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Регистар привредних субјеката 5000198445480

БП 30888/2022 
Датум, 22.03.2022. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката  који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15. став 1.  Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре,
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021), одлучујући о јединственој
регистрационој  пријави  оснивања  правних  лица  и  других  субјеката  и  регистрације  у
јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Mirjana Medulović-Marinković 
доноси 

РЕШЕЊЕ 

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и
регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката
региструје: 

MIRJANA MEDULOVIĆ-MARINKOVIĆ PR
 STUDIO ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM MIRMEDMAR

 VALJEVO 

са следећим подацима: 

Лични подаци предузетника: 

Име и презиме: Mirjana Medulović-Marinković 
ЈМБГ: 2511977776017 

Пословно име предузетника: 

MIRJANA MEDULOVIĆ-MARINKOVIĆ PR
 STUDIO ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM MIRMEDMAR

 VALJEVO 

Скраћено пословно име предузетника: 
MIRJANA MEDULOVIĆ-MARINKOVIĆ PR MIRMEDMAR 

Пословно седиште: Karađorđeva 120 Ђ, ВАЉЕВО, Србија 
Регистарски број/Матични број: 66456587 

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: 112940487 

Почетак обављања делатности: 22.03.2022 године 
Претежна делатност: 7111 - Архитектонска делатност 

Предузетник се региструје на: неодређено време 
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Издвојено место: 

Адреса: Radobić 16, РАДОБИЋ, МИОНИЦА, Србија 
Делатност: 7111 - Архитектонска делатност 

Адреса за пријем поште: Karađorđeva 120 Ђ, спрат 1, стан 11, ВАЉЕВО, Србија 

Адреса за пријем електронске поште: mirmedmar@gmail.com 

Образложење 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  18.03.2022.  године  јединствену
регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени
регистар пореских обвезника број БП 30888/2022, за регистрацију: 

MIRJANA MEDULOVIĆ-MARINKOVIĆ PR 
STUDIO ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM MIRMEDMAR 

VALJEVO 

Провeравајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона
о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре,  Регистратор  је  утврдио  да  су
испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дипозитиву решења, у складу са одредбом
члана 16. Закона. 

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС”,  бр.  119/2013,  138/2014,  45/2015,  106/2015,  32/2016,  60/2016,  75/2018,  73/2019,  15/2020,
91/2020, 11/2021 и 66/2021). 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од
дана  објављивања  одлуке  на  интернет  страни  Агенције  за
привредне регистре, министру надлежном за послове привреде,
а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса
за жалбу у износу од 490,00 динара и решење по жалби у износу
од 570,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба
се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне
регистре. 

                  
                РЕГИСТРАТОР 

_________________
Миладин Маглов 
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ОБАВЕШТЕЊЕ: 

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ) и
потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање. 

Ако се у прилогу решења не налазе наведене потврде у обавези сте да урадите следеће: 

1. Да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а, 
2. Да лично поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, ОДМАХ

по  пријему  овог  обавештења  И  САМО  УКОЛИКО  СТЕ ПРИЈАВИЛИ  ПОЧЕТАК
ОБАВЉАЊА  ДЕЛАТНОСТИ,  на  једном  од  шалтера  било  које  организационе
јединице  организације  за  обавезно  социјално  осигурање  (Републички  фонд  за
пензијско  и  инвалидско  осигурање,  Републички  завод  за  здравствено  осигурање,
Национална  служба  за  запошљавање)  или  преко  портала  Централног  регистра
обавезног социјалног осигурања (http://www.croso.rs/), уколико већ нисте пријављени
на осигурање по основу радног односа код другог послодавца. и то само уколико сте
пријавили почетак обављања делатности. 

Напомена: Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим
документима 
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Изјава одговорног урбанисте 

 

 

На основу чл. 77. став 5. Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник 

РС“, бр. 32/2019) одговорни урбаниста урбанистичког пројекта  

 

Мирјана Медуловић-Маринковић   

дипл.инж.арх. лиценца бр. 200 1426 14  даје следећу изјаву: 

 

 

Изјављујем да је урбанистички пројекат израђен у складу са 

Законом о планирању и изградњи и прописима донетим на основу тог 

Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским 

документима. 

 

 

 

 

 

                              Мирјана Медуловић-Маринковић дипл.инж.арх.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
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1. УВОД 

1.1. Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта 

Инвеститор пројекта „GRID BUILD DOO“, Ул. Милована Глишића 65, 

Ваљево, гради стамбено-пословни објекат апартманског типа на кат. 

парцели 644/4 КО  Дивчибаре.  

Планом генералне регулације на овом простору планирана је 

изградња вила, апартмана и пансиона, који пружају услуге смештаја (са 

једном и више смештајних јединица), уз могућност додатних пратећих 

услуга (хране, пића и сл.), као и објеката за повремено становање и одмор 

(куће за одмор – викендице). У овој намени се налазе и постојећи објекти 

сталног становања, а могућа је изградња и нових стамбених објеката за 

потребе становника који имају пребивалиште на подручју овог плана. 

Изменама и допунама Плана предвиђа се директна примена плана за 

изградњу објеката категорије „А“ са наменом виле, апартмани и пансиони 

(укључујући стално становање) и викенд насеље, док је за све остале локације 

и намене обавезна израда Урбанистичких пројеката за потребе 

урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 

урбанистичко-архитектонске разраде локација, што је овим путем и 

урађено. 

 

1.2. Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је Закон о планирању 

и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одл.УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013-Одл.УС, 50/2013-Одл.УС, 98/2013-Одл.УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и Правилник о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. 

гласник РС“, бр. 32/2019). 

Чл. 60. Закона о планирању и изградњи прописано је да се 

урбанистички пројекат израђује када је то предвиђено планским 

документом, за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.  

Чл. 57. Закона прописано је да уколико је планским документом 

предвиђена израда урбанистичког пројекта, или је урбанистички пројекат 

израђен по захтеву инвеститора, локацијски услови се издају на основу тог 

планског документа и урбанистичког пројекта.  

Чл. 76. Правилника прописано је да се урбанистички пројекат 

израђује у складу са урбанистичким планом, када је то одређено планским 

документом, за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације. 

Чл. 77. Правилника прописана  је садржина урбанистичког пројекта.  

Плански основ за израду урбанистичког пројекта су Измене и допуне 

Плана генералне регулације за Туристички центар Дивчибаре („Службени 
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гл. града Ваљева“, број 2/2015) и Измена „Измене и допуне Плана генералне 

регулације за Туристички центар Дивчибаре“ („Службени гл. града 

Ваљева“,  број 4/2019). У поглављу II 12.  ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ 

утврђено је да се спровођење плана за све локације и намене, осим локација 

и објеката категорије „А“ са наменом виле, апартмани и пансиони 

(укључујући и стално становање) и викенд насеље, изводи израдом 

урбанистичког пројекта. 

 На основу претходних ставова може се закључити да се изради 

урбанистичког пројекта приступило са правним и планским основом, јер је 

планом  генералне регулације утврђена обавеза израде урбанистичког 

пројекта за стамбене објекте апартманског типа. 

 

1.3. Обухват урбанистичког пројекта 

Урбанистичким пројектом је обухваћена кат.парцела бр. 644/4 КО  

Дивчибаре, чија је укупна катастарска површина  20,10 aри и као таква 

испуњава услове да буде грађевинска парцела са наменом виле, апартмани 

и пансиони. 

 

1.4. Услови изградње из планске документације  

Намена земљишта:  

На основу Измене и допуне Плана генералне регулације за Туристички 

центар Дивчибаре („Службени гл. града Ваљева“, број 2/2015) и Измена 

„Измене и допуне Плана генералне регулације за Туристички центар 

Дивчибаре“ („Службени гл. града Ваљева“,  број 4/2019) предметна парцела 

се налази у зони Виле, апартмани и пансиони, објеката који пружају услуге 

смештаја (са једном и више смештајних јединица), уз могућност додатних 

пратећих услуга (хране, пића и сл.), као и објеката за повремено становање 

и одмор (куће за одмор – викендице). У овој намени се налазе и постојећи 

објекти сталног становања, а могућа је изградња и нових стамбених објеката 

за потребе становника који имају пребивалиште на подручју овог плана.  

Изменама и допунама Плана предвиђа се директна примена плана за 

изградњу објеката категорије „А“ са наменом виле, апартмани и пансиони 

(укључујући стално становање) и викенд насеље, док је за све остале 

локације и намене обавезна израда Урбанистичких пројеката за потребе 

урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 

урбанистичко-архитектонске разраде локација, што је овим путем и 

урађено. 
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Минимална површина грађевинске парцеле 

- за намену Виле, апартмани и пансиони је   ..................................8 а. 

Предметна грађевинска парцела има површину од 20,10 ари. 

 

Индекс заузетости 

- за намену Виле, апартмани и пансиони  .....................................15% 

Индекс заузетости парцеле („Из”) је однос габарита хоризонталне 

пројекције објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у 

процентима. У индекс заузетости парцеле не улази хоризонтална 

пројекција стрехе. Подземна етажа може бити већа од надземне уколико је 

у функцији гараже или помоћних садржаја као што су оставе, техничке 

просторије, кухињске просторије, спа и сл, али не сме да заузима више од 

80% површине парцеле. 

Коефицијент заузетости парцеле је у дозвољеним оквирима – 15%. 

  

Највиша дозвољена спратност објеката 

- за намену Виле, апартмани и пансиони..........................................................П+Пк 

Дозвољено је пројектовање сутерена (етажа чији се под налази у просеку до 

1 m испод нивоа терена), с тим да се у њима могу налазити само помоћни, 

односно пратећи садржаји – рецепција, оставе, техничке просторије, 

гараже, кухињске просторије, спа и сл. 

Ако је терен у паду преко 15%, дозвољено је предвидети два нивоа 

приземља – ниско и високо. Дозвољено је у свим објектима у оквиру 

поткровља пројектовати више спратних нивоа. 

Објекат је спратности По + Су + Пр + 3 нивоа Пк + Гал. 

 

Висина објекта 

Висина објекта од коте уређеног терена до венца на месту улаза у објекат 

може бити највише до: - П + Пк до 6,5 m; 

Под висином венца се подразумева кота горње ивице фасадног платна. Код 

објеката са једноводним и двоводним кровом, висина венца се одређује на 

фасади која има стреху. 

Кота приземља може бити до 1,2 m изнад коте терена на месту главног 

улаза у објекат. 

Висина венца предметног објекта је +4.77 m у односу на коту уређеног 

терена на месту улаза у објекат, а кота приземља +1.20 m у односу на коту 

терена на уласку у објекат. 
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Обликовање 

Ради разноврсног решења и комфора смештаја поткровне етаже је могуће 

пројектовати разноврсно, тако да се дозвољава висина назитка од 1,8 m, уз 

услов да висина венца не прелази прописани максимум. У поткровљима је 

могуће предвиђати кровне баџе или кровне прозоре. 

Кровови могу да буду равни, коси (једноводни, двоводни, четвороводни или 

вишеводни) или комбиновани. Максимални нагиб кровних равни је 60 

степени. За изградњу објекта са двоводним кровом нагиб кровних равни 

мора бити према дужим странама основног габарита објекта. Код већих 

објеката на терену у паду треба пројектовати кров тако да је слеме крова 

паралелно са изохипсама. 

Испади изван објекта у виду еркера, тераса, могу прелазити грађевинску 

линију према јавној површини највише 1,4 m, а не могу кад се грађевинска и 

регулациона линија поклапају. Испади изван објекта према бочној и задњој 

граници парцеле не смеју бити на растојањима мањим од прописаних у 

поглављу III.3. „Правила регулације и положај објеката на парцели“. 

Терасе, лође и тремови треба да су у оквиру основног волумена куће 

наткривени кровном конструкцијом или сопственим кровом. 

Приликом парцијалног пројектовања и изградње појединих објеката (у 

фазама) потребно је водити рачуна о целовитости концепције организације 

целине, односно обезбедити да у свакој етапи реализације иста делује 

целовито не нарушавајући при томе општи концепт просторног 

размештаја и организације садржаја. 

Висина назитка Пк1 је 1,8 m, кров је доминантно двоводни усмерен 

према дужим странама објекта са слеменом које је паралелно са 

изохипсама.  

 

Материјализација 

Видни материјали треба да су природни: камен, дрво, малтер, стакло. Сви 

видни делови темељних зидова; подрумских зидова и сокле треба да се раде 

од камена или да се облажу каменом (ломљеним каменом одређеног слога 

или неправилним слогом). Пожељно је да камен буде из локалних мајдана. 

Фуге између камења, ако су изражене, не треба фарбати. 

Фасаде могу бити обрађене: у дрвету, камену, малтерисане, ако су у питању 

скелетна бетонска конструкција, опека или неки други блокови. Такође, 

фасада треба да се малтерише, ако су панелни фасадни зидови од 

неодговарајућих вештачких материјала (пластика, метал итд.). Дозвољена је 

умерена употреба кулије зидова као и зидова обрађених фасадном и 

ломљеном опеком (око 30% од површине фасадног платна). Треба да 

преовлађује бела боја. 
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Кровни покривач треба да буде цреп, лим или дрвена шиндра, боје браон, 

теракота, тамно зелени или тамно сиви, у зависности од материјала. 

 Обрада фасаде је бело обојена термо-фасада. Кровни покривач је 

раван тамни цреп. 

 

Правила регулације и положај објекта на парцели: 

Регулација земљишта у оквиру територије Плана обезбеђује заштиту јавног 

интереса и резервацију површина за јавне намене и у том смислу 

регулациона линија раздваја површину одређене јавне намене од површина 

предвиђених за друге јавне и остале намене. 

 

Регулационе линије су дефинисане у графичком прилогу – карта 3. „План 

регулације и нивелације и саобраћајно решење” Р – 1:2500. 

Регулациона линија сабирне улице С8 се поклапа са северозападном 

границом предметне катастарске парцеле. 

 

Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде 

до које је дозвољено грађење основног габарита објекта, и може бити 

подземна и надземна. 

Грађевинска линија се утврђује овим планом по правилу у односу на 

регулациону линију и представља крајњу линију до које се може вршити 

изградња објеката. 

Надземне грађевинске линије које одређују растојање од регулационе 

линије су дефинисане у графичком прилогу – карта 3, „План регулације и 

нивелације и саобраћајно решење“, Р – 1:2500. На деловима где је регулација 

правилна, предвиђају се претежно на 5 m од регулације саобраћајница типа 

С (изузев С1, где је растојање претежно 10 m), односно на 3 m од регулације 

саобраћајница типа КП.  

На простору са претежном наменом централних комерцијално-

туристичких садржаја где су предвиђени широки тротоари грађевинска 

линија је на регулацији с тим да се приземље повлачи за најмање 3 m и 

чини колонаду. За ове објекте дужина фронта, односно непрекинуте уличне 

фасаде је ограничена на највише 25 m, без обзира на величину грађевинске 

парцеле.  

Уколико је могућа изградња више објеката на парцели, растојање између 

њих мора да буде најмање 5 m. 

Грађевинска линија у односу на улицу С8  је на растојању мин. 5,0 m, а 

у односу на границе парцеле је на мин. 5 m.  

 Растојање објекта од РЛ С8  је најмање 11,65 m, од југозападне међе 

15,19 m, од југоисточне међе је 9,28 m, а од североисточне међе 15,54 m. 
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Нови објекат је својом северозападном страном постављен претежно 

паралелно са границом парцеле и улицом. 

 

Подземна грађевинска линија важи само за изградњу испод површине 

земље и налази се: 

- на свим парцелама које задовољавају услов минималне површине парцеле 

за планирану намену, на растојању од 5 m од свих међа за септичке јаме, а 

2m од свих међа за подземне етаже објеката; 

- на постојећим парцелама чија је површина мања од минималне планом 

прописане за планирану намену, на растојању од 2 m од свих међа; 

- на парцелама које су формиране у поступку одређивања земљишта за 

редовну употребу објекта, на међи; и 

- за подземне гараже, према јавној површини, на регулационој линији. 

Минимално растојање објекта од бочне и задње границе парцеле је 5 m, а за 

намену хотели и одмаралишта 10 m. 

 Водонепропусна септичка јама као прва фаза решавања одвођења 

отпадних вода из објекта, поставља се у зону дозвољене изградње, на 5 m  од 

границе парцеле. 

 

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели 

На свим грађевинским парцелама дозвољена је изградња више објеката у 

функцији претежне намене. Објекти могу да буду повезани тремовима или 

другом врстом суве везе, уз услов да је та веза транспарентна. Минимално 

растојање између два објекта је 5 m. Забрањена је изградња гаража, 

котларница и остава свих врста ван габарита главног објекта на парцелама 

намене - виле, апартмани и пансиони (осим за објекте сталног становања 

становништва које има пребивалиште на подручју овог плана), викенд 

насеље и др. 

На парцели се не планира изградња других објеката. 

 

 

Партерно уређење 

 

Пешачке стазе 

Приступне стазе, тротоари, пешачке улице и тргови треба да су обрађени уз 

минималну употребу видног бетона. У случају да је бетон видан не сме да 

буде заступљен у оквиру јединице мере од (1 m2) више од 30%. Ако се 

употребљава бетон тако да је видан до 30% треба у њега уграђивати камен, 

шљунак или неки други природни материјал. 

Употребљавати природне материјале: камен, шљунак, дрво, опека, итд. 

 Пешачке стазе су планиране у оквиру колско-пешачких површина. 
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Степенице 

Уопштено, спољне степенице би требало да буду шире од оних које се 

користе унутар зграде како би се скијашима олакшало њихово коришћење. 

Пожељан ширине газишта и висине је 38cm/14cm или 40cm/12cm. Газишта 

морају да имају опшивке против клизања. 

Ивица газишта треба да буде истакнута променом боје или материјала како 

би помогла људима са смањеном видном способношћу. 

 Спољне степенице у партеру нису планиране. 

 

Предложени материјали су: 

-  Пуно дрво са металном ивицом која не клиза. 

- Метална решетка за одвод. Бетонска подлога је обавезна како би се 

регулисао одвод и спречило гомилање отпадака, и мора бити доступан за 

чишћење. 

- Камен који се визуелно уклапа са шарама суседних камених површина. 

- Префабриковане бетонске плоче које могу бити успешније од лаког бетона 

с обзиром да може да се користи гушћи микс и постигне већа контрола 

завршног слоја површине како би се спречило круњење и ломљење. 

 

Рампе 

Нагиби, рампе и сигурносна ограда морају да одговарају локалним 

условима и укључе могућност приступа хендикепираним особама. Рампе 

могу бити конструисане од било ког материјала за плочнике који су 

наведени, ако обезбеђују глатку, употребљиву површину. 

Зидови поред рампи могу бити направљени од било ког материјала за 

плочнике који су наведени. Зид дуж прилаза за хендикепиране особе може 

бити виши од зида за седење како би носио тежину држача за руке ако се 

тако постиже боље уклапање са пројектом целокупне зграде/пејзажа. 

 

Озелењавање 

Озелењавање и уређење окућница се спроводи искључиво уз одобрење 

надлежних служби, а подразумева пре свега очување и унапређење 

постојеће аутохтоне флоре. 

Окућнице не ограђивати и одржавати чистим што значи уклањање било 

каквог смећа или шута као и остатака другог грађевинског материјала уз 

поштовање успостављених одредби о депоновању смећа. Уколико се 

предвиђа изградња паркинг места у оквиру индивидуалних грађевинских 

парцела, они морају бити од растер елемената. 

Општи услови и мере за ове површине су исти као за јавне зелене 

површине. 
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За целину Питомине предвидети очување влажних ливада као станишта 

орхидеја и других ретких врста. Посебно очувати доње делове влажних 

ливада у делу ка Чалачком потоку и успоставити забрану затрпавања, 

исушивања и друго. 

 Предметна парцела није обрасла дрвећем, већ има неколико 

неквалитетних жбунастих форми. Након изградње објекта планирана је 

садња 18 борова у слободном  делу парцеле. 

 

Ограђивање  

Терени за спортове са лоптом могу имати заштитну транспарентну ограду 

до висине од 3 m, од жичаног плетива са окцима величине усклађене са 

величином лопте која се користи у предметном спорту. 

Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико 

је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену 

потпорних конструкција, за њих важе правила о растојању од суседних 

парцела и објеката иста као за саме објекте. 

Висина потпорног зида може бити максимум 1,2 m. 

Није дозвољено ограђивање објеката и парцела других намена било каквом 

врстом ограда. Такође је забрањено ограђивање простора зеленим оградама 

било којом врстом засада. 

 У задње доњем делу парцеле предвиђена су два потпорна зида 1.2 уз 

септичку јаму и трафостаницу, унутар грађевинске линије. 

 

Приступ парцели и паркирање 

За сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити приступ и излаз на јавну 

саобраћајну површину. Приступ парцели (постојећој или новоформираној) 

се може остварити на један од наведених начина: 

- директним излазом на јавни пут; 

- преко посебне приступне парцеле; 

- путем уговора о службености. 

Директан излаз на јавну саобраћајницу (постојећу или планирану) морају 

имати парцеле на којима је планирана изградња објеката јавне намене. 

Директан излаз на јавну саобраћајницу (постојећу или планирану) или 

преко посебне приступне парцеле морају имати парцеле на којима је 

планирана намена хотели и одмаралишта. За парцеле свих осталих намена 

мора се обезбедити приступ на било који од наведених начина. 

За паркирање возила за сопствене потребе, односно за потребе корисника 

објекта, мора се обезбедити паркинг место у оквиру предметне грађевинске 

парцеле. Овим планим се прописују следећи нормативи за одређивање 

потребног броја паркинг места: 
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Табела 15. Нормативи за одређивање потребног броја паркинг места 

  
Колски и пешачки приступ парцели  планиран је са постојеће и 

планиране јавне сабирне улице С8. 

Паркирање је предвиђено на парцели у складу са наведеном табелом. 

 

 

2. РЕШЕЊЕ ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

2.1. Опис параметара изградње и регулације планираног решења 

У складу са потребама инвеститора, урађен је урбанистички пројекат 

урбанистичко-архитектонске анализе и разраде катастарске парцеле бр. 

644/4 КО  Дивчибаре, чија је укупна катастарска површина  20,10 aри и која 

испуњава услове да буде грађевинска парцела, на којој је у току изградња 

стамбено-пословног објекта апартманског типа.  

Изградња објекта је започета и извођена на основу: 

- Потврђеног Урбанистичког пројекта израђеног од стране предузећа 

„МОДУЛ-ИНВЕСТ“ д.о.о. Ваљево, број: 35-1/2020-07 дана 13.02.2020.год.   

 -   Локацијских услова број предмета: ROP-VAL-3723-LOC-1/2020 заводни 

бр. 350-105/2020-07 од 26.02.2020. године; 

-      Грађевинске дозвола под бројем: ROP-VAL-3723-CPIH-3/2020 заводни бр. 

351-405/2020-07 од 11.05.2020. године; 

 У току изградње објекта дошло је до одступања од претходно наведене 

потврђене и одобрене урбанистичко-техничке и пројектно-техничке 

документације и то у нивоу Пк4, изменом кровних равни и проширењем 

првобитно пројектованог простора, који је, по принципу галерије, 

интерним степеницама повезан са 2 апартмана (27 и 30)  у нивоу Пк3. 

 Овим урбанистичким пројектом је утврђено да објекат са изменама 

насталим у току грађења није у супротности са важећим планским 

документом. У одређеном делу изведено уређење парцеле одступа од 

правила плана, што у наставку изградње треба да буде усклађено са  
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начином уређења које је дато у прилозима 4. Регулационо-ивелациони план 

и 5. Инфраструктурни план, у складу са планом генералне регулације. 

 

Намена земљишта 

На основу Плана генералне регулације за Туристички центар 

Дивчибаре предметна парцела се налази у зони Виле, апартмани и 

пансиони. Спровођење плана за наведену намену категорије Б врши се 

израдом урбанистичког пројекта,  што је овим путем и урађено. 

Намена планираног објекта је претежно стамбена са 11 стамбених 

јединица апартманског типа за повремени боравак до 2000 m², или П+4+Пк, 

класификационе ознаке 112221, категорије Б, а мањим делом пословна са 7 

пословних апартмана класификационе ознаке 122011, категорије Б што је у 

складу са планским документом и реализује се путем урбанистичког 

пројекта.  

Повремено становање на Дивчибарама у оквиру стамбених заједница 

средње величине, углавном преко викенда и продуженог викенда, све више 

је интересантно Београђанима и Новосађанима који брзо могу да стигну до 

овог планинског центра и ваздушне бање.  

Пословни апартмани се граде из реалне потребе  савремених 

пословних људи, нарочито из области информационих технологија, који 

нису везани за једно радно место, већ на овај начин могу ефикасно да 

искористе своје време за рад, релаксацију и рекреацију. 

Регулационе линије планираних улица утврђене су Планом регулације и 

нивелације и саобраћајним решењем. Регулациона линија сабирне улице 

С8 се поклапа са северозападном границом предметне катастарске парцеле. 

 

Грађевинске линије које су дефинисане планом као минимална растојања 

објекта од: планиране јавне сабирне улице С8  на растојању мин. 5 m, од 

бочних и задње границе предметне парцеле – 5 m, формирају зону 

дозвољене изградње објекта.  

Објекат је постављен унутар зоне дозвољене изградње, на већим 

растојањима од претходно наведених минималних растојања, што је 

приказано на граф.прилогу бр. 4. Регулационо-нивелациони план.  

Растојање објекта од РЛ С8  је најмање 11,65 m, од југозападне међе 

15,19 m, од југоисточне међе је 9,28 m, а од североисточне међе 15,54 m. 

Нови објекат је својом северозападном страном постављен претежно 

паралелно са границом парцеле и улицом. 
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Водонепропусна септичка јама као прва фаза решавања одвођења 

отпадних вода из објекта, поставља се у зону дозвољене изградње, на 5 m  од 

границе парцеле, за разлику од изведеног стања које је на мањем растојању. 

 

Спратност објекта - По + Су + Пр + 3 нивоа Пк + Гал у складу је са 

правилом плана: „Дозвољено је у свим објектима у оквиру поткровља 

пројектовати више спратних нивоа“. Део објекта је пројектован као подрум, 

а део као сутерен, са доње југоисточне стране у нивоу терена, а са осталих 

страна претежно укопан. У крову нагиба 60º добијена су три нивоа 

поткровља и галерија функционално повезана са 3. Пк. Висина назитка 1. 

поткровља је 1,80 m од коте пода Пк1 до тачке прелома кровне косине.  

 У току изградње дошло је до одступања у нивоу Пк4, изменом 

кровних равни и проширењем првобитно пројектованог простора, који је, 

по принципу галерије, интерним степеницама повезан са 2 апартмана (27 и 

30)  у нивоу Пк3, при чему није дошло до промене укупне спратности. 

Кров је доминантно двоводни са нагибом кровних равни према дужим 

странама објекта са слеменом које је паралелно са изохипсама.  

Овакво решење је у складу са цитираним ставом плана на стр. 7 УП-а – 

Обликовање „Кровови могу да буду равни, коси (једноводни, двоводни, 

четвороводни или вишеводни) или комбиновани.“ и „За изградњу објекта 

са двоводним кровом нагиб кровних равни мора бити према дужим 

странама основног габарита објекта. Код већих објеката на терену у паду 

треба пројектовати кров тако да је слеме крова паралелно са изохипсама.“  

Висина венца предметног објекта је +4.77 m у односу на коту уређеног 

терена на месту улаза у објекат, а кота приземља +1.20 m у односу на коту 

терена на уласку у објекат. 

 

Кота приземља објекта (±0.00/967.70 m) је за 1.20 m виша у односу на коту 

терена на улазу у објекат, што је максимално дозвољена висина. 

Обликовање објекта полази од позиционирања правоугаоне основе 14,27 x 

25,85 m у средишњем делу парцеле, предњом страном скоро паралелно са 

северозападном границом парцеле и РЛ. 

Полуукопаном етажом сутерена (једна страна је слободна, док су 

остале потпуно укопане) објекат се уклапа у постојећи терен, тако да су 

испоштована планска ограничења у погледу висине приземља и висине 

венца, што је образложено у претходним ставовима. 

Као доминантан елеменат архитектуре одабране су кровне равни, 

доминантно на две воде, са великим баџама нагиба 60º, завршно покривене 

равним црепом у тамној боји. 
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Оступање од у току изградње је настало и у обликовању кровних 

површина, при чему су првобитно пројектоване континуалне кровне равни 

на главним дужим фасадама, оријентисане према слемену, замењене 

мањим двоводним крововима.  

  

2.2. Урбанистички показатељи и биланс површина 

Површина кат. парцелe бр. 644/4 КО  Дивчибаре је 0.20.10 ha и као таква 

јесте грађевинска парцела. 

Постојећи објекти – На предметној парцели пре почетка изградње нису 

постојали објекти. 

Габарит објекта је  14,27 x 25,85 m. 

Заузетост парцеле је 15% што је у оквиру максимално дозвољене вредности. 

Површина под објектом  је  301,42 m². 

Укупна BRGP по претходном пројекту - бруто развијена грађевинска 

површина објекта  је 1230,12 m². 

Укупна BRGP по изведеном пројекту - бруто развијена грађевинска 

површина објекта  1377,77 m² је повећана за 147,65 m². 

Укупна BGP по претходном пројекту - бруто грађевинска површина 

објеката je 1824,22 m². 

Укупна BGP по изведеном пројекту - бруто грађевинска површина објеката 

je 1971,87 m² је повећана за 147,65 m². 

Укупна NP по претходном пројекту - нето корисна површина објеката 

1433,43 m². 

Укупна NP по изведеном пројекту - нето корисна површина објеката 1526,13 

m² је повећана за 92,70 m². 

Спратност објекта је По+Су+Пр+3Пк+Гал.  Терен парцеле је у великом паду 

од улице С8 у правцу северозапад-југоисток. Главни улаз у објекат је у нивоу 

приземља  на коти (±0.00/967.70 m) која је за 1.20m виша у односу на коту 

терена на улазу у објекат, што је максимално дозвољена висина. 

Функција – Сутерену, приземљу и вишим нивоима објекта се приступа 

преко главног улаза, који се налази на предњој северозападној фасади са 

колско-пешачке површине уз улицу С8. 
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Број стамбених апартмана у објекту: 

У нивоу Пр1........….........................................................8 

У нивоу Пк1.................................................................... 8 

У нивоу Пк2.....................................................................8 

У нивоу Пк3.....................................................................6 

Ниво Пк4 садржи галерије два апартмана са нивоа Пк3 (27 и 30). 

Укупан број стамбених апартмана у објекту...............................30  

У подруму се налазе 3 пословна простора, а у сутерену се налази 7 

пословних апартмана. 

 

Материјализација и обликовање су у складу са условима из плана, 

уклопљени у планински амбијент, али у новом, јединственом изразу и 

детаљно су описани у идејном решењу.  

   

 

3. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА 

 

3.1. Услови за изградњу и уређење саобраћајних и зелених површина 

 

Приступ -колски и пешачки приступ парцели  планиран је са постојеће и 

планиране јавне колско-пешачке улице С8. Главни приступ објекту је преко 

интерне колско-пешачке улице ширине 5,62m у предњем делу комплекса, 

паралелно са улицом, са ког се приступа паркингу од 9 ПМ. Остале 2 

колско-пешачке улице су ширине од 5,50m и са њих се приступа осталим 

паркинзима. Укупан број паркинг места је 40.  

Колско-пешачке површине се простиру на 559 m² - 28% укупне површине 

грађевинске парцеле. 

 

Паркирање је предвиђено на парцели у складу са табелом из плана.  

На парцели је укупно остварено 40ПМ. 

Према условима плана потребно је обезбедити једно паркинг место на 2-10 

кревета зависно од категорије туристичког смештаја и једно паркинг место 

на 50 m² пословног простора. Пројектом су обезбеђена 7ПМ за 320,33 m² 

пословних апартмана и 1ПМ на 2,85 кревета (33ПМ на 94 кревета). 

Површина под паркингом  је 454m² - 23% укупне површине грађевинске 

парцеле. 

Паркинзи су изведени у асфалту, што ће бити промењено у делимично 

озелењене растер плоче према овом пројекту. 

 

Зелене површине у виду траве испуњавају задњи део парцеле. Површина 

под зеленилом је 685m² -34% укупне површине грађевинске парцеле. 
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Након изградње објекта планирана је садња 18 борова у слободном делу 

парцеле. 

 

 

3.2. Услови за изградњу и прикључење на инфраструктуру 

 

Инфраструктура је изграђена према условима јавних комуналних 

предузећа који су прибављени у поступку  израде урбанистичког пројекта, 

као и услова који су прибављени накнадно у поступку издавања локацијских 

услова, са конкретнијим условима и елементима за склапање  уговора о 

изградњи недостајуће инфраструктуре.  

На основу услова јавних комуналних предузећа сачињен је прилог 

Инфраструктурни план на коме су приказане трасе електроенергетских 

водова и водоводне мреже кроз комплекс и начин прикључења на спољну – 

градску инфраструктурну мрежу. Услови надлежних предузећа се налазе у 

документацији овог пројекта. 

 

Прикључак на електроенергетску мрежу 

Према условима Електропривреде Србије, Огранак Електродистрибуција 

Ваљево, бр. 8Н.1.1.0.-Д.09.04-403525/2 од 27.12.2019. године не постоје 

расположиви капацитети за прикључење новог објекта на постојећe ТС у 

близини комплекса. Да би се објекат прикључио на јавну електроенергетску 

мрежу, неопходно је изградити нову монтажно-бетонске трансофрматорске 

станице МБТС 10/0,4kV. До наведене МБТС потребно обезбедити коридор за 

изградњу 2x РР00-А 4x150mm² 0,6/1kV, потребне дужине за прикључење 

објекта на нову ТС, као и средњенапонски вод 2х(XHE 49-A 

3x(1x150(240))mm² 6/10kV) за прикључење нове МБТС на постојећу 10кV 

мрежу. 

На графичком прилогу  5. приказана је трасе и положај ЕЕ објеката – 

изграђене МБТС и подземних водова. 

Наведени услови ЕД Ваљево су у складу са планираним начином загревања 

објекта на електричну енергију.  

 

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу 

На основу услова ЈКП „Водовод Ваљево“ бр. 01-14623/2 од 23.12.2019. год. 

утврђен је положај постојеће јавне водоводне мреже у близини предметне 

локације у регулацији улице С8.  

Положај постојеће јавне водовоне мреже, као и траса за прикључење 

предметног објекта приказане су на графичком прилогу  бр.5 

Инфраструктурни план. 



19 

 

Јавна канализациона фекална мрежа  није изграђена у близини локалитета, 

због чега ће се отпадне фекалне воде усмеравати и привремено одлагати у 

водонепропусну септичку јаму капацитета 80m³, смештену на 5m од 

југоисточне међе, а затим редовно празнити посредством јавног комуналног 

предузећа са којим ће бити потписан посебан уговор. 

Планирано је прикључење на планирану примарну мрежу у улици С8 као 

варијанта 2. Обзиром да се ново постројење за пречишћавање отпадних 

вода и примарна канализациона мрежа налазе и приоритетним плановима 

града Ваљева и да су за то обезвбеђена финансијска средства, реално је 

очекивати да се ускоро заврши и њихова изградња и омогући прикључење 

објекта у складу са законским прописима.   

Положај постојеће и планиране фекалне канализационе мреже и 

планираних прикључака приказан је на графичком прилогу  бр.5 

Инфраструктурни план са широм ситуацијом. 

 

Прикључак на телекомуникациону мрежу извршен је према добијеним 

условима „Телеком Србија“ ад бр. 557538/2-2019 од 30.12.2019. год. На 

графичком прилогу бр.5 приказан је ТК прикључак према планираној 

мрежи у јавној површини. 

 

Прикупљање отпада 

На доступном место у приступачном делу парцеле, уз приступни пут, 

резервисан је простор за контејнер запремине 5m³, што је у складу са 

условима ЈКП „Видрак“ Ваљево бр. 01-8287/1-19 од 17.12.2019. год. 

 

4. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 

 

4.1. Мере и услови заштите животне средине, природних и културних 

добара 

Изградња објекта и уређење парцеле су планирани у складу са посебним 

прописима који уређују ове области и уз поштовање принципа заштите 

животне средине, природних и културних добара. 

 

4.2. Мере заштите од пожара 

Приликом израде техничке документације за изградњу објекта 

испоштовани су прописи из областе заштите од пожара. 

 

4.3. Мере енергетске ефикасности 

У пројекту за грађевинску дозволу предвиђене су мере енергетске 

ефикасности на основу елабората енергетске ефикасности. 
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4.4. Инжењерско-геолошки услови 

Пре изградње на овим теренима неопходна је израда геотехничког 

елабората којим би се дефинисали услови градње, посебно што се парцела 

налази на условно стабилном терену. При градњи мора се придржавати 

геотехничких услова утврђених приликом геотехничких истраживања за 

појединачне објекте 

 

5. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 

1- Идејно решење које је саставни део овог урбанистичког пројекта може 

претрпети одређене промене у даљој детаљној конструктивној 

разради и финалној материјализацији и обради детаља, у оквиру 

максималних урбанистичко-архитектоских вредности утврђених овим 

урбанистичким пројектом. 

2- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за кат. парцелу број 644/4 КО 

Дивчибаре урађен је у 1 примерку у аналогном (штампаном) облику 

и 1 примерку у дигиталном облику (pdf формат) погодном за 

објављивање. 
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NAMENA POVRŠINA

SAOBRAĆAJ, REGULACIJA I NIVELACIJA

SINHRON PLAN INFRASTRUKTUREСевер

Виле, апартмани и пансиони су објекти који пружају услуге смештаја (са једном и више смештајних јединица), уз
могућност додатних пратећих услуга (хране, пића и сл.), као и објекти за повремено становање и одмор (куће за одмор
– викендице). У овој намени се налазе и постојећи објекти сталног становања, а могућа је изградња и нових стамбених
објеката за потребе становника који имају пребивалиште на подручју овог плана.
Минимална површина грађевинске парцеле за остале намене је:

Индекс заузетости, за остале намене је:

Висина објекта од коте уређеног терена до венца на месту улаза у објекат
може бити највише до:................................................... П + Пк до 6,5 m

Највиша дозвољена спратност објеката осталих намена је:

На деловима где је регулација правилна, предвиђају се
претежно на  5 m од регулације саобраћајница типа С
(изузев С1, где је растојање претежно 10 m), односно
на 3 m од регулације саобраћајница типа КП.
Подземна грађевинска линија важи само за изградњу
испод површине земље и налази се:
- на свим парцелама које задовољавају услов минималне
површине парцеле за планирану намену, на растојању од
5m од свих међа за  септичке јаме, а 2 m од свих међа за
подземне етаже објеката;

Минимално растојање грађевинске линије од бочне и задње
међе је 5 m, односно 5 m од међе са парцелом чија је намена
„јавне зелене површине“.

- виле, апартмани и пансиони........................................................... 8 а

- виле, апартмани и пансиони.......................................................... 15%

Висина објекта од коте уређеног терена до венца на месту улаза у објекат
може бити највише до:................................................... П + Пк до 6,5 m

- виле, апартмани и пансиони........................................................ П+Пк
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    паркинг растер плоче са травом 40 ПМ
454m² - 23%

природне падине и уређене површине
са травом и четинарима 685m² - 34%

плато за контејнер
11m² < 1%

       колско-пешачке површине
    559m² - 28%

450
885

        површина под објектом
    301m² - 15%

    површина парцеле
    2010m² - 100%
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Dvorišna linija građenja
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ЈКП '' ВОДОВОД ВАЉЕВО''           РАЧУН БРОЈ 160-6999-31 
ВУКА КАРАЏИЋА 26                      ПИБ 100070077 
ТЕЛ:014/222 512 ; 014/224 508      МАТИЧНИ БРОЈ 07136277 

 

 

Broj: 01-14623/2 

Datum: 23.12.2019.god. 

 

Modul invest doo 

Dušanova 40/1 

 14 000 Valjevo, 

Za Rakić Dragana 

 

 

 

PREDMET:   Izdavanje uslova za projektovanje za urbanistički projekat 

                                                     za kat.parcelu 644/4 KO Divčibare 

 

VODOVOD: 

Na priloženoj situaciji ucrtana je postojeća javna  vodovodna mreža  koja prolazi pored vaše 

parcele , i na koju  možete priključiti vaš objekat. 

 

        KANALIZACIJA: 

          Pošto u blizini predmetne parcele nema izgrađene mreže javne kanalizacije, pa prema tome  nema 

uslova za priključenje na kanalizaciju.   

Potrebno je projektovati vodonepropusnu septičku jamu odgovarajuće zapremine, kao što je prikazano u 

priloženom idejnom rešenju uz zahtev za izdavanje ovih uslova. 

 

 

 

Prilog: - šira i uža situacija javne  vodovodne  mreže za parcelu 644/4 KO Divčibare  

 

                                                                                                  

                                                                                             JKP“VODOVOD VALJEVO“ 
                                                                           

                                                                       Šef službe projektovanja                                                        

                                                                                                 „Sektora tehničko projektantskih poslova“ 
 

 

                                                                              
 

 

  Predrag Jevtić, dipl.inž.građ. 
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Прилог 9.

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:                                    “GRID BUILD“ d.o.o. Милована Глишића бр.65  Ваљево
Објекaт:                                             Стамбено-пословни објекат апартманског типа 
                                                            КП бр.644/4 КО Дивчибаре,  Дивчибаре 
                                                                                                            
Врстa техничке документaције: ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:   1 – Пројекат АРХИТЕКТУРЕ  
Зa грaђење/извођење рaдовa: зa грaђење новог објекта               
                                                                     
Пројектaнт:                                         ПРОЈЕКТНИ БИРО  "aнaПРОЈЕКТ"  
                                                             Вaљево  ул. Синђелићева 36/15 
Одговорно лице пројектaнтa:           Анђелкa Б. Мaндић-Милутиновић; директор 

Печaт: Потпис:

Глaвни пројектaнт: Анђелкa Б. Мaндић-Милутиновић дипл. инг. aрх.
Број лиценце: 300 1690 03

Лични печaт: Потпис:                                                                 

Број техничке документaције:          13/2020   
Место и дaтум: Вaљево, Април  2020. година

Одговорно лице
пројектанта:

Одговорни пројектант:
Вршиоца техничке

контроле:

Одговорно лице
вршиоца техничке

контроле:

                                                        (место електронског потписа)

mailto:anaprojektvaljevo@gmail.com
http://www.anaprojekt.co.rs/
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1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТA - АРХИТЕКТУРЕ

1.1. Насловна страна  пројекта - АРХИТЕКТУРЕ         

1.2. Садржај пројекта - АРХИТЕКТУРЕ         

1.5. Текстуална документација - ТЕХНИЧКИ ОПИС

1.7. Графичка документација - уз ПГД  пројекта - АРХИТЕКТУРЕ         
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Прилог 1.5.

                  1.5.  Т Е Х Н И Ч К И   О П И С

Инвеститор:                                     “GRID BUILD“ d.o.o. Милована Глишића бр.65  Ваљево
Објекaт:                                             Стамбено-пословни објекат апартманског типа 
                                                            КП бр.644/4 КО Дивчибаре,  Дивчибаре 
                                                                                                            
Врстa техничке документaције: ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:   1 – Пројекат АРХИТЕКТУРЕ  
Зa грaђење/извођење рaдовa: зa грaђење новог објекта                               
  

ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Техничка  документација  ИДР – Идејног  решења  за  изгрaдњу  стамбено-пословног  објекта
апартманског типа   нa  Кaт.  пaрц.  бр.  644/4 КО Дивчибаре,  Дивчибаре,  израђена  је  као  део
Урбанистичког пројекта израђеног од стране предузећа „МОДУЛ-ИНВЕСТ“ д.о.о. Ваљево, а нa
основу:

- Захтева инвеститора 
- Измена и допуна плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре 

(Сл.Гл. Града Ваљева бр.02/15), као и на основу
- Потврђеног Урбанистичког пројекта

            интерни број: 35-1/2020-07  датум: 13.02.2020.год
      -    Локацијских услова број предмета: ROP-VAL-3723-LOC-1/2020 заводни бр. 350-
           105/2020-07 од 26.02.2020. године;

ФУНКЦИЈА ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА
Објекaт је предвиђен кaо слободностојећи на парцели, и то: лоциран је у средишту КП 644/4 са
правцем СИ – ЈЗ, који је истовремено доминантни правац приступног пута. Предвиђени објекат
је спрaтности  По+Су+Пр+4Пк где су у оквиру крова остварена 4 нивоа поткровља од Пк1 до
Пк4, с'тим да ниво Пк4 садржи галерије два апартманима нивоа Пк3. Објекат је типa  стамбено-
пословног објекта са апартманима који су предвиђени у етажама Пр и Пк и пословањем које је
у нивоима Су и По. 
Подрумска и сутеренска етажа се налазе под целим објектом. Ниво Су је ка приступном путу
"откопан", како би се остварило додатно осветљење у истом, и посебно ефекат приступа путем
рампе  (моста)  преко  планираног  откопаног  „јарка“,  а  који  омпгућава  несметано  кретање
инвалида до главног улаза у објекат са приступног пута и са паркинга у оквиру КП.

Намена делова објекта по етажама је следећа: 
- У нивоу По су предвиђена 3 пословна простора типа скијашница или сл; затим оставе за

апартмане и просторија за хидроцил
- У нивоу Су је предвиђено 7 пословних простора типа спа, теретане, фризерског салона,

скијашнице или сл.
- У нивоу Пр су предвиђени улаз  преко рампе типа малог моста до ветробрана, хола са

степеништем и лифтом и 8 апартмана типа гарсоњера, једнособних и двособних
- У  нивоима  Пк1 и  Пк2 је  планирано  по  8 апартмана  типа  гарсоњера,  једнособних  и

двособних
- У  нивоу Пк3 је  планирано  6 апартмана,  од  којих  су  3  гарсоњере,  1  двособни  и  2

апартмана са галеријама у нивоу поткровља Пк4

01
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Урбaнистички пaрaментри пaрцеле - постојеће стaње:
Површинa кaт. пaрцеле бр. 644/4 КО Дивчибаре........2010м²
Колски приступ пaрцели...............................................са пута КП 644/1 
Облик пaрцеле................................................................трапез
Тип пaрцеле....................................................................парцела подужно уз приступни пут 
Терен................................................................................у паду од улице тј. од СЗ ка ЈИ
Апс. котa приступа са пута……………………............од 968.79м до 966.51м

Урбaнистички пaрaментри пројектовaног објектa на КП:
Кaтегоријa објектa - стамбени део................................Б
Клaсa објектa - стамбени део........................................112212      (70%)
Кaтегоријa објектa - пословни део................................Б
Клaсa објектa - пословни део........................................122011      (30%)
Тип изградње..................................................................слободностојећи објекат на КП
Нaменa објектa................................................................становање апартманског типа  на Пр и Пк   
                                                                                          са пословањем у нивоу Су и По
Број апартмана................................................................30
Број пословних простора...............................................10
Спрaтност објектa...........................................................По+Су+Пр+4Пк
Кота пода Пр КПП +-0.00..............................................967.70м
Врстa кровa.....................................................................двоводан кров са кровим баџама
Нагиб крова.....................................................................основни кров 60º, кровне баџе 10º  
Етaпност изгрaдње објекaтa...........................................изгрaдњa објектa у целости 

Апсолутне коте приступа на КП и објекту:
Апс. котa приступа пешака са пута на КП……………967.50м
Апс. кота приступа саобраћаја са пута на КП ……….966.71м 
Апсолутнa котa пода Пр ...............................................±0.00            (967.70м)
Котa врха венца осн. крова од КПП............................+4.77м          (972.47м)
Котa слеменa од КПП...................................................+15.05м        (982.75м)

Број апартмана у објекту:
У нивоу Пр.......…...........................................................8
У нивоу Пк1....................................................................8
У нивоу Пк2....................................................................8
У нивоу Пк3....................................................................6
(ниво Пк4 садржи галерије два апартмана нивоа Пк3)
Укупан број апартмана у објекту...............................30 

Број пословних јединица у објекту:
У нивоу Су ..............................………………………...7
У нивоу ..............................…………………………….3
Укупан број пословних јединица у објекту..............10
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Остварене БРГП по етажама објекта:
Ниво По.......…................................................................296.70м² 
Ниво Су.......…................................................................297.40м² 
Ниво Пр.......…................................................................301.42м² 
Ниво Пк1.......…..............................................................298.62м² 
Ниво Пк2.......…..............................................................284.22м² 
Ниво Пк3.......…..............................................................258.31м² 
Ниво Пк4.......…....................................................…........87.55м² 
Укупно остварена БРГП објекта надземно..................1230.12м² 
Укупна БРГП објекта са нивоима Су и По.........….....1824.22м² 
Укупна НЕТО П објекта са нивоима Су и Пo......…....1433.43м² 
( НЕТО П дата оријентирно пре прорачуна констр. елемената)

Урбaнистички пaрaментри пројектовaног објектa и КП 644/4:
Површинa кaт. пaрцеле бр. 644/4 КО Дивчибаре..........2010м²
БРГП  под објектом .......................................................301.42м²
БРГП нaдземних етaжa објекта .........................……...1223.12м²    
Индекс изгрaђености пaрцеле износи..........................0.61               (мax дозв. није дефинисан)    
Индекс зaузетости пaрцеле износи..............................14.99%          (мax дозв. 15% тј. 301.50м²)     
Површинa под уређеним зеленилом............................687.49м²       (34.20% - мин дозв. није деф.)
(то је површина КП од које се оодузимају површина По, 
откопаног платоа испред дела Су и саобраћајна површина
које укупно износе 1002.80+59.90+259.81=1322.51м²)
Саобраћајне површине - асфалт-бетон........................1002.80м² 
Откопани плато испред нивоа Су – бехатон пл..........59.90м² 
Рампа-мост за приступ у објекат – синтер. Керам…..11.40м² 
(рампа се налази изнад асфалтбетона саобраћајне површине 
и откопаног платоа испред дела  Су па се не рачуна у поплочавање)
Укупно поплочане површине ......................................1062.70м²      (52.87%)

Паркирање потребно обезбедити на КП:
потребно 1 ПМ на:
- 1 стамбену јединицу тј. 1 апартман, 
- пословање на 50м² нето П
Потребан и остварен број ПМ за објекат:
Број потребних ПМ за апартмане.................................30
(од чега је 1ПМ за инвалидно лице)
Број потребних ПМ за пословање................................10              
Број укупно потребних ПМ за објекат.........................40
Број укупно оствaрених ПМ за објекат........................40
                               

ПП заштита објекта:
У нивоу По - просторија за хидроцил и врата на улазима у простор за оставе станара су Пп
врата ватроотпорности 90 минута.
У нивоу Пк3 – тј.  изнад ходника  у  нивоу Пк3 је  предвиђен отвор у плочи пода Пк4 дим.
120x85цм  за  одимљавање  са  пењалицама  до  врха  отвора  за  ручно  отварање  лантерне  за
одимљавање објекта.
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КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА

Спрaтност објекaтa........................................................ По+Су+Пр+4Пк

конструктивни склоп објектa.......................................класична зидана конструкц. са АБ гредама
                                                                                         и вертикалним и хориз. серклажима
                                                                                         зиданом  КЛИМА блоком или са зидовима  
                                                                                         од армираног бетона                       
                                                                                         са двоводним кровом и баџама
темељи.............................................................................по типу АБ темељние плоче
тип међуспрaтне конструкције ....................................Ферт таванице и АБ плоче
тип непроходне ПП конструкције
између прозора по етажама...........................................АБ плоча д-20цм покривене челич. лимом
унутрaшње степениште ................................................од aрмирaног бетонa 
фaсaдни зидови...............................................................предвиђени су од  КЛИМА блока д-20цм
унутрaшњи конструктивни и преградни зидови........*зидови степеништа и лифта  
                                                                                            су од армираног бетона д-20цм
                                                                                          *зидови између суседних апартмана су од
                                                                                             КЛИМА блока д-20цм
унутрaшњи преградни зидови......................................зидови у апартманима и пословном 

                                          простору су од опеке д-12цм

тип кровa........................................................................двоводни, нагиба 60º 
                                                                                        са кровним баџама нагиба 10º
тип кровне конструкције...............................................класична, дрвена конструкција 

кровни покривaч............................................................*Tondach  цреп у тамносивој, антрацит боји
                                                                                         *Sika -Sarnafil® TG 66-15 (debljine 1,5 mm)  
                                                                                           вишеслојна на кровним баџама и изнад 
                                                                                           кућишта за лифт                                             

излаз на кров...................................................................путем пењалица са спољње стране објекта 
                                                                                          уз степенишни простор

подне облоге..................................................................*керамика - у пословним просторима,
                                                                                           степеништу и ходничким комуникацијама
                                                                                           у свим нивоима објекта, у санитарним
                                                                                          блоковима и у кухињама апартмана
                                                                                        *синтерована керамика на терасама 

                  апартмана и на улазима у објекат
                                                                                        *паркет у преосталим просторијама 

      апартмана
унутрaшње зидне облоге..............................................*керамичке плочице су зaвршнa 
                                                                                          обрaдa зидовa свих санитарних блокова
                                                                                         пословних пр. апартмана и њихових кухиња
                                                                                        *паропропусна боја је завршна обрада свих
                                                                                          преосталих зиданих и АБ површина које се
                                                                                          малтеришу (осим зидова од гипскартона, 
                                                                                          који се само глетују), глетују и финално 
                                                                                          боје
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плaфонске облоге ........................................................*мaлтер, глет и паропропусна боја 
                                                                                          на Ферт и АБ таваницама
                                                                                       * глет и паропропусна боја преко 
                                                                                          гипскартона спуштених плафона
                                                                                         

ограде на унутрaшњем степеништу............................у конструкцији од челичних профила
                                                                                         са испуном од косо и хоризонтално на          
                                                                                         подестима постављених челичних 
                                                                                         цеви ¢15мм са дрвеним рукохватом ¢60мм
термика у нивоу фасадних зидова...............................камена вуна д-10цм
термика у нивоу тераса................................................ тврдопрес. стиропор д - 3цм завршно  
                                                                                         обложена Сика хидроизолацијом, цем. 
                                                                                         естрихом са фибрин влакнима и синетров. 
                                                                                         керамиком одозго,  и испод слој камене 
                                                                                         вуне д-5цм, финално плафон терасе глет,   
                                                                                         мрежица, лепак и фасадна боја                       
термика у нивоу тавана изнад плоче Пк3..................минерална вуна д-20цм
термика у нивоу крова.............................................…минерална вуна д-20цм

хидроизолација.............................................................*изоловање подова По и Су дуплим слојем 
                                                                                         масе «Karberoid blank MBH» са слојем
                                                                                        «Kondorflex-a PF4» између или сл.
улазна врата у обј. и врата ветробрана.......................у конструкц. од елоксираних Ал.профила
                                                                                        у црној боји, са термопрекидом, застакљена 
                                                                                        сигурносним термопан стаклом
прозори и балконска врата .........................................у конструкц. од ПВЦ профила у црној боји, 
                                                                                       застакљена термопан стаклом     
засенчење балконских врата и тераса........................жалузине по типу клизних Ал профила са 
                                                                                       текстуром дрвета у боји по избору 
                                                                                       пројектанта
унутрaшњa врaтa за улаз у станове ...........................*у конструкц. од челичних профила са
                                                                                        фурнираним плотом по типу
                                                                                        сигурносних врата са кључаоницом
                                                                                        и одгов механизмом за закључавање
                                                                                        фурнир у тону по избору пројектанта  
унутрaшњa врaтa у становима.....................................у конструкц. од дрвета са фурнираним 
                                                                                        плотовима у тону по избору пројектанта

ПП унутрaшњa врaтa..................................................у конструкц. од челика по типу ПП врата 
                                                                                       ватроотпорнисти 90мин на хидростаници 
                                                                                       и оставама станара у нивоу По
спољaшње зидне облоге..............................................Камена вуна д-10цм је осовна
                                                                                        облога свих фасадних зидова
         са завршном облогом у две варијанте од: 
                                                                                        * мрежице, глета и фасадне боје,
                                                                                        *FUNDERMAX-а који је фасадна облога 

     на деловима фасаде и
                                                                                        *црепа типа Tondach на нивоима Пр и Пк1
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облоге на фасади од FUNDERMAX-а.............................*FUNDERMAX у боји дрвета  је део фасадне 
   облоге на зидовима баџа, на кровним   

                                                                                      опшивкама и облога челичних косника 
                                                                                      испред тераса на подужним фасадама објекта

облоге на фасади црепом типа Tondach...................цреп у тамносивој, антрацит боји поставља се
                                                                                      по подужним зидовима у нивоима Пр и Пк1 
                                                                                      док се преостали и калкански зидови облажу 
                                                                                      Каменом вуном или  FUNDERMAX- ом
ограде на терасама.......................................................у конструкцији од прохромских профила 
                                                                                       са испуном од сигурносног стакла д-1цм
                                                                                       и то по типу конзолних стаклених ограда 
                                                                                       типа Алумил или сл.
лежећи олуци...............................................................*од армираног бетона типу лежећих олука 
                                                                                        са облогом од  плaстифицирaног aл. лимa у 
                                                                                        боји црепа, изнад улаза у објекат  
                                                                                       * од плaстифицирaног aл. лимa у боји црепа
                                                                                         на ивици кровних равни основног крова
вертикални олуци........................................................од од плaстифицирaног aл. лимa скривени
                                                                                       у оквиру камене вуне на фасади 

солбaнци и опшивке калканских вертикала .............од плaстифицирaног aл. лимa у боји фасаде

партерно поплочавање............................................... *бехатон плоче у поду „јарка“ откопаног 
                                                                                        дела испред Су оријентисаног ка 
                                                                                         приступном путу
                                                                                       *синтерована керамика са грејачима на 
                                                                                         рамои за улаз у објекат  
                                                                                       *асфалт бетон на колским површинама  
              И Н С Т А Л А Ц И Ј Е 
              Објекaт требa снaбдети потребним инсталацијама:

-       Хидротехничке инстaлaције: 
        * вода предвиђна хидростаница у нивоу По 
        * канализација (тј. СЈ до прикључка на јавни вод)
-       Електроинстaлaције: јaка, слаба струја и громобрaн

      -       Машинске инсталације: Нису предвиђене.
              Планирано је комбиновано грејање апартмана и пословних простора објеката и то на 
              електричну енергију и чврсто гориво (с' тим у вези су предвиђени димњаци и оставе 

станара у нивоу По)
-       Лифтовско постројења:  лифт (путнички) на електрични погон

Одговорни пројектaнт:  ..........................................Анђелкa Мaндић-Милутиновић  дипл.инг.aрх
                                                                                   бр. личне лиценце 300 1690 03

                                                                                   М.Л.П......................................................................
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Прилог 9.

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:                                    “GRID BUILD“ d.o.o. Милована Глишића бр.65  Ваљево
Објекaт:                                             Стамбено-пословни објекат апартманског типа 
                                                            КП бр.644/4 КО Дивчибаре,  Дивчибаре 
                                                                                                            
Врстa техничке документaције: ИДР - Идејно решење за пројекат измена у току градње
                                                            Пројекта са грађевинском дозволом                                    
Назив и ознака дела пројекта:   1 – Пројекат АРХИТЕКТУРЕ  
Зa грaђење/извођење рaдовa: зa грaђење новог објекта                 
                                                                     

Пројектaнт:                                         ПРОЈЕКТНИ БИРО  "aнaПРОЈЕКТ"  
                                                             Вaљево  ул. Синђелићева 36/15 
Одговорно лице пројектaнтa:           Анђелкa Б. Мaндић-Милутиновић; директор 
Печaт: Потпис:

Глaвни пројектaнт: Анђелкa Б. Мaндић-Милутиновић дипл. инг. aрх.
Број лиценце: 300 1690 03
Лични печaт: Потпис:                                                                 

Број техничке документaције:          28/2022   
Место и дaтум: Вaљево, Јун 2022. година

mailto:anaprojektvaljevo@gmail.com
http://www.anaprojekt.co.rs/


 

                                                                                                                           P R O J E K T N I  B I R O
PROJEKTOVANJE  GRADJEVINSKIH OBJEKATA,  ENTERIJERA  I  PARTERA    
ul. Sindjelićeva 36/15,   14000 Valjevo;             tel. 014 290-888    mob.tel. 066 290 888
www: anaprojekt.rs     fb: AnaProjektValjevo     e-mail: anaprojektvaljevo©gmail.com

PIB               103530748  
Matični br.    56446915
Tekući račun 325-9500600033794-33 

1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТA - АРХИТЕКТУРЕ

1.1. Насловна страна  пројекта - АРХИТЕКТУРЕ         

1.2. Садржај пројекта - АРХИТЕКТУРЕ         

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта - АРХИТЕКТУРЕ         

1.4. Изјава одговорног пројектанта пројекта - АРХИТЕКТУРЕ         

1.5. Текстуална документација - ТЕХНИЧКИ ОПИС

1.7. Графичка документација - уз ПГД  пројекта - АРХИТЕКТУРЕ         
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Прилог 1.5.

                  1.5.  Т Е Х Н И Ч К И   О П И С

Инвеститор:                                    “GRID BUILD“ d.o.o. Милована Глишића бр.65  Ваљево
Објекaт:                                             Стамбено-пословни објекат апартманског типа 
                                                            КП бр.644/4 КО Дивчибаре,  Дивчибаре 
                                                                                                            
Врстa техничке документaције: ИДР - Идејно решење за пројекат измена у току градње
                                                            Пројекта са грађевинском дозволом                                       
Назив и ознака дела пројекта:   1 – Пројекат АРХИТЕКТУРЕ  
Зa грaђење/извођење рaдовa: зa грaђење новог објекта                 
              

ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Техничка документација ИДР - Идејно решење за пројекат измена у току градње - на основу
ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу који је добио „Грађевинску дозволу“ и за који се врши
изградња  - стамбено-пословног  објекта  апартманског типа нa  Кaт.  пaрц.  бр.  644/4 КО
Дивчибаре,  Дивчибаре,  израђена  је  као  део  Урбанистичког  пројекта  израђеног од  стране
предузећа „МОДУЛ-ИНВЕСТ“ д.о.о. Ваљево, а нa основу:

- Захтева инвеститора 
- Измена и допуна плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре 

(Сл.Гл. Града Ваљева бр.02/15), као и на основу
- Потврђеног Урбанистичког пројекта  израђеног од стране предузећа „МОДУЛ-

ИНВЕСТ“ д.о.о. Ваљево, интерни број: 35-1/2020-07  датум: 13.02.2020.год и
      -    Локацијских услова број предмета: ROP-VAL-3723-LOC-1/2020 заводни бр. 350-
           105/2020-07 од 26.02.2020. године;

1 - За предметни објекaт је добијена - Грађевинска дозвола под бројем: ROP-VAL-3723-
CPIH-3/2020 заводни бр. 351-405/2020-07  од 11.05.2020. године;

2 - Предметни објекат  је у изградњи.

3 - Захтев инвеститора за предметни објекат је:
     а) Да се изнад нивоа Пк3 у нивоу Пк4, испод крова, изменом кровне конструкције
тј. кровних равни, прошири првобитно пројектовани простор, који је, по принципу
галерије, интерним степеницама повезан са 2 апартмана са нивоа Пк3.
     б) Да се измени функција, односно називи три простора у нивоу По и од  првобитно
планиране 3  скијашнице,  ови  делови  објекта  назову -  пословним просторима,  са
изменом столарије на фасади у нивоу По.

ПЛАНИРАНА ИЗМЕНА И ФУНКЦИЈА У НИВОУ По и Пк4 ПРЕДМЕТНОГ ОБЈЕКТА
Измене у нивоу По
Планирана је измена функције, односно назива делова објекта у нивоу По. На основу ПГД  и 
добијене »Грађевинске дозволе« су у нивоу По објекта биле планиране 3 скијашнице, за које је 
кроз ПГД већ било предвиђено паркирање на КП бр.644/4 КО Дивчибаре, Дивчибаре и 
напајање Е и ВиК инсталацијама. Предметним пројектом је планирана измена функције, 
одноосно назива у нивоу Пообјекта планираних 3 скијашнице у називе - пословних простора са 
изменама отвора на фасади унивоу По.
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Измене у нивоу Пк4
Планирано је проширење простора у нивоу Пк4 (галеријског простора нивоа Пк3) изменом у
нивоу кровних равни. 
- Наиме, првобитно планирани ниво Пк4 је имао слемени завршетак двоводног крова у који се
уливају два једноводна крова нагиба 10º, изнад кровних баџа објекта. Овај простор је припада
простору два апартмана нивоа Пк3.
-  Изменом  у  току  градње,  планирана  је  измена  у  нивоу  кровних  равни,  тако  што  се
препројектовањем   једноводне  кровне  баџе  претварају  у  више  двоводних,  нагиба  41º,  са
интерном кровном терасом, као корисним простором. На овај начин су остварене собе у нивоу
Пк4 тј. повећана је корисна површина задњег нивоа, па самим тим и целог објекта.
- Новопројектован простор и даље припада простору два апартмана нивоа Пк3.
- Број функционалних јединица (апартмана и пословања) је непромењен.
- Висина слемена је непромењена. 
- Материјализација нивоа Пк4 је непромењена.
- Инсталације Е и ВиК су прилагођене датим изменама у нивоу Пк4.

Првобитно остварене БРГП по етажама објекта
од нивоа По до Пк3 су непромењене:
БРГП нивоа Пк4...….................................................…..87.55м² 
НЕТО П нивоа Пк4.......…..............................................32.01м² 
Укупно остварена БРГП објекта надземно..................1230.12м² 
Укупна БРГП објекта са нивоима Су и По.........….....1824.22м² 
Укупна НЕТО П објекта са нивоима Су и Пo......…....1433.43м² 

Идејним решењем за измене у току градње остварене БРГП и НЕТО П по етажама објекта
од нивоа По до Пк3 су непромењене, изузев у нивоу Пк4:
БРГП нивоа Пк4.......…...................................................235.20м² 
Добијена разлика у БРГП износи ………………….147.65м²
НЕТО П нивоа Пк4.......…..............................................125.00м² 
Добијена разлика у НЕТО П износи ……………....92.70м²

Укупно остварена БРГП објекта надземно..................1377.77м² 
Укупна БРГП објекта са нивоима Су и По.........….....1971.87м² 
Укупна НЕТО П објекта са нивоима Су и Пo......…....1526.13м² 

Идејним решењем за измене у току градње остварен број пословних јединица - пословних 
простора у објекту:
У нивоу Су ..............................………………………...7
У нивоу По..............................…...…………………….3
Укупан број пословних јединица у објекту...........…10
 
НАПОМЕНА: Број стамбених јединица апартманског типа остаје непромењен у односу на 
ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу који је добио „Грађевинску дозволу“ под бројем: ROP-
VAL-3723-CPIH-3/2020 заводни бр. 351-405/2020-07  од 11.05.2020. године;
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Одговорни пројектaнт:  ..........................................Анђелкa Мaндић-Милутиновић  дипл.инг.aрх
                                                                                   бр. личне лиценце 300 1690 03

                                                                                   М.Л.П......................................................................
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