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1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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Датум: 21.02.2018.год.

На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр.72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и одредби Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (»Сл. Гласник РС« бр. 64/2015), директор АLЕА PRОЈЕКТ DОО доноси
следеће

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
За одговорног урбанисту за израду УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА уређења пословног
комплекса «REMY TRADE» DOO из Остојићева на кат.парц.бр.1002/1, 1002/2 и 1002/3
К.О. Остојићево одређујем
Снежану Јанчић, дипл.инг.арх., лиценца бр. 200 0291 03.
Наручилац урбанистичког пројекта је «REMY TRADE» DOO Остојићево.
На основу истог Закона издаје се
ПОТВРДА
којом се потврђује да је Снежана Јанчић дипл.инг.арх. има одговарајућу стручну
спрему за израду предметног урбанистичког пројекта.
Кањижа, фебруар 2018. године

Директор
Раде Радошевић



2. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1.

Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта

На основу захтева Инвеститора „REMY TRADE“ Д.О.О. из Остојићева, улица
Штросмајерова бр. 9, израђен је Урбанистички пројекат у Остојићеву у улици
Штросмајерова бр. 9 – 11 на катастарским парцелама број 1002/1, 1002/2 и 1002/3
К.О. Остојићево, а у сврху урбанистичко – архитектонске разраде локације којом су
дефинисана правила и услови реконструкције, доградње и изградње планираних
објеката подног складишта за пољопривредне производе.

2.1.1. Правни основ
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:
 Члан 60. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/2009 и
81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013 – одлука УС и
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр 64/2015).

2.1.2. Плански основ
У складу са Планом генералне регулације насеља Остојићево (Службени лист
општине Чока бр. 12/2014) који је израдио „ИНФОПЛАН“ Д.О.О. из Аранђеловца
децембра 2014. године, предметна локација се налази у грађевинском подручју
насеља Остојићево – општа стамбена зона, у делу чија је намена производна
делатност – услуге: откуп пољопривредних производа.
На основу Информације о локацији бр. 351-601/01/2017-III издате 04.12.2017. године
од стране Одељења за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске
послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности
општине Чока, одређена је обавеза израде урбанистичког пројекта уређења пословног
комплекса.

2.2.

Обухват урбанистичког пројекта

Предметна локација налази се у Остојићеву у улици Штросмајерова број 9 – 11.
Својом поставком у простору пружа се претежно у правцу југозапад – североисток. У
односу на центар насеља Остојићево, лоцирана је на источном делу. Простор се са
своје северне стране граничи са парцелом бр. 616 - улица у којој је општинска
саобраћајница 3. реда (општински пут за насеље Јазово) и приватним парцелама бр.
1005/1, 1005/4, 1005/5, 1005/6 и 1005/7. Са источне стране граничи се са приватним
парцелама бр.1006/4, 1006/5, 1006/2 и улицом Вука Караџића (парцела бр. 1007). Са
јужне стране простор се граничи са приватним парцелама бр. 1001, 987, 986, 984, 982,
981, 978/2, а са западне стране граничи се са приватном парцелом бр. 976/2.
Обухват урбанистичког пројекта чине катастарске парцеле бр. 1002/1, 1002/2 и 1002/3,
све у К.О. Остојићево. Парцеле у обухвату су у приватној својини, уписане у лист
непокретности бр. 2262. Површина обухвата урбанистичког пројекта је 1ha 74a 98m2.
Према ПГР-у насеља Остојићево предметне парцеле се налазе у општој стамбеној
зони чија је намена производна делатност – услуге: откуп пољопривредних производа.
Површина локације коју обрађује урбанистички пројекат се налази унутар следећих
граница:
За почетну тачку описа граница узета је тачка 01 – тачка на северозападној граници
парцеле 1002/1. Граница обухвата даље води северном границом парцеле 1002/1
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преко тачака 02 и 03 до тачака 04 и 05 које чине северну границу парцеле 1002/3, и
преко тачака 06, 07, 08 и 09 које чине северну границу парцеле 1002/2, до тачке 10 где
скреће према југу и преко тачака 11 и 12 стиже до следеће тачке 13 у којој се поново
ломи под правим углом. Из тачке 13 граница обухвата наставља према истоку до
тачке 14 где скреће према северу и долази до тачке 15 одакле наставља северном
границом парцеле до тачке 16 где се поново ломи под правим углом према југу и
долази до тачке 17. У датој тачки се поново ломи под правим углом и наставља ка
истоку до тачке 18, поново се ломи према југу до тачке 19, затим скреће према западу
и иде до тачке 20, а након тога води јужно до тачке 21. У тачки 21 се ломи према
северозападу, иде до тачке 22 где скреће према југозападу и преко тачака 23, 24, 25 и
26 долази до најјужније тачке 26 у обухвату пројекта. Из тачке 26 граница обухвата
наставља према северозападу преко тачака 27 – 32. У тачки 32 мења правац према
северу и завршава у почетној тачци.
Табела 1 – Број, катастарска култура и површина парцеле у границама УП-а
(нумерација објеката –према копији плана)
Улицa и
Начин
Брoj
Број
кућни
коришћења и
парцеле
згрaдe
број
назив објекта
Остале зградеполуотворени
магацин
Остале зградересторан
Гаража
Остале зграденастрешница за
пољопривредну
механизацију
Остале зградеул.
магацин
Штросмаје
репроматеријала
1002/1 рова 11
Остале зграденастрешница за
пољопривредну
механизацију
Остале зграде
Остале зградескладиште
Остале зградехидрофорска
кућица
Остале зградекамионска вага

1
2
3

Начин
коришћења
земљишта

Врста
земљишта

ул.

1002/3

рова 9
Ул.
Штросмај
ерова

hа

Земљиште под
зградом -објектом
Земљиште под
зградом -објектом
Земљиште под
зградом -објектом

а

m2

10

55

1

45

5

44

4

Земљиште под
зградом -објектом

1

95

5

Земљиште под
зградом -објектом

1

16

6

Земљиште под
зградом -објектом

3

93

3

59

7

45

7
8
9
10

Грађев.
Земљиште под земљиште
зградом -објектом
Земљиште под
зградом -објектом
Земљиште под
зградом -објектом

23

Земљиште под
зградом -објектом
Земљиште уз
зграду-објекат

79

Укупно:
1002/2 Штросмаје

површина

1

27

72

1

64

26

Зграда
пољопривреде

1

Грађев.
Земљиште под
земљиште
зградом -објектом

7

31

Остале зграде

1

Грађев.
Земљиште под
земљиште
зградом -објектом

3

41

74

98

Укупно:

1
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Табела 2 – координате детаљних тачака парцела које су у границама обухвата УП-а
(P=1hа 74а 98m2)
Бр.тачке

Y

X

1

7436308.73

5083143.08

2

7436329.48

5083148.04

3

7436335.67

5083149.58

4

7436342.15

6083151.16

5

7436350.49

5083153.25

6

7436361.07

5083155.79

7

7436389.39

5083162.91

8

7436399.96

5083165.45

9

7436422.51

5083170.89

10

7436432.58

5083173.20

11

7436434.17

5083166.41

12

7436437.52

5083151.91

13

7436439.41

5083143.31

14

7436498.84

5083154.49

15

7436493.51

5083188.44

16

7436501.69

5083190.21

17

7436518.91

5083133.78

18

74365555.24

5083144.16

19

7436562.21

5083119.95

20

7436524.72

5083109.42

21

7436531.72

5083081.38

22

7436476.27

5083100.57

23

7436467.44

5083071.75

24

7436466.11

5083068.61

25

7436464.44

5083062.81

26

7436461.33

5083052.37

27

7436451.13

5083055.93

28

7436439.92

5083059.30

29

7436418.77

5083066.33

30

7436329.07

5083096.08

31

7436314.23

5083100.93

32

7436297.23

5083106.09
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2.3.

Опис и образложење решења

У оквиру постојећег пословног комплекса се налазе постојећи објекти у функцији
пољопривредне делатности – откуп пољопривредних производа предузећа „REMY
TRADE“ Д.О.О. из Остојићева.
Уређењем простора према урбанистичко – архитектонском решењу овог пројекта је
предвиђена реконструкција и доградња постојећег објекта – полуотвореног магацина
са променом намене у подно складиште за пољопривредне производе и изградња
подног складишта за пољопривредне производе у оквиру постојећег пословног
комплекса на катастарској парцели бр. 1002/1 ради пружања услуге складиштења
робе, а све у циљу обједињавања функционалности пословне делатности.
Урбанистичко – архитектонско решење овог пројекта дефинише постојеће и
планиране садржаје постојећег пословног комплекса, њихов положај на парцели и
функционисање, као и решење приступа односно манипулативних површина за
планиране објекте, прикључке на инфраструктурну мрежу као и зелене површине,
према важећим техничким прописима и стандардима, а све у складу са условима
надлежних институција и задатим урбанистичким параметрима из ПГР-а у
Информацији о локацији.
На парцели 1002/1 налази се објекат полуотвореног магацина површине 1055 m2
(зграда бр.1) предвиђен за реконструкцију и доградњу како би задовољио важеће
стандарде у области пољопривредне делатности којом се инвеститор бави. Како би се
овим пројектом решиле евентуалне потребе инвеститора за проширењем капацитета
складишног простора планирана је изградња још једног објекта на истој парцели.
Постојећи пословни комплекс на предметној парцели је комунално опремљен
прикључцима на јавну водоводну и електоенергетску мрежу, такође је изграђена
водонепропусна септичка јама, хидранти, манипулативне површине и паркинзи за
путничка возила.
Два колска приступа парцели 1002/1 су преко постојећих саобраћајних прикључака
повезана на општинску саобраћајницу 3. реда (парцела бр. 616) у улици
Штросмајерова.
Паркирање путничких возила решено је у оквиру постојећег пословног комплекса на
парцели број 1002/1 и на постојећем паркингу на јавној површини испред управне
зграде.
На парцели нема заштићених природних и културних добара.
Уређењем предметног комплекса предвиђају се три основна функционално повезана
дела и то:
- простор за постојеће и планиране објекте
- паркинге и манипулативне површине
- површине намењене зеленилу

2.4.

Услови изградње
2.4.1. Намена и карактер простора

Планирани концепт је да се уређењем предметне локације, наменом и положајем
објеката, манипулативних површина, тротоара и зеленила, формира радни простор за
допремање и складиштење пољопривредних производа, уз постојеће објекте
намењене радницима, складиштењу опреме за рад и механизације.
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Предмет уређења овог УП-а је дефинисање простора за нове објекте, димензионисане
према планираном капацитету, њихова функционална повезаност и међусобна
удаљеност као и њихово везивање на потребну инфраструктуру.
А. Постојећи објекти пословног комплекса су:
1. Полуотворени магацин (објекат се реконструише и дограђује)
2. Ресторан
3. Гаража (објекат предвиђен за рушење)
4. Настрешница за пољопривредну механизацију (објекат предвиђен за рушење)
5. Магацин репроматеријала
6. Настрешница за пољопривредну механизацију
7. Настрешница за пољопривредну механизацију
8. Складиште
9. Хидрофорска кућица
10. Колска вага
11. Тоалет (предвиђено за рушење)
12. Остава (предвиђено за рушење)
13. Управна зграда
14. Зграда радионице
Б. Планирани објекат пословног комплекса:
15. Објекат
подног
складишта
производа/житарица

за

складиштење

пољопривредних

2.4.2. Регулација простора
Регулациона линија комплекса је на постојећој граници парцеле према улици
Штросмајеровој (катастарска парцела број 616) и према улици Вука Караџића
(катастарска парцела број 1007).
Грађевинска линија комплекса је дефинисана положајем постојећих објеката који се
налазе уз регулациону линију улица, тако да је грађевинска линија подударна са
регулационом .
Планирано подно складиште је предвиђено тако да је постављено на растојању 1 m од
јужне границе парцеле, уз обавезу поштовања правила да најмање растојање
хоризонталне пројекције стрехе од линије суседне грађевинске парцеле износи 0,90 m.
(положај објекта дефинисан у графичком прилогу бр. 3).

2.4.3. Нивелационо решење
Терен у обухвату пројекта је претежно раван, врло благо заталасан и налази се на
надморској висини од 82,08 до 84,16 mnv. Површине за манипулацију се прилагођавају
потреби реконструисаног и новог планираног објекта, поштујући као одредницу,
постојећу конфигурацију терена и коте постојећих објеката. Кота пода новог објекта
треба да је виша од коте нивелете манипулативних површина.
Нивелете манипулативних површина се делимичном реконструкцијом, у зони нових
објеката, прилагођавају условима одводњавања према атмосферским каналима.
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2.4.4. Приступ локацији и услови уређења саобраћајних
површина
Предметна парцела има директан приступ на јавну саобраћајницу на њеној северној
страни преко два постојећа прикључка на општински пут 3. реда на катастарској
парцели број 616, који ће се користити и за приступ новим објектима, те овим пројектом
нису предвиђени нови прикључци на јавну саобраћајну мрежу.
У оквиру постојећег пословног комплекса у целости су изграђене саобраћајне
површине и платои од бетонског застора.
Изграђене саобраћајне површине се у највећем делу задржавају уз потребне корекције
уз нове објекте и по ободним деловима. Мањи део манипулативних површина
(1050,75m2) се руши и претвара у зелену површину (према графичком прилогу бр. 3).
Саобраћајне површине се надовезују на оба постојећа прикључка на општински пут 3.
реда. Унутар комплекса је омогућен кружни ток саобраћаја и обезбеђен је приступ
интервентним возилима свим објектима, те несметана манипулација возила како за
истовар тако и за утовар пољопривредних производа. На улазу II пословног комплекса
постоји колска вага димензија 18,0m х 3,20m са контролном кућицом, ради
обезбеђивања
услова
за
мерење
достављених
односно
испостављених
пољопривредних производа.
Саобраћајне површине и платои комплекса имају:
-

падове од мин. 2%, како је то дато на графичком прилогу,

-

оивичење ивичњацима висине 8 – 10 cm изнад нивелете
саобраћајних површина или упуштене

-

бетонски застор са одговарајућом конструкцијом за осовинска
оптерећења теретних и путничких возила,

-

прихватање и одводњавање површинских вода преко интерне
атмосферске канализационе мреже.

У јужном делу пословног комплекса уз саобраћајну површину у новоформираној
зеленој површини предвиђен је паркинг за путничка возила (5) намењен потребама
паркирања запослених.
Пешачки приступ локацији је омогућен на улазу I, уз саобраћајну површину. Заштитни
тротоар око објеката је планиран од бетона или од префабрикованих бетонских или
сличних елемената.
Просторни положај саобраћајних површина и платоа дат је на графичком прилогу бр. 3.
Нивелационо решење саобраћајних површина и платоа условљено је постојећим
површинама и висинским котама терена на предметној парцели. Нивелационо решење
дато је на графичком прилогу бр. 4.

2.5.

Нумерички показатељи
2.5.1. Површине

Радна површина се планира у кругу постојећег пословног комплекса на катастарској
парцели 1002/1 (P=1ha 64a 26m2). Укупна површина обухвата УП-а је P=1ha 74a 98m2
(ограничена тачкама 01-32, које су дефинисане координатама у табели 2).
Табела 4 – Биланс планираних површина у границама УП-а
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Оз.
Ред.бр
Парц.

НАМЕНА

3654m2

22,25%

Постојећи објекти (руше се)

- 801,43m2

- 4,88%

Постојећи објекти (задржавају се)

1822,80 m2

11,09%

Постојећи објекти (реконструише се)

1029,77m2

6,27%

544,87 m2

3,32%

1950 m2

11,87%

Укупно објекти:

5347,44m2

32,55%

Саобраћајне површине и платои

6145,14 m2

37,42%

Укупно саобраћајнице:

6145,14 m2

37,42%

4933,42m2

30,03%

Укупно зеленило:

4933,42m2

30,03%

Укупно:

16426m2

100%

731m2

100%

731m2

100%

341m2

100%

341m2

100%

Постојећи објекти (укупно постојећи)

1а.

ПОВРШИНА

Планирани објекти (дограђује се)

1б
Планирани објекти (граде се)

1002/1
2.

3.

1.

Зеленило

Постојећи објекти (укупно постојећи)

1002/2

Укупно:
1.

Постојећи објекти (укупно постојећи)

1002/3
Укупно:

2.5.2. Индекс заузетости парцеле
Катастарска парцела 1002/1
Решење дато овим урбанистичким пројектом предвиђа економске објекте – подна
складишта за житарице у функцији пољопривредне делатности.
Парцела захвата површину од 1ha 64a 26m2.
Постојећи објекти високоградње захватају површину P=3654 m2 (22,25 %).
Постојећи објекти који се руше (4,88 %) захватају површину P=801,43 m2.
Постојећи део објекта који се реконструише (6,27 %) захвата површину P=1029,77 m2.
Планирани објекти високо градње су:
-

Доградња постојећег објекта (3,32 %) захвата површину P=544,87 m2

-

Изградња подног складишта (11,87 %) захвата површину P=1950 m2.

Рушењем, реконструкцијом и доградњом постојећих и изградњом планираног објекта
индекс заузетости парцеле ће бити 32,55% без саобраћајница и платоа, односно
69,97% са саобраћајницама и платоима.
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Дозвољени индекс заузетости парцеле је 50%, стим да се у склопу парцеле обезбеди
минимум 30% под зеленилом.
Катастарска парцела 1002/2
У обухвату УП-а парцела захвата површину од 7a 31m2. Индекс заузетости парцеле је
100%.
Катастарска парцела 1002/3
У обухвату УП-а парцела захвата површину од 3a 41m2. Индекс заузетости парцеле је
100%.
Индекс заузетости комплекса је 36,7%.

2.5.3. Индекс изграђености парцеле
Рушењем, реконструкцијом и доградњом постојећих и изградњом планираног објекта
индекс изграђености парцеле 1002/1 ће бити 0,33.
Индекс изграђености парцела 1002/2 и 1002/3 се не мења и остаје 1.
Индекс изграђености комплекса је 0,37

2.5.4. Спратност и висина објекта
Спратност планираних објеката је приземље (П+0). Постојећи објекат који се
реконструише и дограђује има предвиђену висину ~ 7,5 m, а објекат који се гради
(подно складиште) има планирану висину ~ 8 m.

2.5.5. Број паркинг места
Паркирање је могуће унутар парцеле пословног комплекса у јужном делу парцеле уз
саобраћајну површину у новоформираној зеленој површини (5 нових паркинг места).
Паркинзи за путничка возила су димензионисани тако да једно паркинг место има
минимум 5,0 x 2,5 m за управно паркирање. Паркинзи су предвиђени од савремених
материјала (префабриковани бетонски елементи или бетон).
Број паркинг места (13) за путничка возила је дефинисан према расположивом
простору и чињеници да паркинг постоји испред објекта управне зграде (8) који се
налази на јавној површини на парцели 616 уз општински пут 3. реда.
У оквиру пословног комплекса је ангажовано 5 – 10 радника.
За возила и механизацију која је неопходна за обављање делатности инвеститора
постоје настрешнице (2).

2.5.6. Проценат зелених површина
Зелене површине пословног комплекса (кат.парц. бр. 1002/1) захватају 30,03 % укупне
површине парцеле (минимум је 30%)

2.6.

Начин уређења слободних зелених површина

Постојеће зелене површине на парцели број 1002/1 се задржавају и планира се
озелењавање слободних површина (смањењем манипулативних површина) како би се
задовољио минимални проценат под зеленим површинама од 30%.
Зеленилом треба да се ублаже негативна дејства (бука, вибрација, прашина...) и да се
обезбеди изолација пословних објеката од стамбених објеката суседних парцела, те је
највећи део зелених површина предвиђен на ободним деловима парцеле.
За потребе подизања заштитног зеленила неопходно је следеће:
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-

зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење
разноврсности врста и физиономије, тј. спратовности дрвенасте вегетације,

-

у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстима, које су
највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима,

-

у избору врста изузети инвазивне (агресивне алохтоне) врсте.

За озелењавање користити листопадно дрвеће, а остале површине покрити травњаком
и украсним шибљем. Саднице распоредити тако да делују природно, без геометријских
правилности и велике густине садње. Озелењавање ускладити са подземном и
надземном инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање
зеленила.
Ограђивање парцела
Грађевинскa парцела се ограђује.
Ограда се поставља, на подзид а висина ограде на парцели нестамбене намене мора
бити минималне висине 1,6m, непровидне, глатке или малтерисане површине према
парцели стамбене намене.
Капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије.

2.1.

Начин прикључења на инфраструктурну мрежу
2.1.1. Хидротехника
2.1.1.1. Снабдевање водом

Према условима издатим од стране ЈКП „ЧОКА“ (као надлежног предузеће за
водоснабдевање на територији општине Чока) под бројем 337 од 19.03.2018. године на
предметној локацији постоје инсталације јавног водовода. Постојећи објекти управна
зграда, ресторан и радионица имају изграђен прикључак на јавну водоводну мрежу. У
осталим објектима пословног комплпекса не постоји инсталација водовода.
У планираним објектима није предвиђена водоводна инсталација.
Водоснабдевање постојеће хидрантске мреже је решено прикључењем на јавну
водоводну мрежу из улице Вука Караџића.
Хидраулички прорачун/пројектовање и изградњу спољне хидрантске мреже вршити у
складу са одредбама Закона о заштити од пожара («Службени гласник РС» бр. 111/09,
20/2015), Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара (Службени лист СФРЈ» бр. 30/91) и осталих важећих прописа за ову област.
Дубина укопавања код водоводне мреже мора да обезбеди најмање 1m слоја земље
изнад цеви. Уколико се овај надслој не може обезбедити трасу сместити у заштитну
цев. У случају потребе, извршити насипање терена како би се обезбедио прописани
надслој.

2.1.1.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода
Постојеће стање у пословном комплексу је такво да је одвођење отпадних вода –
фекална канализација решена за постојеће објекте – индивидуално – прикључењем на
септичку јаму, која се налази на катастарској парцели 1002/1, а све атмосферске воде
се испуштају на зелене површине или у зацевљени атмосферски канал којим се
транспортује до земљаног атмосферског канала на јавној површини (парцела 616).
Уређењем пословног комплекса предвиђен је сепаратни тип интерне канализационе
мреже.
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Сакупљање и одвођење условно чистих атмосферских вода са настрешница, кровова и
других површина, могу се испуштати на слободне зелене површине у оквиру радног
простора где се разливају и упијају.
Загађене атмосферске воде (са саобраћајних површина и платоа) прихватити
планираном атмосферском канализацијом и третирати на предвиђеном сепаратору
уља и нафтних деривата пре испуста у атмосферски канал или коришћења за
заливања зелених површина унутар комплекса.
У улици Штросмајерова у којој се налази предметни комплекс, није изграђена јавна
канализациона мрежа.
У планираним објектима се не предвиђа инсталација канализације.
Санитарно – фекалне отпадне воде постојећих објеката испуштати у постојећу
водонепропусну септичку јаму. Пражњење септичке јаме поверити за то надлежном
комуналном предузећу. Септичка јама је лако приступна за чишћење и одржавање и не
утиче на естетски изглед простора у којем се налази.
Сви објекти за сакупљање и третман атмосферских, санитарно фекалних и других
употребљених вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања отпадних
вода у подземне издани и хаварисаног изливања.

2.1.2. Енергетика
2.1.2.1. Снабдевање електричном енергијом
Основни објекат за снабдевање ел. енергијом је стубна трансформаторска
станица СТС – 6. у Остојићеву. Постојећи и планирани објекти ће се напајати ел.
енергијом из постојеће надземне дистрибутивне мреже која се налази у улици
Штросмајерова. Орман мерног места се налази поред стуба дистрибутивне мреже
испред објекта радионице. Од кабловске прикључне кутије на спољашњем зиду објекта
радионице на самој регулационој линији до ормана мерног места је изведен кабловски
прикључак.
Постојећи прикључци објеката који се руше се задржавају и користе за
снабдевање реконструисаног/дограђеног и новог објекта, јер задовољавају потребе за
ел. енергијом ових објеката.У самим објектима се изводи нова електрична инсталација
расвете.
Спољна расвета нових објеката се решава постављањем потребног броја
рефлектора на самим објектима, како је то решено и на свим постојећим објектима у
оквиру пословног комплекса.

2.1.2.2. Грејање објеката
Планирани објекти немају потребу за грејањем. Грејање постојећих објеката за смештај
радника је решено централним грејањем (на чврсто гориво или ел. енергију).

2.1.3. Електронско – комуникациона инфраструктура
У оквиру пословног комплекса постоји инсталација и објекти прикључени на
електронско – комуникационе инсталације. Није предвиђено прикључење планираних
објеката на електронско – комуникациону мрежу.

2.1.4. Остала инфраструктура
На предметној локацији нема изведене гасне и друге мреже и за сада нема могућности
за ту врсту прикључака. Уколико се временом буду створили услови за прикључење на
ову инфраструктуру, инвеститор то може реализовати према условима надлежних
дистрибутера.
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2.2.

Инжењерско – геолошки услови

Геолошки профил терена карактеристичан за ово подручје у сеизмичком погледу спада
у зону која за повратни период од 500 година има степен сеизмичности 8º по скали
MCS.

2.3.

Мере заштите
2.3.1. Мере заштите животне средине

Реконструкцијом, доградњом и изградњом планираних објеката пословног комплекса
не смеју се изазвати трајна оштећења, загађивање или деградирање животне средине.
Привремено одлагање чврстог отпада који се не може користити као секундарна
сировина, вршити у посудама одговарајућег квалитета које обезбеђују изолацију
отпадних материја од околног простора и односе се као комунални отпад који је у
надлежности за то овлашћеног комуналног предузећа. Простор за то је предвиђен на
делу манупулативне површине уз настрешницу за пољопривредну механизацију
(објекат бр. 6), на месту приступачном за возила која отпад повремено одвозе.
Приликом пројектовања нових 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 8º по скали MCS.
Обезбеђењем адекватне комуналне опремљености радног простора, запосленима
обезбедити хигијенске услове и предузети мере заштите на раду.

2.3.2. Мере заштите од пожара
Планирани објекти морају имати прописну заштиту која подразумева да саобраћајне
површине до објеката имају довољну ширину за приступ и манипулацију ватрогасних
возила.
Постојеће саобраћајне и манипулативне површине задовољавају све услове
дефинисане важећим правиликом. Обезбеђена је довољна ширина за двосмерно
кретање ватрогасних возила од улаза у комплекс до свих постојећих и планираних
објеката, као и окретница за ова возила на манипулативним платоима, унутрашњег
радијуса кривине већег од 7m, спољашњег радијуса кривине већег од 10,5m.
Максималан нагиб ових површина је мањи од 6%.
С друге стране постоји обезбеђено извориште снабдевања довољном количином воде
за планирану изградњу хидрантске мреже чиме се такође повећава могућност заштите
објеката од пожара. Приликом пројектовања објеката и инсталација (електричних,
громобранских) испоштовати закон и важеће техничке прописе и стандарде:
-

Закон о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09 и 20/2015),

-

Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара
(„Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95),

-

Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за
гашење пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 3/2018),

-

СРПС.У.Ј1 240, СРПС ТП 21, СРПС.У.Ј 50 и СРПС.У.Ј 055.
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2.4.

Мере заштите непокретних културних и природних добара

У оквиру обухвата урбанистичког пројекта нема евидентираних објеката од културно
историјског значаја, али у случају да се при извођењу радова наиђе на археолошко
налазиште, извођач је дужан да радове прекине и о томе обавести надлежни завод.
У оквиру обухвата плана нема заштићених делова природе.
Уколико током изградње објеката буду пронађена нека геолошка или палеонтолошка
документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену
природну вредност, извођач/налазач има обавезу да о томе у року од 8 дана обавести
надлежно министарство и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или
крађе.

2.5.

Технички опис објекaта
2.5.1. Архитектонско решење

Архитектонско обликовно решење објеката је првенствено одраз функционалног
решења и технолошких услова. Фасадне површине и комбинација косих кровова
различитих висина изнад објеката чине архитектонски обликовану целину у складу са
околним објектима и планираном наменом. Сви постојећи објекти су грађени
класичним системом градње са масивним зиданим зидовима и стубовима који су
малтерисани и завршно обрађени фасадном бојом.

2.5.2. Функционално решење
Објекат предвиђен за реконструкцију и доградњу након рушења дела, у фази I, је
полуотворени магацин коме се намена мења у економски објекат - подно складиште за
житарице спратности П+0.
Објекат предвиђен за изградњу након рушења постојећа два објекта, у фази II, је
економски објекат - подно складиште за житарице спратности П+0.
Сви објекти у комплексу су у функцији пољопривредне производње.
٭

ФАЗА I

Предвиђа се рушење дела објекта са западне стране у површини око 60 м2, доградња
објекта са предње, претежно јужне стране, као и реконструкција постојећег дела
објекта у неопходном обиму.
У приземљу објекта радовима се мења унутрашњи распоред простора, постојећи
фасадни зидови са северне и источне стране се задржавају, постојећи преградни зид
након рушења дела објекта постаје западни фасадни зид, колонада носећих стубова
са предње, јужне стране се руши и објекат се проширује за ≈6.25 м. Нови предњи зид и
дозидани делови постојећих зидова се изводе од пуне опеке. Унутрашње преграде су
зидане пуном опеком.
Укрућење зидане конструкције је помоћу АБ хоризинталних серклажа који се изводе
преко зидова и на које се ослања кровна конструкција. У новим зидовима се израђују
вертикални АБ серклажи.
Објекат се фундира на тракастим темељима од бетона.
Под је постојећи бетонски под, нова улазна врата су метална, клизна, постављена тако
да омогућавају манипулацију механизацији која се користи у експлоатацији објекта.
Кровни покривач је трапезни, бојени челични лим дебљине 0.5 мм, са
антикондензационим филцом. Кровна конструкција је челична са решеткастим
кровним носачима и рожњачама од ХОП профила, двоводна са нагибом кровних равни
9°.
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Објекат након извођења планираних радова мења намену из полуотвореног магацина
у подно складиште за житарице. Постојећи преградни зидови се презиђују.
Објекат је једна функционална целина: пољопривредни економски објекат - подно
складиште за смештај житарица површине преко 600 м2, до 4000 м2 и висине до 25 м,
са учешћем у укупној површини објекта 100%, Б категорије, класификациона ознака
објекта 127122, у складу са Правилником о класификацији објеката (Сл. гласник РС бр.
22/2015)
Распоред простора је пројектован тако да задовољава потребе корисника, он је
модеран и функционалан.
٭

ФАЗА II

Предметни објекат је предвиђен у јужном делу комплекса, са фасадним подужним
зидом паралелним јужној граници парцеле на удаљености 1.0 м. Прилаз објекту је из
дворишта, односно преко постојећег бетонског платоа.
Предвиђа се изградња објекта на месту порушеног објекта надстрешнице и дела
објекта гараже. Габарит објекта обухвата и део постојећег дворишног бетонског
платоа. На месту преосталог дела порушеног објекта гараже формира се зелена
површина.
Објекат је са спољним зидовима од армираниог бетона у висини до 3.0 м изнад којих
се врши зидање преосталог дела зида керамичким блоковима. Предњи зид је у
целости од керамичких блокова. Унутрашњи прегради зид је од армираног бетона и
висине је 3.0 м. Сви фасадни зидови се са спољне стране облажу термоизолационом
облогом од екпандираног полистирена. Зидане површине зидова се завршно
малтеришу продужним малтером у два слоја и боје фасадним бојама.
Објекат се фундира на тракастим темељима од армираног бетона.
Под је постојећи бетонски под, оштећени и недостајући делови пода се бетонирају
армираним бетоном МБ30, улазна врата су метална, клизна, постављена тако да
омогућавају манипулацију механизацији која се користи у експлоатацији објекта.
Кровни покривач је трапезни, бојени челични лим дебљине 0.5 мм, са
антикондензационим филцом. Кровна конструкција је челична са решеткастим
кровним носачима и рожњачама од ХОП профила, двоводна са нагибом кровних равни
9°.
Објекат је једна функционална целина: пољопривредни економски објекат - подно
складиште за смештај житарица површине преко 600 м2, до 4000 м2 и висине до 25 м,
са учешћем у укупној површини објекта 100%, Б категорије, класификациона ознака
објекта 127122, у складу са Правилником о класификацији објеката (Сл. гласник РС бр.
22/2015)
Распоред простора је пројектован тако да задовољава потребе корисника, он је
модеран и функционалан.

2.5.3. Материјал и конструкција
Конструкционо објекат предвиђен за реконструкцију и доградњу је са зиданим
зидовима од пуне опеке укрућеним вертикалним и хоризонталним АБ серклажима и
кровним решеткастим носачима од ХОП профила. Објекат предвиђен за изградњу је
скелетног система са АБ стубовима и гредама које чине систем за ослањање кровне
конструкције, те испуном зидова од армираног бетона до висине 3.0 м и керамичких
блокова изнад и кровним решеткастим носачима од ХОП профила.
Преко кровних носача монтирају се челичне рожњаче као носачи кровног покривача.
Изведену челичну конструкцију пре наношења антикорозивне заштите треба
предходно очистити од рђе пескарењем, и то до постизања једноличне металне боје.
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Челичну конструкцију након чишћења заштити са два основна премаза и два завршна
премаза, а све према Правилнику о техничким мерама и условима за заштиту
челичних конструкција од корозије.
Нагиб кровних равни је 9°.
Сви опшави крова се врше бојеним челичним лимом у тону кровног покривача.
Хоризонталне и вертикалне олуке за одвод атмосферских падавина израдити од
поцинкованог лима д=0.55 мм.
Снегобрани су радионичке израде од “Л” профила 60/60/3мм, дужине л=50цм
постављени наизменично у два реда при стрешном делу кровне равни.
Улазна врата су метална са конструкцијом од ХОП кутијастих челичних профила и
облогом од трапезастог челичног лима, клизна.

2.5.4. Водовод, канализација, електроинсталације и грејање
Не предвиђа се инсталација водовода у објектима.
Не предвиђа се инсталација канализације у објектима.
Споља, дворишна канализациона мрежа система сливничких канала са одводом у
сабирни канал се задржава у највећем обиму.
Објекти су прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије у разводном
орману на парцели.
Постојећи прикључак се задржава, унутрашња инсталација расвете у предметним
објектима се изводи као нова.
Објекти се не греју.

2.6.

Фазност изградње

Планирани објекти се могу изводити фазно.
У Фази I предвиђена је реконструкција и доградња након рушења дела објекта
полуотвореног магацина заведеног у катастру непокретности као објекат бр.1
У Фази II предвиђена је изградња објекта након рушења постојећа два објекта заведена
у катастру непокретности као објекат бр.3 - гаража и објекат бр.4 - надстрешница за
пољопривредну механизацију.

2.7.

Услови за спровођење Урбанистичког пројекта

Након потврђивања Урбанистичког пројекта да је израђен у складу са важећим
урбанистичким планом и Законом од стране Комисије за планове и надлежног органа
јединице локалне самоуправе, и издавања Локацијских услова, у току израде пројекта
за прибављање грађевинске доѕволе у односу на идејно архитектонско решење
објеката могу сеизвршити мање измене придржавајући се следећих услова:


Намена, функционална шема и тип конструктивног система објеката морају
остати неизмењени;



Вертикалне димензије објеката могу бити повећане, али не смеју прекорачити
параметре прописане важећим ПГР – ом, односно максимална висина објеката
до коте слемена може бити 16 m, а до коте венца 12 m;



Организациона шема саобраћаја треба да остане неизмењена, а димензије
саобраћајних елемената у оквиру норми;



Дефинисане висинске коте, приликом израде пројектне документације, могу
бити измењене највише 10 cm при чему је потребно задржати орјентацију
падова за одвођење атмосферских вода.
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Доношењем овог урбанистичког пројекта стварају се услови за издавање локацијских
услова за планиране објекте, израду пројектне документације, исходовање грађевинске
дозволе и реализацију градње.

Одговорни урбаниста:
Снежана Јанчић дипл.инж.арх
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3. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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полуотворени магацин (са променом намене у објекат
подног складишта за складиштење пољопривредних
производа/житарица)

k.o.

11
П

7

978/2

100

планирани објекaт
1 објекат подног складишта за складиштење
15 пољопривредних производа/житарица

1006/2

6

15
3

постојећа/планирана хидрантска мрежа
планирани подзeмни хидрант
планирани надзeмни хидрант

981

12

982

4

984

1001

постојећи водовод
постојећа интерна фек. канализација
постојећа/планирана интерна атм. канализација
планирана интерна атм. канализација (зацевљени део)

5

986
987

050

планирана јавна канализација
постојећa ТТ меснa инсталација
постојећа ТТ међумесна инсталација
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ДЕО ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ РУШИ

A

A
1

2

4

3

5

7

6

8

9

11

10

12

14

13

15

17

16

ОСНОВА ТЕМЕЉА
- новопројектовано стање
Р = 1:100
ИНВЕСТИТОР:

"REMY TRADE" д.о.о.
ОБЈЕКАТ:

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ П+0 - ПОДНО СКЛАДИШТЕ
МЕСТО ГРАДЊЕ:

ОСТОЈИЋЕВО, Штросмајерова бр.11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ:

ДЕЈАН ДАРАБОШ,

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ДЕО АРХИТЕКТУРЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

ПОТПИС:

САДРЖАЈ:

БРОЈ ЛИСТА:

310 L522 12

ОСНОВА ТЕМЕЉА

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:

ЛАУРА ГАУДЕР,

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

03
Е-32/2018-ИДР-A

март 2018.

ДЕО ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ РУШИ

A

СКЛАДИШТЕ ЗА СМЕШТАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
- подно складиште за житарице
Пнето = 1482.89 м²
О = 254.96 м
ПОД: Бетон
Пбруто = 1574.64 м²

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
УРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА
"REMY TRADE" Д.О.О.
кат. парц. бр. 1002/1, 1002/2 и 1002/3 К.О. Остојићево

A
1

2
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4

5

6

7

8
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10

11

12

13

14

15

16

17

Идејна архитектонска решења објеката
Р-1:200

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
- новопројектовано стање
Р = 1:100

ПОДНО СКЛАДИШТЕ (РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА)

ИНВЕСТИТОР:

"REMY TRADE" д.о.о.

ПУНА ОПЕКА

ОБЈЕКАТ:

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ П+0 - ПОДНО СКЛАДИШТЕ

АРМИРАНИ БЕТОН

МЕСТО ГРАДЊЕ:

ОСТОЈИЋЕВО, Штросмајерова бр.11

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ:

ДЕЈАН ДАРАБОШ,

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ДЕО АРХИТЕКТУРЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

ПОТПИС:

САДРЖАЈ:

310 L522 12

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:

ЛАУРА ГАУДЕР,

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

март 2018.

БРОЈ ЛИСТА:

04
Е-32/2018-ИДР-A

ЈУЖНИ ИЗГЛЕД

СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД

ИЗГЛЕДИ
- новопројектовано стање
Р = 1:100
ИНВЕСТИТОР:

"REMY TRADE" д.о.о.
ОБЈЕКАТ:

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ П+0 - ПОДНО СКЛАДИШТЕ
МЕСТО ГРАДЊЕ:

ОСТОЈИЋЕВО, Штросмајерова бр.11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ:

ДЕЈАН ДАРАБОШ,

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ДЕО АРХИТЕКТУРЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД

ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

ПОТПИС:

САДРЖАЈ:

310 L522 12

ИЗГЛЕДИ

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:

ЛАУРА ГАУДЕР,

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

март 2018.

БРОЈ ЛИСТА:

06
Е-32/2018-ИДР-A

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
УРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА
"REMY TRADE" Д.О.О.
кат. парц. бр. 1002/1, 1002/2 и 1002/3 К.О. Остојићево
Идејна архитектонска решења објеката
Р-1:100

А

ПОДНО СКЛАДИШТЕ (РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА)

постојећи бетонски под

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

ПУНА ОПЕКА
АРМИРАНИ БЕТОН
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА
НАБИЈЕНИ БЕТОН
ЗБИЈЕНИ ШЉУНАК

А

- кровни покривач - ТР лим са антиконденз филцом
- челична кровна конструкција

ЗБИЈЕНО ТЛО

ПРЕСЕК А-А
- новопројектовано стање
Р = 1:100
ИНВЕСТИТОР:

"REMY TRADE" д.о.о.
ОБЈЕКАТ:

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ П+0 - ПОДНО СКЛАДИШТЕ
МЕСТО ГРАДЊЕ:

ОСТОЈИЋЕВО, Штросмајерова бр.11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ:

ДЕЈАН ДАРАБОШ,

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ДЕО АРХИТЕКТУРЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

ПОТПИС:

ДАТУМ:

САРАДНИЦИ:

ЛАУРА ГАУДЕР,

САДРЖАЈ:

ПРЕСЕК А-А

310 L522 12
ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

март 2018.

БРОЈ ЛИСТА:

05
Е-32/2018-ИДР-A

A

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
Р = 1:100
ИНВЕСТИТОР:

"REMY TRADE" д.о.о.
ОБЈЕКАТ:

A
1

2

3

4

5

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ П+0 - ПОДНО СКЛАДИШТЕ

6

7

8

9

10

11

12

13

МЕСТО ГРАДЊЕ:

14

ОСТОЈИЋЕВО, Штросмајерова бр.11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ:

ДЕЈАН ДАРАБОШ,

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ДЕО АРХИТЕКТУРЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

ПОТПИС:

САДРЖАЈ:

310 L522 12

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:

ЛАУРА ГАУДЕР,

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

март 2018.

БРОЈ ЛИСТА:

07
Е-32/2018-ИДР-A

A

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

ПУНА ОПЕКА
АРМИРАНИ БЕТОН
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
УРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА
"REMY TRADE" Д.О.О.
кат. парц. бр. 1002/1, 1002/2 и 1002/3 К.О. Остојићево

СКЛАДИШТЕ ЗА СМЕШТАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
- подно складиште за житарице
Пнето = 1886.06 м²
О = 223.60 м
ПОД: Бетон
Пбруто = 1950.00 м²

Идејна архитектонска решења објеката
Р-1:200
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
Р = 1:100

ПОДНО СКЛАДИШТЕ (РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА)

ИНВЕСТИТОР:

"REMY TRADE" д.о.о.
ОБЈЕКАТ:

A
1

2

3

4

5

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ П+0 - ПОДНО СКЛАДИШТЕ

6

7

8

9

10

11

12

13

МЕСТО ГРАДЊЕ:

14

ОСТОЈИЋЕВО, Штросмајерова бр.11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ:

ДЕЈАН ДАРАБОШ,

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ДЕО АРХИТЕКТУРЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

ПОТПИС:

САДРЖАЈ:

310 L522 12

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:

ЛАУРА ГАУДЕР,

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

март 2018.

БРОЈ ЛИСТА:

08
Е-32/2018-ИДР-A

СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД

ЈУЖНИ ИЗГЛЕД

ИЗГЛЕДИ
Р = 1:100
ИНВЕСТИТОР:

"REMY TRADE" д.о.о.
ОБЈЕКАТ:

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ П+0 - ПОДНО СКЛАДИШТЕ
МЕСТО ГРАДЊЕ:

ОСТОЈИЋЕВО, Штросмајерова бр.11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ:

ДЕЈАН ДАРАБОШ,

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ДЕО АРХИТЕКТУРЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД

ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

ПОТПИС:

САДРЖАЈ:

310 L522 12

ИЗГЛЕДИ

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:

ЛАУРА ГАУДЕР,

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

март 2018.

БРОЈ ЛИСТА:

10
Е-32/2018-ИДР-A

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
УРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА
"REMY TRADE" Д.О.О.
кат. парц. бр. 1002/1, 1002/2 и 1002/3 К.О. Остојићево
Идејна архитектонска решења објеката
Р-1:100
ПОДНО СКЛАДИШТЕ (ИЗГРАДЊА)

Б
ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

ПУНА ОПЕКА
АРМИРАНИ БЕТОН
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА
НАБИЈЕНИ БЕТОН
ЗБИЈЕНИ ШЉУНАК
ЗБИЈЕНО ТЛО

А

Б - кровни покривач - ТР лим са антиконденз филцом

А - феро бетон (суви посип)
- АБ подна плоча МБ30/3
- хидроизолација
- подложни бетон
- тампон слој шљунка
- збијено тло

..... 15.0cm
..... 1.0cm
..... 5.0cm
..... 30.0cm

- челична кровна конструкција

ПРЕСЕК А-А
Р = 1:100
ИНВЕСТИТОР:

"REMY TRADE" д.о.о.
ОБЈЕКАТ:

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ П+0 - ПОДНО СКЛАДИШТЕ
МЕСТО ГРАДЊЕ:

ОСТОЈИЋЕВО, Штросмајерова бр.11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

ПРОЈЕКАТ:

ДЕЈАН ДАРАБОШ,

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ДЕО АРХИТЕКТУРЕ

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

ПОТПИС:

ДАТУМ:

САРАДНИЦИ:

ЛАУРА ГАУДЕР,

САДРЖАЈ:

ПРЕСЕК А-А

310 L522 12
ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ.

март 2018.

БРОЈ ЛИСТА:

09
Е-32/2018-ИДР-A



4. ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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RAZMERA 1: 1000
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
УРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА
"REMY TRADE" Д.О.О.
кат. парц. бр. 1002/1, 1002/2 и 1002/3 К.О. Остојићево
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laryu:
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4l
,,REMY TRADE" D.O.O.
1UTPOCMAJEPOBA 6p. 9
23326 oCTOJ[4hEBO

llpegrvrer: Ycnoeu 3a x3pagy yp6anucruvxor npojexra ypeferba nocroBHor
KoMnreKca ,,REMY TRADE" d.o.o. raa Ocrojraheaa, Ha K.n. 100211,100212 n
100213 K.O. OcrojHheeo
Barunrrlt AonilcoM, KoA Hac 3aBeAeH no4 6pojeu 87.1.0.0.4.07.09.-7727411-18 og
16.03.2018. rogrne, o6parrnr cre ce 3a h34aBaFbe ycnoBa 3a h3pa4y yp6anrcrrvror
npojerra ypefieua nocnoBHor KoMnneKca ,,REMY TRADE" d.o.o. rs OcrojrheBa Ha x.n. 6p.
100211, 100212 n 1OO2l3 K.O. Ocrojrheao. C rrru y Be3il Bac o6aaeurraBaMo o cne4eheu:
Ha ocHoBy, ca Baure crpaHe AocraB.rbeHe HaM, 4oxynaenraqrje, MoxeMo
opujeuraqroHo Aa yrBpArlMo MaKcrManHy je4HoepeMeHy cHary 3a HaBeAeH[ npocrop, a
rilMe r norpe6e 3a o$oprurueueu o4pefiexe rox$rrypaqrje Mpexe u eHeprercKtlx
ocfloHalla 3a npeAMerHy noKaLlujy sa nanajaue 6y4yhux rpolurna Kynaqa rojr he ce
nojaawu Ha npeAMeruoj noraqrjr.
llocruarpaHo no4pyvje ilMa peuJeHo cHa64eaarue eneKTpr4L{HoM eneprrajou sa
6y4yhr o6jexar he TC 110120 kV ,,Ada" ca 20 xV nsao4oM ,,fla4ej". Ocnoanu o6jerar sa
cna6geearue je nocrojeha rpa$ocraHilLla CTC-6 y OcrojuheBy nnn Hoae rpa$ocraHilLle
roja 6r rpe6ano Aa ce n3rpa1r urro 6nrxe qeHrpy 6y4yhe norporuFbe, y 3aBmcHocr4 oA
TpaxeHe cHare npn tfipaAu ycnoBa sa npojerroBaFbe h nprKrbyqebe.
Y cnyvajy h3rpaAFbe uoee rpa$ocraHilLle, y lnnsrzu,n qeHrpa norpotxFbe, norpe6xo
je o6ee6e4ilrh npocrop 3a r3rpaAFby Arrcrpr46yruane rpaQocrauhqe Ha jaauoj noBprur4H14.
Oehn,r nyreM ce o6asesyje.rspafireaq nflaHa sa o6es6e[eFbe AoBoIbHr/x lur/pilHa
xaro 6ucrr,ro y r4crrrMa Morfln 6es6e4no il nponrcano npohn ca BoAoBr4Ma Ko.q il3rpa4Fbe
HoBhx rnSpacrpyKrypHrrx o6jerara.

Pox Baxerba oBHx yp6axucruqKrx ycnoea je 12 Meceqta u He Mory ce
KoprcruTr,r 3a u3AaBarse floraqujcxux ycrroBa, na je HagnexH,r Onurruxcxr{ opraH y
o6aeesr Aa ce jaer HMaoqy jaexrx oenauhersa pa4u il34aBalba Ycnoea 3a
npojexroeabe u npuxrbyqebe npe u3gaBalba floxaqujcx[x ycfloBa.
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