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УВОД 
 

За потребе изградње ДОМА ЗА СТАРА ЛИЦА , на к.п. бр.3738/1 к.о.Врдник, 

инвеститор Лазар Чубрило, Главна 224, Рума, поднео је захтев за израду 

Урбанистичког пројекта.  

Увидом у приложену документацију, затим увидом у планску документацију и 

стварно стање на терену,  ЈУП "ПЛАН" РУМА је приступио изради Урбанистичког 

пројекта - УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ДОМА ЗА СТАРА ЛИЦА на к.п.бр. 3738/1, К.О Врдник 

. 
 

 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
- Закон 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), 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
 урбанистичког планирања ("Сл. Гласник РС", бр.64/2015), 
- План генералне регулације насеља Врдник  ("Сл. лист општина Срема, 
     10/2010, 24/2015). 
 
 
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Урбанистичким пројектом обухваћена је к.п. бр. 3738/1 уписана у лист 
непокретности бр.3369 к.о. Врдник, и њене крајње границе уједно чине границу 
обухвата Урбанистичког пројекта. 
 
Опис границе обухвата УП-а дат је Х, Y координатама: 
 

СПИСАК КООРДИНАТА И НАДМОРСКИХ ВИСИНА ТАЧАКА 

Редни 
број 
тачке 

Ордината  
Y(m) 

Апсциса 
Х(m) 

1 7405741.68 4997796.98 

2 7405745.50 4997799.97 

3 7405742.82 4997810.54 

4 7405740.19 4997827.28 

5 7405738.20 4997839.96 

6 7405738.06 4997840.95 

7 7405737.35 4997846.24 

8 7405736.96 4997854.18 

9 7405736.39 4997865.44 

10 7405760.31 4997869.96 

11 7405758.21 4997883.03 



   

4 

 

12 7405796.71 4997891.78 

13 7405786.05 4997878.16 

14 7405787.88 4997852.96 

15 7405789.84 4997836.08 

16 7405792.58 4997821.94 

17 7405792.78 4997818.21 

18 7405785.99 4997802.45 

19 7405772.07 4997798.31 

20 7405758.86 4997793.52 

21 7405752.87 4997788.94 

 
. 
 
3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА 
 
Према Плану генералне регулације насеља Врдник ( Сл. лист општина 
Срема бр.10/2010, 24/2015 ), предметна парцела налази се у грађевинском 
подручју насеља Врдник, са основном наменом простора- породично 
становање. За изградњу дома за стара лица у оквиру породичног 
становања важе следећа правила и услови: 
 
 

 ЗОНЕ СТАНОВАЊА 
 

Врста и намена објеката 
Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине 

на мало, производног и услужног занатства, угоститељства, туризма, спорта и 

рекреације, као и услужних делатности из области образовања, здравства, 

социјалне заштите и бриге о деци и старим особама, културе, делатности верских 

организација и др., ако су обезбеђени услови заштите животне средине.   
Врста објеката: објекти се граде као слободностојећи, двојни или као 

објекти у (прекинутом или непрекинутом) низу. 
 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле 
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне 

(односно западне) оријентације. 
Слободностојећи објекат (основни габарит без испада), односно објекат 

постављен предњом фасадом на регулацији, се гради на минимално 1,0 m од 

границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације, односно, 

на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно 

источне) оријентације или на мин. растојањју од пола висине објекта. 

 
Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле 
 

- Индекс заузетости парцеле породичног становања је максимално 

50%. - У оквиру парцеле обезбедити минимално 30% зелених 

површина. 

 
Највећа дозвољена спратност објеката 
 
У зони породичног становања дозвољена спратност и висина објеката је: 
- Самостални пословни објекат је спратности макс. П+2+Пк 
- помоћни објекат је макс. спратности П (приземље), а макс. висине 4,0 m. 

 
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута, односно према нултој коти објекта и то: 
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- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од 
коте нивелете јавног или приступног пута 

- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног 

или приступног пута 
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 

2,2 m од планиране коте уличног тротоара. 

 
Пословни, економски и помоћни објекат на истој парцели могу да се 

граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су задовољени санитарни, 

противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не 

може бити мањи од 4,0 m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. 

међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта. 

 

Помоћни и економски објекти се могу градити у дну парцеле, на минимално 1,0 

m од границе парцеле. 

 
Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до прикључења 

на насељску канализациону мрежу) треба лоцирати на парцели, удаљене 

минимално 3,0 m од свих објеката и границе парцеле. 

 
Грађевинске парцеле се ограђују, тако да ограда, стубови ограде и капије морају 

бити на грађевинској парцели која се ограђује. Сваки власник грађевинске 

парцеле је дужан да направи уличну ограду, као и ограду своје бочне границе 

парцеле и половину стране границе у зачељу парцеле. 
Улична ограда може бити зидана до висине од 0,9 m (рачунајући од коте тротоара) 

или транспарентна ограда до висине од 2,0. Врата и капије на уличној огради се 

не могу отварати ван регулационе линије. 
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом 

оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине од 2,0 m од коте 

терена, која се поставља тако да ограда и стубови ограде буду на земљишту 

власника ограде. 
Приступ парцели, по правилу, треба да је решен са јавног пута – улицe. 
За грађевинску парцелу на којој се планира изградња пословног објекта 

мора се обезбедити колско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5 m, односно у складу 

са потребама возила која се користе. При обезбеђењу прилаза парцели 

забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за 
атмосферску воду. 
Уколико се на парцели обавља пословна делатност намењена ширем кругу 

корисника, са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, које се не 

може у потпуности решити на припадајућој парцели, може се у уличном 

коридору, у ширини парцеле, одобрити изградња паркинг простора, уколико се 

тиме не ремете коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја и услови 

окружења. 

 
Заштита суседних објеката 
 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, 

односно регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 

3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у 

односу на грађевинску, односно регулациону линију. 
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле. 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према 

другој парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према 

риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%. Површинске и друге 

отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме. 
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4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  
 
Намена  комплекса:  дом за стара лица и помоћни објекат 
 
Намена објеката: 
 
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА- спратност објекта По+П 
 
Podrum 
Redni broj Naziv prostorije  

1 stepeniшte  

2 hodnik  
3 pegleraj  
4 veшernica  

5 hodnik  
6 tuш kabina  

7 predprostor  
8 тоалет  

9 тоалет  

10 жenska garderoba  

11 muшka garderoba  

12 kancelarija  
13 kancelarija  
14 kotlarnica  
15 magacin  

 
Prizemљe 
Redni broj Naziv prostorije  

1 hol sa dn.boravkom i 
trpez. 

 

2 kancelarija  
3 terasa  
4 kuhiњa  

5 dnevna ostava  
6 kuhiњa-slatki deo  

7 trpezarija za zaposlene  
8 lekarska soba  
9 kartoteka  
10 hodnik  
11 dnevna soba  
12 predprostor  
13 тоалет  

14 тоалет  

15 kupatilo  
16 dvokrevetna soba  
17 dvokrevetna soba  
18 dvokrevetna soba  
19 hladna soba  
20 dvokrevetna soba  
21 dvokrevetna soba  
22 dvokrevetna soba  
23 dvokrevetna soba  
24 dvokrevetna soba  
25 hodnik  
26 kupatilo  
27 kuhiњa+soba  
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28 hodnik  
29 dnevna soba  
30 predprostor  
31 тоалет  

32 тоалет  

33 kupatilo  
34 dvokrevetna soba  
35 dvokrevetna soba  
36 petokrevetna soba  
37 чetvorokrevetna soba  

38 dvokrevetna soba  
39 dvokrevetna soba  
40 dvokrevetna soba  
41 dvokrevetna soba  
42 hodnik  
43 kupatilo  
44 kuhiњa+soba  

 

 

POMOЋNI OBJEKAT 
Namena predmetnog objekta je pomoћni u funkciji glavnog, a objekat je spratnosti 

P+0. 
Prostor pomoћnog je podeљen na dve funkcionalne celine iste namene. 

 

Prizemљe 
Redni broj Naziv prostorije  

1 ostava   
2 ostava  

 
 
Регулација 
 

-   Предња грађевинска линија (са југозапада),  утврђена је на растојању од 
    21,63м 
- Бочна грађевинска линија, (од западног суседа), утврђена је на растојању од 
 2,13м  од границе парцеле 3737/3. 
-   Бочна грађевинска линија (од југоисточног суседа) утврђена је на растојању од 
    6,59м од к.п.бр. 3743, и на растојању од  6,04м од источне границе предметне 
    парцеле  
- Задња грађевинска линија (са севера) утврђена је на растојању од 2,00м од                    
границе парцеле 3735/2 и 15,23м од границе парцеле 3738/2 
Хоризонтална регулација саобраћајних и других партерних површина и 
инфраструктуре, у свему према графичким прилозима. 
Вертикална регулација односи се на постојеће стање терена и на висинско 
усклађивање планираних захвата са постојећим саобраћајним површинама, 
односно на нивелационе интервенције у циљу постизања што оптималнијих 
техничких решења, уклапања нових саобраћајних и пешачких површина и 
одвођењу атмосферских вода. 
 
Спратност објекта 
Дом за стара лица је спратности  По+П, а помоћни објекат је спратности П+0. 
 
 
 
 



   

8 

 

Нивелација 
Терен је у постојећем стању нагнут од истока  ка западу. 
Правилно пројектованим нагибима саобраћајних и манипулативних површина, 
обезбедиће се да се кишне воде сакупљају интерном атмосферском 
канализацијом до водонепропусне септичке јаме у западном делу парцеле. 
Уз ивице коловоза уредиће се атмосферска канализација, која ће вишак воде, 
преко таложника, одводити у отворени атмосферски канал изведен у коридору 
улице, а део воде се усмерава ка зеленим површинама сопственог комплекса. 
Поплочане површине око објеката, уредити са падом према атмосферској 
канализацији, с тим што ће се део воде усмеравати и ка зеленим површинама. 
 
Кота пода приземља планираног објекта- дом за стара лица, је на +0,85м од коте 
улазног пешачког платоа  . 
 

Приступ локацији 
 
Приступ на јавни пут планиран је преко к.п.бр.7164/1(улица Мирка Лаћарца) , са 
јужне стране комплекса. 
 
Паркирање возила 
За паркирање возила за потребе корисника и посетиоце у оквиру комплекса 
планиран је паркинг простор за путничке аутомобиле са 10 паркинг места ,на 
предметној парцели, где су планирани дом за стара лица и помоћни објекат.  
 

5.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  
 
Површина грађевинског комплекса      П= 4092м2 
Површина под објектима                         П=860,58м2 
 
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА 
Podrum 
Redni broj Naziv prostorije           P (m2) 

1 stepeniшte 7.29 

2 hodnik 11.93 
3 pegleraj 4.01 
4 veшernica 4.01 

5 hodnik 2.05 
6 tuш kabina 1.00 

7 predprostor 1.24 
8 тоалет 1.30 

9 тоалет 1.30 

10 жenska garderoba 2.34 

11 muшka garderoba 2.34 

12 kancelarija 10.19 
13 kancelarija 7.34 
14 kotlarnica 20.46 
15 magacin 6.10 

UKUPNO  82.90 m2 

Neto povrшina:  Pn= 82.90 m2 
Bruto povrшina:  Pb= 106.86 m2 
 

Prizemљe 
Redni broj Naziv prostorije           P (m2) 

1 hol sa dn.boravkom i 104.37 
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trpez. 
2 kancelarija 14.89 
3 terasa 8.71 
4 kuhiњa 30.41 

5 dnevna ostava 1.30 
6 kuhiњa-slatki deo 8.46 

7 trpezarija za zaposlene 6.64 
8 lekarska soba 10.85 
9 kartoteka 5.49 
10 hodnik 35.10 
11 dnevna soba 30.15 
12 predprostor 3.96 
13 тоалет 1.54 

14 тоалет 1.54 

15 kupatilo 6.62 
16 dvokrevetna soba 15.07 
17 dvokrevetna soba 15.07 
18 dvokrevetna soba 15.30 
19 hladna soba 8.75 
20 dvokrevetna soba 15.07 
21 dvokrevetna soba 15.07 
22 dvokrevetna soba 15.07 
23 dvokrevetna soba 15.07 
24 dvokrevetna soba 15.07 

Garsoњera   

25 hodnik 3.09 
26 kupatilo 3.64 
27 kuhiњa+soba 13.54 

ukupno 
garsoњera 

 20.27 m2 

28 hodnik 31.23 
29 dnevna soba 30.15 
30 predprostor 3.96 
31 тоалет 1.54 

32 тоалет 1.54 

33 kupatilo 6.62 
34 dvokrevetna soba 15.07 
35 dvokrevetna soba 15.07 
36 petokrevetna soba 26.00 
37 чetvorokrevetna soba 24.30 

38 dvokrevetna soba 15.07 
39 dvokrevetna soba 15.07 
40 dvokrevetna soba 15.07 
41 dvokrevetna soba 15.07 

Garsoњera   

Ш42 hodnik 3.09 

43 kupatilo 3.64 
44 kuhiњa+soba 13.54 

ukupno 
garsoњera 

 20.27 m2 

UKUPNO  655.87 m2 

Neto povrшina:  Pn= 655.87 m2 
Bruto povrшina:  Pb= 763.08 m2 

 

UKUPNO DOM:   Pn= 738.77 m2 
              Pb= 869.94 m2 
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POMOЋNI OBJEKAT 

Namena predmetnog objekta je pomoћni u funkciji glavnog a objekat je spratnosti P+0. 
Prostor pomoћnog je podeљen na dve funkcionalne celine iste namene sa sledeћim 
povrшinama: 
Prikaz povrшina  
Prizemљe 
Redni broj Naziv prostorije           P (m2) 

1 ostava  21.90 
2 ostava 68.62 

UKUPNO  90.52 m2 

Neto povrшina:  Pn= 90.52 m2 
Bruto povrшina:  Pb= 97.50 m2 

 
UKUPNO POMOЋNI:   Pn= 90.52 m2 
                 Pb= 97.50 m2 

 

UKUPNA  POVRШINA OBA OBJEKTA                         Pn=829.29 m2  
                                                          Pb(razvijena )= 967.44 m2  
Укупна површина под објектима 
 

860,58m2 

Укупна  бруто развијена површина  967,44m2 

Саобраћајне површине,паркинг, пешачка 
комуникација 

 954,66m2 

Зелене површине   2213,76m2 
 

 
 

Индекс заузетости парцеле - Из (бруто површина приземља / површина 
парцеле х 100%) 
Из – 860,58м2: 4092х100% = 21,35% 
 

Индекс изграђености парцеле - Ии (бруто површина свих надземних етажа / 
површина парцеле) 
Ии –967,44/4092 =0,24 
 
Проценат саобраћајних површина је 23,69%. 
Проценат зелених површина је 54,96%. 
 
 
6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
Све неангажоване површине, односно површине које нису под тврдим застором,  
уредиће се као зелене површине. Око самих објеката уредиће се пешачке 
површине, поплочања. 
Ограда целог комплекса изведена у постојећем стању. Могуће померање, 
односно   извођење нове ограде, према новонасталим потребама, с тим да се 
сви елементи ограде морају наћи на сопственој парцели. Висина ограде je 
макс.2,0м. 
Предња ограда може бити померена на рачун властитог комплекса тако да 
паркинг за посетиоце може бити и изван ограде, али на простору властитог 
комплекса. 
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Депоновање комуналног отпада вршиће се у одговарајуће посуде на пункту који 
ће се уредити у комплексу, а евакуација се врши на насељску депонију преко, за 
то надлежног предузећа. 
 
7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Прикључење на јавну путну мрежу 
 
Колски приступ комплексу обезбеђује се преко постојећег прикључка на улицу 
Мирка Лаћарца (к.п. бр. 7164/1). 
Прикључак на јавни пут је потребно извести са коловозним застором и 
коловозном конструкцијом за меродавно возило (ДВ - доставно возило) 
минималне ширине 4.0м и радијусима не мањим од 7.0м. 
Ширина коловоза улице  Мирка Лаћарца је око 3.0м. 
Прихватање и одводњавање површинских вода са простора који је третиран 
Урбанистичким пројектом треба ускладити са системом одводњавања приступне 
улице, са обавезним висинским усклађивањем саобраћајног прикључака са 
приступном улицом, као и са околним тереном. 
 
Колски саобраћај унутар комплекса 
 
Повезивање планираних садржаја унутар парцеле решава се преко интерних 
саобраћајница. 
Ширина интерних саобраћајница је 4.0м, односно 3.5м колика је ширина 
саобраћајнице која се пружа јужном и источном страном објекта. Радијусе 
кривина одређује меродавно возило – ДВ, 7.0м. 
Сву  атмосферску  воду  са  саобраћајних површина путем адекватних попречних 
и  подужних  падова спровести  до сливника одакле ће се затвореном 
атмосферском канализацијом одводити до атмосферског канала у улици Мирка 
Лаћарца.  
Коловозну конструкцију је потребно пројектовати за средње-лако саобраћајно 
оптерећење (осовинско оптерећење  од најмање 6.0т по осовини).   
Саобраћајне  површине и тротоаре оивичити бетонским ивичњацима 12/18 у  
бетонским  темељима  на  адекватним  местима оборени. 
Саобраћајница која се пружа јужном и источном страном објекта ће се користи за 
потребе доставе, као и за потребе ватрогасних возила. Ширина и радијуси 
кривине су усаглашени са потребама меродавног возила, као и са Правилником 
о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое 
за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. 
лист СРЈ“, бр.8/95). 
 
 
 
Мирујући саобаћај 
 
Унутар комплекса, у западном делу, је планиран паркинг простор за путничка 
возила, за посетиоце и запослене. Паркинг простор је капацитета 10 ПМ, од којих 
су два ПМ резервисана за особе са инвалидитетом.  
Тип паркирања је управно и потребно га је пројектовати према одговарајућим 
техничким прописима. Димензије 1ПМ за путничко возило је минимално 2.5m х 
5.0m (Техничка упутства за пројектовање паркиралишта). 



   

12 

 

Димензије места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом су 
3.7м х 5.0м.  
Димензије и број паркинг места које користе особе са инвалидитетом су у складу 
са Правилником 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.22/2015). 
 
Пешачки саобраћај 
 
Пешачке комуникације се остварују преко планираних пешачких површина уз 
објекат.  
Ширина тротоара је мин 1.5м што задовољава услове дате Правилником о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама. 
Са источне стране објекта тротоар је мање ширине, око 1м, и планиран је као 
приступна површина улазу који се користи за снабдевање. 
 
Комунална инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 

Потребе за водом остварују се преко постојећег прикључка Ф 3/4" на водоводну 

мрежу у улици Мирка Лаћарца. Мерење се врши преко постојећег водомера. 

Хидрантска мрежа се не напаја из постојеће водоводне мреже, већ изградњом 

резервоарског простора и црпне станице. 

 

Атмосферска канализација 

Одвођење атмосферских вода са објеката и изграђених површина потребно је 

обезбедити у оквиру парцеле на којима се граде објекти. 
 

Aтмосферску  воду  са  саобраћајних површина путем адекватних попречних и  
подужних  падова спровести  до сливника одакле ће се затвореном 
атмосферском канализацијом одводити до атмосферског канала у улици Мирка 
Лаћарца, , а део воде ће се усмеравати и ка зеленим површинама сопственог 
комплекса. 
 
Фекална канализација 

До изградње сеоске канализационе мреже, објекат се повезује на 
водонепропусну септичку јаму. За воде са замашћених површина предвидети 
сепаратни систем пречишћавања, пре упуштања у септичку јаму. 
 
Електроенергетска мрежа 
Објекат ће бити прикључен на нисконапонску електроенергетску мрежу, 
подземним каблом, одговарајућег пресека, са најближег стуба нисконапонске, 
уличне мреже. Пресек прикључног кабла, начин заштите и начин мерења  
утврдиће се према условима локалне електродистрибуције. 
 
 
Снабдевање гасом  
Комлекс се може повезати на полиетиленски разводни гасовод   
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Телекомуникациона мрeжа 
Објекат се прикључује на постојећу телекомуникациону мрежу, подземним 
каблом, одговарајућег капацитета. прикључни кабл се доводи до ормана 
изведеног у холу зграде. Све остале инсталације у згради раде се према 
условима Телеком Србије. 
 

8.ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

 

Предметна парцела се налази у зони са степеном сеизмичности од 8°МЦС, те је 

потребно приликом израде пројектно техничке документације објекта, 

обезбедити мере за  отпорност објекта од поменутог степена сеизмичности. 

 
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Mere za za{titu `ivotne sredine obuhvataju mere za{tite od negativnog 
dejstva prirodnih faktora (vetra,atmosferskih padavina,sun~evog 
zra~ewa,atmosferskih pra`-wewa,podzemnih voda seizmi~kih uticaja) i 
negativnog slu~ajnog i namernog dejstva qudskog faktora u miru i ratnim 
okolnostima (nemara koji za posledicu ima : havarije,mehani~ka i hemijska 
o{te}ewa,po`are,hemijska i radioaktivna i druga {tetna zra~ewa). 

 
Eliminisawe ovih negativnih dejstava ili svo|ewe na min uticaje posti`e 
se prvenstveno primenom pozitivnih zakonskih propisa,normi i tehni~kih 
uslova  u projektovawu,izgradwi (gra|evinskih propisa naro~ito kod 
izbora konstruktivnog sklopa i fundirawa, a za seizmi~ke uticaje 0 MKS 
skale, upotrebe atestiranih gra|evinskih materijala otpornih na 
vatru,primena kvalitetne,atestirane opreme,  i opremawe odgovaraju}im 
instalacijama, tako|e pravilnim rasporedom objekata na pojedina~nim 
lokacijama kako bi se uspostavile protivpo`arne saobra}ajnice lako 
dostupne sanitetskim vozilima i protivpo`arna , hidrantska mre`a i dr.) 
Objekti i pojedina~ni prostori se opremaju odgovaraju}im prostorima i 
opremom za slu~aj ratnih dejstava u skladu sa uslovima koje propisuje 
nadle`ni organ CZ. 
        Pre svega po{tovawem pozitivnih zakonskih normi, propisa i  
tehni~kih uslova sva negativna dejstva  prirode i nenamerna dejstva 
~oveka se svode na minimalnu meru zakonom dozvoqenu. Tako|e primenom 
atestiranih gra|evinskih materijala otpornih na navedene {tetne uticaje 
isti }e biti eliminisani ili dovedeni u granice dozvoqenog.Zabrawuje 
se upotreba gra|evinskih materijala koji ostavqaju sumwu na poja~ano 
radioaktivno zra~ewe,nedovoqnu nosivost,nedovoqnu otpornost na vatru i 
sl. Prostori zatvoreni i otvoreni moraju biti opremqeni odgovaraju}im 
instalacijama  i opremom koja }e pomo}i blagovremeno  reagovawe na 
uo~enu opasnost (protivpo`arne instalacije, vodovod i suvo ga{ewe 
po`ara, protivpo`arni putevi koji omogu}avaju dostupnost vatrogasnom 
vozilu svih objekata na parceli, pristup sanitetskom vozilu za slu~aj 
ukazivawa pomo}i u nesre}enim  slu~ajevima). 
Zastupqeno zelenilo  tako|e predstavqa vid mere za{tite ~ovekove 
okoline.  
  

У циљу заштите квалитета животне средине поштовати следеће захтеве чл.9 
Законом о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр. 36/09 и 43/11):  
- свака активност мора бити планирана и спроведена на начин којим проузоркује 
најмању могућу промену у животној средини  
- начело предрострожности остварује се проценом утицаја на животну средину и 
коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, техника и опреме  
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- природне вредности користе се под условима и на начин којима се обезбеђује 
очување вредности геодиверзита, биодиверзита заштићених природних добара 
и предела. 
- непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за непредузимање 
мера спречавање деградације животне средине у случају могућих или постојећих 
значајних утицаја на животну средину.  

 Избегавати примену инвазних врста током уређења зелених површина . 
 Пронађена геолошка и палеонтолошка документа која би могла представљати 

заштићену природну вредности, налазач је дужан да пријави надлежном 
Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите 
од уништења. 
 
10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

На предметном подручју нити у њеној непосредној близини, нису евидентирани 
археолошки локалитети нити добра под претходном заштитом. 
 
Неопходно је применити опште услове и мере заштите: 
- Обавезан археолошки надзор приликом извођења земљаних  радова, од 
стране стручне службе Завода за заштиту споменика културе  Сремска 
Митровица. 
- Ако се у току извођења радова, наиђе на археолошка налазишта или 
 археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 
 прекине радове и о томе обавести Завод, као и да предузме мере да се налаз 
 не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у ком је откривен, 
 а све у складу са чланом 109 став1, Закона о културним добрима. 
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка 
 налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради 
 истраживања локације. 
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, 
 заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту. 
 
На предметном подручју не налазе се заштићена нити за заштиту предложена 
природна добра. 
 

 
11. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА   
 
Na zahtev investitora isprojektovana  je idejna skica za zgradu za smeшtaj 
penzionera i drugih starih lica spratnosti Пo+P i pomoћni P+О - nadstreшnica u 
Vrdniku,  na   k.p. br. 3738/1, KO Vrdnik,  a prema geodetskom snimku predmetne 
parcele.   

 

 OBJEKAT ZA SMEШTAJ PENZIONERA I DRUGIH STARIH LICA 
 

Maksimalni gabarit objekta razuђene osnove  iznosi  56,78m х 22,95 m. 
Bruto povrшina celokupnog objekta iznosi  869,94 m2 (prizemљe 763,08 m2 i  
podrum 106,86 m2). 
Neto povrшina celokupnog objekta iznosi  738,77 m2 (prizemљe 655,87 m2 i 
podrum 82,90 m2).  
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U prizemљu objekta je isprojektovan prostor sa namenom za smeшtaj korisnika 
ustanove i to ukupno dve jednokrevetne garsoњere, чetrnaest dvokrevetnih soba  
,jedna чetvorokrevetna soba i jedna  petokrevetna soba. U sklopu prizemљa se nalaze 
i sanitarni чvorovi za korisnike ukupno dva, hodnici, kuhiњa, dnevni boravak sa 
ulaznim holom i trpezarijskim delom za korisnike kao i dve prostorije u svrhu 
dopune prostora za dnevni boravak, lekarska soba sa delom za kartoteku i чuvaњe 
lekova, kancelarija upravnika, trpezarija za osobљe. U okviru prizemљa 
isprojektovana je i prostorija - hladna soba za smeшtaj preminulih do trenutka 
preuzimaњa istih od strane ovlaшћenih lica. Visina prostorija je 2,80 m. Podovi 
objekta u prizemљu za zavrшnu obradu imaju protivklizni pod od vinfleksa ili 
drugu protivkliznu podnu oblogu.  Pristup objektu sa spoљne strane obezbeђen je 
preko stepenica kao i preko dve rampe za pristup invalidski kolicima. Svа vrata 
prostorija prizemљa izraђuju se bez pragova. 

 
Podrum je projektovan ispod dela prizemљa i u њemu su smeшtene dve 

kancelarije za administrativne poslove, garderoba sa sanitarnim чvorom i tушem za 
zaposlene, hodnik i kotlarnica. Predviђen naчin grejaњa objekta je na toplotnu 
pumpu . 

 
Temeљe objekta projektovati od armiranog betona sa obaveznom 

hidroizolacijom od kondora. Dimenzije temeљnih traka odreђene prema 
preliminarnom statiчkom proraчunu. 

  

Konstruktivni zidovi su predviђeni da se u prizemљu izvode od YTONG  
blokova debљine  d=25 cm i d=20 cm  a pregradni d=10 cm debљine od istog 
materijala. Spoљni zidovi imaju termo izolaciju od ekstrudiranog polistirena 
potrebne debљine a u svemu prema elaboratu EE. Spoљni zidovi podruma su 
projektovani od YTONG bloka d=25 cm debљine sa hidroizolacijom, termizolacijom  
i obzidom od pune opeke 12 cm. Unutraшњi noseћi zidovi su od YTONG bloka  d=20 cm  
a pregradni d=10 cm debљine od istog materijala.  

Krovna konstrukcija je predviђena da se izvodi kao klasiчna viшevodna 
krovna konstrukcija od чamove graђe sa daшчaњem daskom 24 mm kao podloge za 
hidroizolaciju preko kojih se postavљaju podletve i letve preko kojih se postavљa 
krovni pokrivaч - crep.  

Pod na tlu objekta je predviђen kao podna ploчa od nabijenog betona preko koje 
se postavљa termizolacija a u svemu prema elaboratu EE , a ispod hidroizolacioni 
sloj od kondora. Meђuspratne konstrukcije su predviђene da se rade kao 
polumontaжne tipa Fert sa potrebnim termoizolacijama prema negrejanom prostoru - 
tavanu a u svemu prema elaboratu EE. 
 Spoљaшњa stolarija predviђena je kao PVC po standardu. 
Fasadu objekta uraditi kao demit, bojenu sa bojama po жeљi investitora. 
Reшeњem  je predviђeno da se objekat na parceli locira u svemu prema predlogu 

situacije date u grafiчkom delu. 
Poloжaj objekta na parceli je slobodno-stojeћi. 
Otvori su orijentisani prema parceli na kojoj objekat treba da se gradi . 
 

 Projektom je predviђeno da objekat bude snabdeven sa elektro instalacijama 
trofazne struje  sa dvotarifnim prikjluчkom stalnog karaktera angaжovane snage 
17.25 kW, telefonskim instalacijama, instalacijama vodovoda i kanalizacije i 
instalacijama hidrantske mreжe. Prikљuчak na gradsku vodovodnu mreжu izvesti 
preko prikљuчka ø20, a kanalizaciju preko cevi  ø160 spojiti na vodonepropusnu 
septiчku jamu lociranu prema grafiчkom prilogu predloga situacije . Hidrantski vod 
spojiti preko prikљuчka ø80 na uliчni vod. 
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 POMOЋNI OBJEKAT-NADSTREШNICA - u funkciji glavnog objekta 
 
Gabarit objekta  iznosi  13,00 m х 7.50 m. 
Bruto povrшina celokupnog objekta iznosi   97,50 m2. 
Neto povrшina celokupnog objekta iznosi  90,52 m2.  

U prizemљu objekta je isprojektovan prostor sa namenom pomoћnog-
nadstreшnica , dve celine sa namenom prostora za smeшtaj opreme ili sklaњaњa 
vozila.  

Temeљe objekta projektovati od armiranog betona sa obaveznom 
hidroizolacijom od kondora. Dimenzije temeљnih traka odreђene prema 
preliminarnom statiчkom proraчunu . 

Konstruktivni zidovi su predviђeni da se izvode od giter  blokova debљine  
d=20 cm.    Krovna konstrukcija je predviђena da se izvodi kao чeliчna konstrukcija 
sa jednom krovnom reшetkom, roжњaчama i zavrшnim krovnim pokrivaчem od Al 
ntrapeznog lima.  

Pod na tlu objekta je predviђen kao podna ploчa od armiranog betona . 
Meђuspratna konstrukcija nije predviђena. 

Fasadu objekta izvesti malterisaњem i bojeњem poludisperzionim bojama u 
tonu i boji po жељи investitora. 
 Reшeњem  je predviђeno da se objekat na parceli locira u svemu prema 
predlogu situacije date u grafiчkom delu. 
 Poloжaj objekta na parceli je slobodno-stojeћi. 
 Reшeњem je predviђeno da objekat bude snabdeven sa instalacijama trofazne 
struje  preko prikљuчka glavnog objekta. 
 Kako se radi o pomoћnom objektu koji se ne greje na osnovu pravilnika o EE ne 
podleжe izradi elaborata EE. 
 
СПОЉАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ 

 
Шto se tiчe spoљaшњeg ureђeњa prilaz objektu kao i staze oko objekta 

izvesti od nabijenog i armiranog betona ili behatona. Kolski prilazi su usaglaшeni 
sa poloжajem i nivelacijom pristupne saobraћajnice. Peшaчki pristup do objekta je 
putem trotoara koji je u sklopu kolskog prilaza. Pristup za vozila je preko kolske 
kapije u шirini oko 4,00 m, nivelaciono usklaђen sa postojeћom saobraћajnicom i 
konfiguracijom terena unutar  parcele.  Parkiraњe vozila je na sopstvenoj parceli 
na predviђenim parking mestima ili u  pomoћnom objektu-nadstreшnici. Ograda oko 
parcele je postojeћa жiчana transparetna ograda . 
          

12. САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

 Електродистрибуција Рума 

бр.88.1.1.0-Д-07.17- 

176137/2-16 

од  16.08.2017.год. 

 

 Телеком Србија, ИЈ Срем.Митровица 

 

бр.7069-254105/1- 2017 

од 10.07.2017.год. 

 МУП РС, Сектор за ванредне ситауације, Одељење 

за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек  

за превентивну заштиту 

 

бр.217-сл./17  

од 11.07.2017.год. 

 

 ЈП Водовод Рума 

 

бр.1170/17 

од 11.08.2017.год. 
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 Покрајински секретаријат за здравство 

Сектор за санитарни надзор и јавно здравље 

Одељење у Сремској Митровици 

 

бр. 138-53-00956-2/017-

14 

од. 17.11.2017.год. 

 

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Урбанистичи пројекат се доставља надлежном органу Општинске управе који 

организује јавну презентацију урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана. 

Након истека рока предвиђеног за јавну презентацију, Општинска управа 

доставља урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне 

презентације комисији за планове. 

 

Комисија за планове Општине Ириг врши стручну контролу и проверу 

усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и законом, 

разматра све примедбе и сугестије са јавне презентације и сачињава извештај 

са предлогом прихватања или одбијања Урбанистичког пројекта који доставља 

надлежном органу општинске управе. 

 

Надлежни орган Општине Ириг потврђује урбанистички пројекат у року од пет 

дана од дана добијања предлога комисије за планове. 

.  

Урбанистички пројекат је израђен у 5 (пет) основних истоветних примерака и 

састоји се од текстуалног дела и графичих прилога.  Три примерка се уручују 

инвеститору, један задржава Општинска управа приликом потврђивања, док 

један примерак остаје у архиви ЈУП "План" Рума као израђивача урбанистичког 

пројекта 

 

Урбанистички пројекат је, поред планског документа, основ за издавање 

локацијских услова у поступку прибављања грађевинске дозволе. 

 

 






























































































