуникације
тротоари и стазе
Зелене површине

300.31м2
828м2
1851 м2

*) Оријентациона површина основе објекта, али се иста у одређеној минималној
мери може кориговати и прецизирати кроз израду грађевинско-техничке
документације у поступку издавања дозвола.
1.Објекат за социјално становање у заштићеним условима спратности
Су+П+2
Архитектонско решење
Објекат је предвиђен као слободностојећи са прилазом са источне стране
парцеле преко прилазне поплочане површине.
Улаз у објекат је на нивоу приземља на апсолутној коти 417.40.
На нивоу сутерена су пројектоване следеће просторије:
- степ.простор,
- лифт,
- ходник,
- подстаница,
- простор за смештај струјомера,
- остава за алат са тоалетом и
- станарске оставе.
Нето површина сутерена је 159.24м2, бруто површина 187.13м2
На нивоу приземља су пројектоване следеће просторије:
- ветробран,
- степ.простор,
- лифт,
- ходник,
- остава за колица и бицикле,
- дневне услуге социјалне заштите са предпростором, канцеларијом и тоалетом,
- удружење за осетљиве групе становништва са тоалетом
- заједнички простор за састанке станара,
- 2 стана за две особе
Нето површина приземља је 226.76м2 (220.40м2), бруто површина 275.45м2
На нивоу првог спрата су пројектоване следеће просторије:
- степ.простор,
- лифт,
- ходник,
- 2 стана за две особе
- 2 стана за једну особу
- 1 стан за три особе
Нето површина 1.спрата је 237.42м2 (231.55м2), бруто површина 288.21м2
На нивоу другог спрата су пројектоване следеће просторије:
- степ.простор,
- лифт,
- ходник,
- 2 стана за две особе
- 2 стана за једну особу

- 1 стан за три особе
Нето површина 2.спрата је 237.42м2 (231.55м2), бруто површина 288.21м2
Конструкција објекта је армирано-бетонска скелетна са арм.бет.стубовима
и арм.бетонским гредама – риглама, са међуспратном арм.бетонском плочом и
таванском арм.бетонском плочом.
Инсталације
У објекту су предвиђене инсталације водовода, канализације,
електротехничких инсталација, телекомуникационих инсталација.
Грејање објекта је предвиђено радијаторима или алтернативно према жељи
Инвеститора. У објекту је предвиђена топлотна подстаница.
Спољашња обрада
Састав фасаде је гитер блок са слојем термоизолације од камене вуне.
Завршно се фасадни зидови обрађују контактном фасадом
Кровни покривач је пластифицирани лим.Транспарентне површине су пвц
профили са обрадом површина у имитацији дрвета.Застакљење површина
двоструким термоизолационим стаклом у складу са енергетском ефикасношћу.
2.Прилази, стазе, интерне саобраћајнице
Сви прилази, стазе и интерне саобраћајнице су поплочани каменом.С
обзиром да на локацији постоји природни нагиб терена,одвођење атмосферских
вода је решено природним нагибом до ригола којима се атмосферска вода одводи
до улице Браће Вуксановић.
1.13.2 Фазност изградње
Реализација пројекта је предвиђена у једној фази
1.13.3 Процењена инвестициона вредност
Процењена инвестициона вредност радова износи :
1.Објекат социјалног становања :
1039м2 х 40.000 РСД =41.560.000РСД
2.Спољно уређење:
510м2 х 4500 РСД = 2.295.000РСД
3.Уређење зелених површина
944м2 х 2.500 РСД = 2.360.000РСД
Свега:

46.215.000 РСД

1.13.4 Енергетска ефикасност
Ради обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивања
испуњености услова енергетске ефикасности зграда, неопходна је израда
Елабората ЕЕ у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда
("Сл.гласник РС" бр.61/2011).

1.13.5 Противпожарна заштита
Приликом пројектовања и извођења радова, избором адекватног
материјала водити рачуна о отпорности са аспекта противпожарне заштите. Ради
заштите од пожара објекат треба да буде изведен према одговарајућим
противпожарним прописима, стандардима и нормативима:
- Објекат мора бити изграђен у складу са Законом о заштити од пожара
(,,Сл.гласник РС,, бр.111/09) и и Законом о изменама и допунама закона о
заштити од пожара (,,Сл.гласник РС,, бр.20/15);

Децембар 2021.
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Душица Петровић,
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ДЕО

Извод из ПГРа насеља Блаце
Регулационо-нивелациона решења локације
1:250
Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима
на спољну мрежу
1:250
Идејна архитектонска решења објеката
1:100
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ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
trafostanica TS 10/0.4KVA
OK
EK MK
EK

1E10
NN izvod

p

kabl 10kV

NN izvod nova bolnica
VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA
post.fekalna kanalizacija

200mm

planirana atmosferska kanalizacija
post.vod. mre

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA
post.spoljni TK izvod na stubu
post.nastavak na TK kablu
post.opti

TK kabl

1

7,5

post. bakarni TK kabl distributivne mre

TOPLOVODNA INFRASTRUKTURA
post.toplovod

1

90

predvi

2

EKOK

LEGENDA

9

8,7

3
4

granica obuhvata

2,5

2,5

regulaciona linija
5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

gra

linije

granica gra

gabarit novoplaniranog objekta

5

kolovoz
T/

trotoar
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6

kolski prilazi
kolsko-pe

prilazi

7
parking pokriven travnom

8
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3
ulaz u gra
srednje i visoko rastinje
srednje i nisko rastinje

ATELJE

PROJEKTOVANJE I KONSALTING USLUGE
ul Omladinska 33, VRANJE

predmet urbanisticke razrade

odgovorni projektant:

DOMUS

INVESTIT0R:

datum:

potpis:

sadrzaj crteza:

razmera

projektant:
projekat:
br. teh. dnevnika

znak

faza

list

3

OSNOVA SUTERENA

NAZIV PROSTORIJE

POD

S

S
S
S
S
S
S

ATELJE

PROJEKTOVANJE I KONSALTING USLUGE
ul Omladinska 33, VRANJE

OBJEKAT I MESTO GRADNJE:

DOMUS

INVESTIT0R:

Objekat za socijalno stanovenje u Blacu Op{tina Blace
odgovorni projektant:
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tehnicka dokumentacija::

br. teh. dnevnika

razmera

naziv/oznaka dela projekta list

IDR A

4.1

OSNOVA PRIZEMLJA

NAZIV PROSTORIJE

POD

S

S

S

I
C

S

A
II

B
S

S
S

S
S
S
S
S

ATELJE

PROJEKTOVANJE I KONSALTING USLUGE
ul Omladinska 33, VRANJE

OBJEKAT I MESTO GRADNJE:

DOMUS

INVESTIT0R:

Objekat za socijalno stanovenje u Blacu Op{tina Blace
odgovorni projektant:
broj licence:

datum:

potpis:

sadrzaj crteza:

Osnova PRIZEMLJA

tehnicka dokumentacija::

br. teh. dnevnika

razmera

naziv/oznaka dela projekta list

IDR A

4.2

OSNOVA SPRATA

NAZIV PROSTORIJE

POD

S

S

S

VII

III

S

IV

V

VI
S

S

S
S
S
S
S
S

ATELJE

PROJEKTOVANJE I KONSALTING USLUGE
ul Omladinska 33, VRANJE

OBJEKAT I MESTO GRADNJE:

DOMUS

INVESTIT0R:

Objekat za socijalno stanovenje u Blacu Op{tina Blace
odgovorni projektant:
broj licence:

datum:

potpis:

sadrzaj crteza:

Osnova 1. i 2. sprata

tehnicka dokumentacija::

br. teh. dnevnika

razmera

naziv/oznaka dela projekta list

IDR A

4.3

PETA FASADA

krovni pokrivač:
PLASTIFICIRANI LIM

ATELJE

PROJEKTOVANJE I KONSALTING USLUGE
ul Omladinska 33, VRANJE

OBJEKAT I MESTO GRADNJE:

DOMUS

INVESTIT0R:

Objekat za socijalno stanovenje u Blacu Op{tina Blace
odgovorni projektant:
broj licence:

datum:

potpis:

sadrzaj crteza:

Peta FASADA
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Isto~na fasada

tehnicka dokumentacija::

br. teh. dnevnika
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ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

- Информација о локацији, издата од стране Општинске управе општине
Блаце, одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско-правне
послове и инспекцијске послове бр. III-02-350-626/2021 од 28.10.2021. године;
- Катастарско-топографски план (Геодетски биро ’’Геобакс’’ - Владичин
Хан), у штампаном облику у Р=1:500,од 21.10.2021.год.
- Копија катастарског плана парцела за кп.бр. 5870 и 5872/2 КО Блаце,бр.
953-1/2021-65 од 29.10.2021
- Листови непокретности бр. 1064 КО Блаце за кп.бр. 5870 и 5872/2 КО
Блаце бр. 952-1/2021-158 од 29.10.2021.год.
-Технички услови ЈКП ’’ Блаце’’ Блаце за прикључење на водоводну и
канализациону мрежу издати под бројем 1613 од 02.11.2021.године.
-Технички услови за прикључење на електроенергетски дистрибутивни
систем ОДС "ЕПС дистрибуција" доо Београд, огранак ЕД Прокупље, бр.2700Д.10.20-276579/2-2021од 16.12.2021.год.
-Технички услови за пројектовање прилазног пута и прикључка од
новопројектованог објекта на улицу Браће Вуксановић, бр.III-06-350-632/2021 од
10.11.2021.год издати од стране Одељења за управљање капиталним пројектима
и путевима, комуналне послове и саобраћај Општинске управе општине Блаце
- Технички услови ЈКП "Блаце" за прикључење на топловодну мрежу
- Технички услови Телекома Србија за израду урбанистичког пројекта бр.
Д211-508731/3-2021 од 10.11.2021.године
-Услови МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне
ситуације у Прокупљу у погледу заштите од пожара бр. 217-17791/21-1 од
18.11.2021.
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