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1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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1.2. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 -одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13 одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и одредби
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник Републике Србије”,
бр. 23/2015.) као:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
за израду Урбанистичког пројекта разраде локације за потребу пренамене постојећег
привредног објекта на кп.бр. 922/1 КО Ћуприја-град, чији је инвеститор предузеће
„Fortis Properties“ д.о.о. из Ћуприје, ул. Цара Лазара бб, МБ 06993435, одређује се:

Ненад Аксентијевић дипл.инж.арх. ................................... лиц. бр. 200 1138 09

Пројектант:

АРХИТЕКТОНСКИ БИРО “WЕАRЕ
АRCHITECTURE“, ЋУПРИЈА

Одговорно лице/заступник:

Maрина Ђурђевић, дипл.инж.арх.

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

УП 1/19

Место и датум:

Ћуприја, јул 2019. године
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2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

____
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3.1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

____
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3.1 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ИНВЕСТИТОР:
ЛОКАЦИЈА:

„Fortis Properties“ д.о.о. Ћуприје,
ул. Цара Лазара бб, МБ 06993435
к.п.бр. 922/1 КO Ћуприја-град

3.1.1. ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ
Подносилац
захтева:

Инвеститор предузеће „Fortis Properties“ д.о.о. Ћуприје, ул.
Цара Лазара бб, МБ 06993435 обратило се Одељењу за
урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне
средине Општинске управе општине Ћуприја са захтевом за
издавање решења којим се одобрава пренамена постојећег
пословног објекта који се налази на к.п.бр. 922/1, у копији
плана обележен бројем 3, а у складу са чл. 145 Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11 i 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18 31/2019 и 37/2019). Постојећи привредни
објекат је машинска радионица за поправку возила изграђена
почетком 80тих година XX века у склопу привредног
комплекса великог ауто-транспортног предузећа, а којa би за
потребе издавања објекта конкретном закупцу простора
требало да промени намену у производни објекат, конкретно
производња гранулата од пластичног отпада.

Опис задатка:

За потребе напред наведене пренамене постојећег објекта
потребно је извршити разраду локације, како би се сагледале
могућности постојећег објекта да функционише као
производни објекат у конкретном простору, а у складу са
планском регулативом. У том смислу, као и за потребе
исходовања услова надлежних комуналних предузећа о
могућностима прикључка на градску инфраструктуру израђен
је овај урбанистички пројектат.

3.1.2. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Адреса локације:

Ћуприја, ул. Цара Лазара бб

Катастарска
општина и број
парцеле:

к.п.бр. 922/1, КО Ћуприја-град

Површина парцеле:

77925 m2

Начин коришћења
земљишта и
катастарска класа

Према подацима из евиденције Службе за катастар непокретности општине Ћуприја врста земљишта је: „Градско
грађевинско земљиште“ и парцела се налази у зони
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насељеног места која је покривена
генералне регулације градског насеља.
Власник/ корисник
парцеле:

важећим

Планом

Према подацима из евиденције Службе за катастар непокретности општине Ћуприја као корисник права на земљишту
наведено је предузеће „Fortis Properties“ д.о.о. Ћуприје, ул.
Цара Лазара бб. Према подацима из исте евиденције као
ималац права својине на земљишту именована је Република
Србија, а као облик својине наведено је „Државна РС“.
У службеној евиденцији Службе за катастар непокретности
општине Ћуприја наведено је да постоји терет на парцели у
виду забележбе покретања спора, Постоји и још низ
забележби на основу документације из архиве Службе за
катастар непокретности.

3.1.3. ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА
1.

Копија плана за катастарску парцелу, издата о д стране Службе за катастар
непокретности општине Ћуприја.

2.

Извод из листа непокретности издат од стране Службе за катастар непокретности општине Ћуприја.

3.

Катастарско-топографски план, израдило Друштво за геодетске услуге и
остале делатности „“Geo M&B” д.о.о. из Ћуприје

4.

Информација о локацији, издата од стране Одељења за урбанизам,
имовинско-правне односе и заштиту животне средине.

3.1.4. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
НА ПАРЦЕЛИ
Урбанистичким пројектом је обухваћена само катастарска парцела к.п.бр.922/1 КО
Ћуприја-град, с обзиром да суседне парцеле нису у корисништву или власништву
истог инвеститора, па се у урбанистичком пројекту граница подручја обраде поклапа
са катастарском границом предметне парцеле.
Посебно тежиште обраде, према потребама инвеститора, односи се на непосредно
окружење предметног објекта бр. 3 и његов прикључак на јавну саобраћајницу и
комуналну инфрастурктуру. Парцела је на терену подељена у три веће функционалне групе, овакву поделу прати и важећа планска регулатива. У важећој планској
регулативи парцела је подељена између три намене које захватају велике површине:
„Производња, аутобуска станица, мешовита намена“.
Граница подручја обраде је приказана је на графичким прилозима бр.1-5, који су
саставни део овог пројекта
3.1.5. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
1.

Чланови 60-63. Закона о планирању и изградњи („Слубени гласник Републике
Србије“ бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 -одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13 одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18
31/2019 и 37/2019)

2.

„План генералне регулације градског насеља Ћуприја“ („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18).

____
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3.1.6. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ
1.

Према важећој планској регулативи планиран намена површине је
„Производња, аутобуска станица, мешовита намена и путно земљиште“.
Предметна парцела се налази у границама грађевинског подручја насеља.
Објекат бр. 3 се налази у делукатастарске парцеле са наменом „Производња“.

3.1.7. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
За потребе израде Урбанистичког пројекта за разраду локације издата је
информација о локацији за катастарску парцелу к.п.бр. 922/1 КО Ћуприја-град бр.
„службено“ од 10.05.20219. год. од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне
послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Ћуприја.
Важећа планска
регулатива:

Предметна парцела налази се на простору који је дефинисан
планском регулативом: „План генералне регулације градског
насеља Ћуприја“ („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18
и 23/18).

Урбанистичка
целина

Предметна парцела налази се у удбанистичкој целини „1. - зона
насељског центра, 1.2 – просторна целина – шири центар“

Планирана
намена површине:

„Производња, аутобуска станица, мешовита намена и путно
земљиште“. Објекат бр. 3 се налази у делукатастарске парцеле
са наменом „Производња“. Предметна парцела се налази у
границама грађевинског подручја насеља.

Грађевинска
парцела:

Грађевинска парцела није идентична са катастарском
парцелом, како је приказано у графичком прилогу бр. 3. Цитат
из информације о локацији: „Пре подношења захтева за
грађевинску дозволу потребно је спровођење парцелације ради
издвајања земљишта за изградњу објектата јавне или јавних
површина у скаду са Планом и Законом“ (чл. 10 став 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник Републике Србије“ бр.
113/15, 96/16 и 120/17);

Правила грађења
– основна намена
објеката

Могуће је грађење објектата и уређење простора према
планираној претежној намени земљишта. Посебна правила
грађења и уређења дефинисана су за сваку осталу намену у
делуделу „Посебна правила уређења и грађења за површине и
објекте остале намене“.

Врсте и намене
објеката који се
могу градити –
могуће пратеће
намене

Могуће је грађење објеката компатибилне немене. Могуће
компатибилне намене дефинисане за сваку појединачну
претежну намену у делу Посебна правила уређења и грађења
површина и објеката остале намене. Компатибилне намене
могу се градити само под условом да парцела, својом
величином, обликом, конфигурацијом терена и условима за
прикључење на собраћајну и комуналну инфраструктуру, пружа
могућност за функционисање свих намена.
Процентуални однос претежне и компатибилне намене на
парцели може бити максимално у односу 50:50. Изузетно
могуће је да компатибилна намена буде заступљена са више
од 50% површине, уз обавезну израду Урбанистичког пројекта.

____
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Забрањена намена

Забрањено је грађење свих објекта који би својом наменом
угрозили животну средину и претежну намену.

Све остало везано за општа правила уређења и правила грађења што није наведено
овде у тексту, важе правила из издате информације о локацији.
Издата информација о локацији је саставни до овог пројекта и фотокопија исте је
приложена у делу Техничка документација. Остале информације о могућностима
изградње на предметној катастарској парцели могу се овде прочитати.
3.1.8. ТЕХНИЧКИ ОПИС И ОБЈАШЊЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
За потребе промене намене постојећег објекта кроз овај Урбанистички пројекат
извршена је разрада локације, како би се сагледале могућности постојећег објекта да
функционише као производни објекат у конкретном простору, а у складу са планском
регулативом. У том смислу, као и за потребе исходовања услова надлежних
комуналних предузећа о могућностима прикључка на градску инфраструктуру
израђен је овај Урбанистички пројектат.
Постојећи привредни објекат је машинска радионица за поправку возила изграђена
почетком 80тих година XX века у склопу привредног комплекса великог аутотранспортног предузећа, а којa би за потребе издавања објекта конкретном закупцу
простора требало да промени намену у производни објекат, конкретно производња
гранулата од пластичног отпада.
Урбанистичким пројектом је обухваћена само катастарска парцела к.п.бр.922/1 КО
Ћуприја-град, с обзиром да суседне парцеле нису у корисништву или власништву
истог инвеститора, па се у урбанистичком пројекту граница подручја обраде поклапа
са катастарском границом предметне парцеле.
Посебно тежиште обраде, према потребама инвеститора, односи се на непосредно
окружење предметног објекта бр. 3 и његов прикључак на јавну саобраћајницу и
комуналну инфрастурктуру. Парцела је на терену подељена у три веће функционалне групе, овакву поделу прати и важећа планска регулатива. У важећој планској
регулативи парцела је подељена између три намене које захватају велике површине:
„Производња, аутобуска станица, мешовита намена“.
Граница подручја обраде је приказана је на графичким прилозима бр.1-5, који су
саставни део овог пројекта
Локација парцелче заузима крајњу источну позицију у насељеном месту, непосредно
испред уласка на ауто-пут "Београд-Ниш". Парцела је правилног облика и широм
страном на северу парцеле се налања на улицу Цара Лазара, која представљаа
регионални пут који пролази кроз градско насељено место. Комплекс има два улаза.
Једна интерна саобраћајница улази са кружног тока и служи за опслуживање
аутобуске станице и другим краком за опслуживање комплекса који се налази у
источном делу парцеле а који се под правим углом ослања на улицу Цара лазара. Тај
концепт се задржава у овом урбанистичком пројекту.
У погледу намене површина овим урбанистичким пројектом је апшсолутно испуњен
услов који је прописала планска документација, а на основу издате информације о
локацији. У погледу нивелације и изградње овим пројектом се не предвиђају никакве
измене. Задржава се у потпуности постојећа намена провршина и постојећа обрада
саобраћајница. Приказано на графичком прилогуз бр. 4 "План изградње и регулације,
намена површина".
С обзиром да се не предвиђа изградња нових објеката на парцели, урбанистички
параметри за парцелу нису промењени у односу на постојеће стање.
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Графички прилог бр. 5 "Композициони план са елементима пејзажног уређења"
задржава постојећу композицију комплекса, без икакве изградње нових објеката. У
систему зеленила уводи се систем који високо зеленило позиционира дуж обода
парцеле, у виду заштиног појаса зеленила, што доприноси заштити суседних објеката
од штетног дејства рада који се одвија на парцели, као и заштиту саме парцеле од
штетног утицаја оближњег ауто-пута.
Саобраћајно решење приказано на графичком прилогу бр. 6 "План саобраћајница и
комуналне инфраструктуре" у потпуности задржава наслеђено стање добро
развијеног система саобраћајница и паркиралишта који је опслуживао велики
комплекс ранијег ауто-транспортног предузећа.
3.1.9. УСЛОВИ ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ
Катастарска парцела је потпуно комунално опремљена у складу са положајем
парцеле у оквиру ужег градског подручја. Објекат има услове прикључења на градску
нисконапонску електроенергетску мрежу, на градску водоводну и канализациону
мрежу, а по потреби и на мрежу гасификације и телекомуникациону мрежу.
Овим урбанистичким пројектом не предвиђа се нови прикључак објекта бр. 3 на
градску водоводну и канализациону мрежу. Постоји могућности испуштања отпацних
вода у градску канализациону мрежу с обзиром да у технолошком процесу који треба
да се одвија у објекту нема веће количине отпадних вода и применом система
пречишћавања могуће је отпадне воде пречистити и исте упустити у градску
канализациону мрежу, што треба да покаже израђена Студија процене утицаја на
животну средину.
Постојећи објекти комуналне инфрастурктуре приказани су на графичком прилогу бр.
6 који носи назив „План саобраћајница и комуналне инфраструктуре. Елементе
постојеће комуналне инфраструктуре уснимила је геодетска организација која је
израдила Катастарско-топографски план који представља подлогу за израду овог
Урбанистичког пројекта. Постојећа катастарска парцела има јако обимну подземну
мрежу инфраструктуре, која није уснимљена у Катасту подземних инсталација.
У погледу водоснабдевања објекат је независан од осталог дела парцеле,
предметни објекат има изграђен сопствени бунар који се налази тик уз објекат са
његове источен стране.
Унутрашња канализациона мрежа објекта је прикључена на градску канализациону
мрежу, која се води најближим путем преко паркиралишта у градску канализациону
мрежу. На путу до мреже нема других прикључених објекта. Овим урбанистичким
пројектом предвиђено је да се задржи постојеће прикључивање објекта на градску
мрежу канализациону мрежу, а с обзиром да је у технолошком производном процесу
нема знатних количина отпарних вода. Ваља посебно истаћи да је стање постојећег
система канализационе мреже у прилично запуштеном стању, те je потребно
извршити ревизију истог.
Систем атмосфеске канализације на парцели је такође посебно разгранат с обзиром
да на парцели има велики број бветонираних површина са сливницима. Развод
атмосферске канализације прати развод фекалне канализације, како је приказано на
графичком прилогу бр. 6. Постојеће стање је уснимљено је на катастарскотопографском плану.
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Код пројектовања и прикључења објекта на мрежу потребно је:
1. Све електроенергетске инсталације планирати на основу техничких услова за
пројектовање и прикључење на мрежу које прописује надлежно предузеће
Електродистрибуције, а у складу са техничким прописима и стандардима из
ове области.
2. Све водоводне инсталације планирати на основу техничких услова за
пројектовање и прикључење на градску водоводну мрежу које прописује
надлежно предузеће ЈКП „Равно 2014“, а у складу са техничким прописима и
стандардима из ове области.
3. Све канализационе инсталације планирати на основу техничких услова за
пројектовање и прикључење на градску канлизациону мрежу које прописује
надлежно предузеће ЈКП „Равно 2014“, а у складу са техничким прописима и
стандардима из ове области.

Одговорни урбаниста
Ненад Аксентијевић, дипл.инж.арх.

____

12

3.2. ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ГРАФИЧКИ ДЕО

____
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
9.

7.

8.
6.
12.

14.

Upravno-administrativna zgrada
Zgrada autobuske stanice

Interna benzinska stanica
Portirnica
Kafe bar
Benzinska stanica
Trafostanica

13.

13.
14.

2.
1.

11.
12.
13.

12.
10.

5.

3.

4.

ARHITEKTONSKI BIRO
OBJEKAT I MESTO
GRADNJE :
INVESTITOR :
ODGOVORNI
URBANISTA :

faza:

UP

datum: AVGUST 2019.god.
razmera :
PRILOG:

1 : 1500

broj lista :

3.2.2

REGULACIJA, GRADJEVINSKE LINIJE, LINIJE JAVNE NAMENE
ARHITEKTONSKI BIRO
OBJEKAT I MESTO
GRADNJE :
INVESTITOR :
ODGOVORNI
URBANISTA :

faza:

UP

datum: AVGUST 2019.god.
razmera :

-

broj lista :

PRILOG:

IZVOD IZ PLANA GENERALNE REGULACIJE

3.2.3

LEGENDA:

Katastarska granica parcele
Objekti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

9.

7.

Upravno-administrativna zgrada
Zgrada autobuske stanice

Interna benzinska stanica
Portirnica
Kafe bar
Benzinska stanica
Trafostanica

13.
14.

8.

11.
12.

6.

Podzemni elementi usnimljeni na terenu:

12.
14.

Bunar za snabdevanje vodom
Pumpa za prepumpavanje kanalizacije
Bunar za snabdevanje vodom

13.

Podzemni rezervoari - gorivo, ulje, mazut
Elementi konstitucije prostora usnimljeni na terenu:
Trafostanica
Metalna ograda

2.
Groblje
Elementi zelenila usnimljeni na terenu:

1.

ARHITEKTONSKI BIRO
OBJEKAT I MESTO
GRADNJE :

10.

INVESTITOR :

5.

ODGOVORNI
URBANISTA :

faza:

PP

datum: AVGUST 2019.god.
razmera :

1 : 500

broj lista :

PRILOG:

3.2.1
3.
seVer

4.

LEGENDA:

10

Katastarska granica parcele

0
k.p.br. 5
a
r
a
z
a La

Regulaciona linija

r
Ulica Ca

Objekti
Ulazi u objekte
mp

PP

5.0m

PI
PA
PT

PA

9.

Manipulativni prostor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Upravno-administrativna zgrada

7.

PA

PP

mp

8.
mp

6.

mp
PP

11.

12.
14.

13.

mp

Zgrada autobuske stanice

Interna benzinska stanica
Portirnica
Kafe bar
Benzinska stanica
Trafostanica

PP

13.
14.

PP

15.

0

PP

2.

5
14.

mp

PT

mp

15.

0
14.

8.0

1.

mp
6.0

ARHITEKTONSKI BIRO

PT

5.

10.

0
13.

OBJEKAT I MESTO
GRADNJE :

mp

INVESTITOR :
ODGOVORNI
URBANISTA :

PT

razmera :

PLAN REGULACIJE, NIVELACIJE I IZGRADNJE

3.2.4

14.

PT

0
14.

seVer
mp
mp
PI

PI

PI

mp
mp

4.

Ulica - makadam

1 : 500

broj lista :

0

PRILOG:

3.

UP

datum: JUL 2019.god.

7.0

mp

faza:

LEGENDA:

Katastarska granica parcele
Regulaciona linija

Objekti
Ulazi u objekte
PP
PI

11.

PT
mp

Manipulativni prostor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Upravno-administrativna zgrada

Po+P+4

Zgrada autobuske stanice

Po+P
Po+P
Po+P

Interna benzinska stanica

P

Portirnica

P

7.
9.

8.
6.
12.
14.

13.

P
P

Kafe bar
Benzinska stanica

P+Pk

Trafostanica

P

13.
14.
Zelenilo na parceli:

2.
Cvetne aleje

1.

15.
ARHITEKTONSKI BIRO

3.
OBJEKAT I MESTO
GRADNJE :

10.

INVESTITOR :

5.

ODGOVORNI
URBANISTA :

faza:

UP

datum: JUL 2019.god.
razmera :
PRILOG:

KOMOZICIONI PLAN SA ELEMENTIMA

3.2.5

seVer

4.

1 : 500

broj lista :

LEGENDA:

Katastarska granica parcele
Regulaciona linija

Objekti
Ulazi u objekte
mp

PP
PI

PA

PA

9.

PT
mp

7.

Manipulativni prostor
Linearni objekti infrastrukture:

PA

PP

Fekalna kanalizacija

8.

Atmosferska kanalizacija

mp

11.

6.

mp

Interni razvod ulja i goriva

PP

Elektroinstalacije

12.
14.

Objekti infrastrukture:

mp

Bunar za snabdevanje vodom

13.

PP
PP

Pumpa za prepumpavanje kanalizacije

PP

Bunar za snabdevanje vodom
Podzemni rezervoari - gorivo, ulje, mazut
Trafostanica
mp

2.

PT

1.

mp

15.

mp
ARHITEKTONSKI BIRO

5.

PT

OBJEKAT I MESTO
GRADNJE :

10.

INVESTITOR :

mp

ODGOVORNI
URBANISTA :

PT

faza:

mp

UP

datum: JUL 2019.god.
razmera :

3.2.4

I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.
seVer

mp
PI

PI

PI

mp
mp

4.

1 : 500

broj lista :

PRILOG:

