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1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 
 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај  
1.3. а.) Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта архитектуре 

б.) Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта конструкције 
в.) Решење о одређивању одговорног пројектанта техничког описа 
хидротехничких инсталација   
г.) Решење о одређивању одговорног пројектанта техничког описа 
електротехничких  инсталација 
д.) Решење о одређивању одговорног пројектанта техничког описа 
телекомуникационих и  сигналних инсталација 
ђ.) Решење о одређивању одговорног пројектанта техничког описа 
машинских  инсталација грејања 
е) Решење о одређивању одговорног пројекта машинских инсталација 
путничког лифта 
ж.) Решење о одређивању одговорног пројектанта техничког описа 
припремних радова - рушење објекта 
з.) Решење о одређивању одговорног пројектанта техничког описа 
припремних радова - обезбеђења ископа 

1.4. Изјава одговорног пројектанта  
а.) одговорног пројектанта пројекта архитектуре 
б.) одговорног пројектанта пројекта конструкције 
в.) одговорног пројектанта техничког описа хидротехничких инсталација   
г.) одговорног пројектанта техничког описа електротехничких  
инсталација 
д.) одговорног пројектанта техничког описа телекомуникационих и  
сигналних инсталација 
ђ.) одговорног пројектанта техничког описа машинских  инсталација 
грејања 
е) одговорног пројектанта техничког описа машинских  инсталација 
путничког лифта 
е.) одговорног пројектанта техничког описа припремних радова - 
рушење објекта 
ж.) одговорног пројектанта техничког описа припремних радова - 
обезбеђења ископа 

1.5. Текстуална документација 
а.Технички опис архитектуре 
б.Технички опис конструкције 
в.Технички опис водовода и канализације 
г. Технички опис електро инсталација 
д.Технички опис телекомуникационих и сигналних инсталација 
ђ.технички опис машинских инсталација грејања 
е. Технички опис машинских инсталација путничког лифта 
ж.Технички опис рушења објекта 
з.Технички опис обезбеђења ископа 

1.6. Нумеричка документација 
- Рекапитулација површина у објекту 
 



  

1.7. Графичка документација 
• Ситуација са основом подрума Р 1:200 
• Ситуација са основом приземља Р 1:200 
• Ситуација са основом крова Р 1:200 
• Основа темеља Р 1:100 
• Основа подрума  Р 1:100 
• Основа приземља Р 1:100 
• Основа првог спрата Р 1:100 
• Основа другог спрата  Р 1:100 
• Основа повученог спрата1  Р1:100 
• Основа повученог спрата2  Р1:100 
• Основа кровне конструкције Р 1:100 
• Основа кровних равни Р 1:100 
• Пресеци 1-1 и 2-2 Р 1:100 
• Изгледи Р 1:100 
• Изгледи Р 1:100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
1.3.а  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
АРХИТЕКТУРЕ 
 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одребдби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, 
бр.23/2015, 77/15, 58/16,96/16 и 67/17) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 

за израду Пројекта архитектуре који је део Пројекта за грађевинску дозволу - 
ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 
11924 К.О. Земун у Београду  одређује се: 

 
 

Наташа Жугић, дипл.инж.арх.  (број лиценце 300 В613 05) 
 
 
 
Пројектант:  „ДАЛМАК” д.о.о.,  
  Ратних војних инвалида 21, Београд 
 
Одговорно лице / заступник:   Горан Мицевски 
 
Печат: Потпис:  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3.б РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА  
КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одребдби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, 
бр.23/2015, 77/15, 58/16,96/16 и 67/17) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 

за израду Пројекта конструкције који је део Пројекта за грађевинску дозволу - 
ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 
11924 К.О. Земун у Београду одређује се: 

 
Милош Ерић, дипл.инж.грађ.  (број лиценце 310 6643 04) 
 
 
Пројектант:  „ДАЛМАК” д.о.о., Ратних војних инвалида 

21, Београд 
 
Одговорно лице / заступник: Горан Мицевски 
 
Печат: Потпис:  
 

 
 
 
Број техничке документације:         14К-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3.в  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одребдби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, 
бр.23/2015, 77/15, 58/16,96/16 и 67/17) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 

за израду техничког описа хидротехничких инсталација који је део Пројекта 
за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара 
бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду одређује се: 

 
 
 

Наташа Жугић, дипл.инж.арх.  (број лиценце 300 В613 05) 
 
 
 
Пројектант:  „ДАЛМАК” д.о.о.,  
  Ратних војних инвалида 21, Београд 
 
Одговорно лице / заступник: Горан Мицевски 
 
Печат: Потпис:  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3.г  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одребдби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, 
бр.23/2015, 77/15, 58/16,96/16 и 67/17) као: 

 
О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 
за израду техничког описа електроенергетских инсталација који је део 
Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде 
Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду одређује се: 

 
 
 

Зоран Лазић, дипл.инж.ел.  (број лиценце 350 1835 03) 
 
 
 
Пројектант:  „ДАЛМАК” д.о.о.,  
  Ратних војних инвалида 21, Београд 
 
Одговорно лице / заступник: Горан Мицевски 
 
Печат: Потпис:  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3.д  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 
 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одребдби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, 
бр.23/2015, 77/15, 58/16,96/16 и 67/17) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 

за израду техничког описа телекомуникационих и сигналних инсталација 
који је део Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног 
објекта, ул. Раде Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду  
одређује се: 

 
 
 

Зоран Лазић, дипл.инж.ел.  (број лиценце 350 1835 03) 
 
 
 
Пројектант:  „ДАЛМАК” д.о.о.,  
  Ратних војних инвалида 21, Београд 
 
Одговорно лице / заступник: Горан Мицевски 
 
Печат: Потпис:  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
1.3.ђ  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
ТЕХНИЧКОГ ОПИСА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одребдби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, 
бр.23/2015, 77/15, 58/16,96/16 и 67/17) као: 

 
О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 
за израду техничког описа машинских инсталација који је део Пројекта за 
грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара 
бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду  одређује се: 

 
 

Снежана Ракић, дипл.маш.инж.  (број лиценце 330 6759 04) 
 
 
Пројектант:  „ДАЛМАК” д.о.о., Ратних војних инвалида 

21, Београд 
 
Одговорно лице / заступник: Горан Мицевски 
 
Печат: Потпис:  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3.е  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПУТНИЧКОГ ЛИФТА 
 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одребдби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, 
бр.23/2015,  77/15,  58/16 и 96/16) као: 

 
О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 
за израду техничког описа путничког лифта који је део Пројекта за 
грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара 
бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду  одређује се: 

за машински део: 

Томислав Кртинић, дипл.инж.маш. (број лиценце 333 8496 04) 
 
За електро део: 

Бранка Симић, дипл.инж.ел. (број лиценце 350 8300 04) 
 
 
Пројектант:  „ИНТЕРЛИФТ” д.о.о., Дубровачка бр.24, 

Београд 
 
Одговорно лице / заступник: Вељко Кртинић 
 
Печат: Потпис:  

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3.е  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПРИПРЕМНИХ РАДОВА – РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА 
 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одребдби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, 
бр.23/2015, 77/15, 58/16,96/16 и 67/17) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 

за израду техничког описа припремних радова- рушење објеката који је део 
Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде 
Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду одређује се: 

 
 

Наташа Жугић, дипл.инж.арх.  (број лиценце 300 В613 05) 
 

 
Пројектант:  „ДАЛМАК” д.о.о.,  
  Ратних војних инвалида 21, Београд 
 
Одговорно лице / заступник: Горан Мицевски 
 
Печат: Потпис:  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3.ж  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  
ТЕХНИЧКОГ ОПИСА ПРИПРЕМНИХ РАДОВА – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТЕМЕЉНЕ 
ЈАМЕ И СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА 
 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одребдби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, 
бр.23/2015, 77/15, 58/16,96/16 и 67/17) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 

за израду техничког описа припремних радова- обезбежење темељне јаме 
и суседних објеката који је део Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за 
изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. 
Земун у Београду  одређује се: 

 
 

Милош Ерић, дипл.инж.грађ.  (број лиценце 310 6643 04) 
 

 
Пројектант:  „ДАЛМАК” д.о.о., Ратних војних инвалида 

21, Београд 
 
Одговорно лице / заступник: Горан Мицевски 
 
Печат: Потпис:  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
1.4.а ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 
 
Одговорни пројектант Пројекта архитектуре који је део Пројекта за 
грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара 
бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду 
 

Наташа Жугић, дипл.инж.арх.  (број лиценце 300 В613 05) 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

• да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима ROP-
BGDU-225-LOC-1/2018, интерни број IX-15 број 350-39/2018 од дана 
20.02.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат у свему у складу са Изменом локацијских услова ROP-
BGDU-225-LOCА-2/2018, интерни број IX-15 број 350-616/2018 од дана 
16.05.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, 
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и   
правилима струке; 

• да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат 
израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује 
испуњеност основних захтева. 

 
Одговорни пројектант:    НАТАША ЖУГИЋ, д.и.а.  
Број лиценце:     300 В613 05 
Лични печат: Потпис: 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

1.4.б ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  ПРОЈЕКТА  КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
Одговорни пројектант пројекта конструкције који је део  Пројекта за 
грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара 
бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду 
 

Милош Ерић, дипл.инж.грађ.   
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
• да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима ROP-

BGDU-225-LOC-1/2018, интерни број IX-15 број 350-39/2018 од дана 
20.02.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат у свему у складу са Изменом локацијских услова ROP-
BGDU-225-LOCА-2/2018, интерни број IX-15 број 350-616/2018 од дана 
16.05.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

•  
• да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, 

прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и   
правилима струке; 

• да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат 
израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује 
испуњеност основних захтева. 

 
 
 
Одговорни пројектант:                  МИЛОШ ЕРИЋ, дипл.инж.грађ.   
 
Број лиценце:   310 6643 04 
 
Печат: Потпис: 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Број техничке документације:         14К-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 



  

 
 
 
 
1.4.в ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ ОПИСА 
ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 
 
Одговорни пројектант техничког описа хидротехничких инсталација који је 
део Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. 
Раде Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду 
 

Наташа Жугић, дипл.инж.арх.  (број лиценце 300 В613 05) 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

• да је технички опис у свему у складу са издатим Локацијским условима 
ROP-BGDU-225-LOC-1/2018, интерни број IX-15 број 350-39/2018 од дана 
20.02.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат у свему у складу са Изменом локацијских услова ROP-
BGDU-225-LOCА-2/2018, интерни број IX-15 број 350-616/2018 од дана 
16.05.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је технички опис израђен у складу са Законом о планирању и 
изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње 
објеката и   
правилима струке; 

• да су при изради техничког описа поштоване све прописане и утврђене 
мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је 
технички опис израђен у складу са мерама и препорукама којима се 
доказује испуњеност основних захтева. 

 
Одговорни пројектант:    НАТАША ЖУГИЋ, д.и.а.  
Број лиценце:     300 В613 05 
Лични печат: Потпис: 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 



  

 
 
 
 
1.4.г ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ ОПИСА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 
 
Одговорни пројектант техничког описа електроенергетских инсталација који 
је део Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, 
ул. Раде Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду 
 

Зоран Лазић, дипл.инж.ел.   
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

• да је технички опис у свему у складу са издатим Локацијским условима 
ROP-BGDU-225-LOC-1/2018, интерни број IX-15 број 350-39/2018 од дана 
20.02.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат у свему у складу са Изменом локацијских услова ROP-
BGDU-225-LOCА-2/2018, интерни број IX-15 број 350-616/2018 од дана 
16.05.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је технички опис израђен у складу са Законом о планирању и 
изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње 
објеката и   
правилима струке; 

• да су при изради техничког описа поштоване све прописане и утврђене 
мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је 
технички опис израђен у складу са мерама и препорукама којима се 
доказује испуњеност основних захтева. 

 
Одговорни пројектант: ЗОРАН ЛАЗИЋ, д.и.е.  
 
Број лиценце: 350 1835 03 
 
Лични печат: Потпис: 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018. 
 
 



  

 
 
 
 
1.4.д ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ ОПИСА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 
 
Одговорни пројектант техничког описа телекомуникационих и сигналних 
инсталација који је део Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу 
стамбеног објекта, ул. Раде Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у 
Београду 
 

Зоран Лазић, дипл.инж.ел.   
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

• да је технички опис у свему у складу са издатим Локацијским условима 
ROP-BGDU-225-LOC-1/2018, интерни број IX-15 број 350-39/2018 од дана 
20.02.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат у свему у складу са Изменом локацијских услова ROP-
BGDU-225-LOCА-2/2018, интерни број IX-15 број 350-616/2018 од дана 
16.05.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је технички опис израђен у складу са Законом о планирању и 
изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње 
објеката и   
правилима струке; 

• да су при изради техничког описа поштоване све прописане и утврђене 
мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је 
технички опис израђен у складу са мерама и препорукама којима се 
доказује испуњеност основних захтева. 

 
Одговорни пројектант: ЗОРАН ЛАЗИЋ, д.и.е.  
 
Број лиценце: 350 1835 03 
 
Лични печат: Потпис: 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 



  

 
 
 
1.4.ђ ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ ОПИСА 
МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 
 
Одговорни пројектант техничког описа машинских инсталација који је део 
Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде 
Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду 
 

Снежана Ракић, дипл.маш.инж. 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

• да је технички опис у свему у складу са издатим Локацијским условима 
ROP-BGDU-225-LOC-1/2018, интерни број IX-15 број 350-39/2018 од дана 
20.02.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат у свему у складу са Изменом локацијских услова ROP-
BGDU-225-LOCА-2/2018, интерни број IX-15 број 350-616/2018 од дана 
16.05.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је технички опис израђен у складу са Законом о планирању и 
изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње 
објеката и   
правилима струке; 

• да су при изради техничког описа поштоване све прописане и утврђене 
мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је 
технички опис израђен у складу са мерама и препорукама којима се 
доказује испуњеност основних захтева. 

 
Одговорни пројектант: СНЕЖАНА РАКИЋ, д.м.и.  
 
Број лиценце: 330 6759 04 
 
Лични печат: Потпис: 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 



  

 
1.4.е ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  ТЕХНИЧКОГ ОПИСА 
ПУТНИЧКОГ ЛИФТА 
 

Одговорни пројектанти техничког описа путничког лифта који је део  Пројекта 
за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара 
бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду 

Томислав Кртинић, дипл.инж.маш. (број лиценце  333 8496 04) 
и 

Бранка Симић, дипл.инж.ел. (број лиценце  350 8300 04) 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
• да је технички опис у свему у складу са издатим Локацијским условима 

ROP-BGDU-225-LOC-1/2018, интерни број IX-15 број 350-39/2018 од дана 
20.02.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат у свему у складу са Изменом локацијских услова ROP-
BGDU-225-LOCА-2/2018, интерни број IX-15 број 350-616/2018 од дана 
16.05.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је технички опис израђен у складу са Законом о планирању и 
изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње 
објеката и   
правилима струке; 

• да су при изради техничког описа поштоване све прописане и утврђене 
мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је 
технички опис израђен у складу са мерама и препорукама којима се 
доказује испуњеност основних захтева. 

 
Одговорни пројектант  
за машински део:    Томислав Кртинић, дипл.инж.маш.   
Број лиценце:   333 8496 04 
Печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
Одговорни пројектант  
за електро део:   Бранка Симић, дипл.инж.ел.   
Број лиценце: 350 8300 04 
Печат: Потпис: 
 
   
 
 
 
 
 
Број техничке документације:         14А-05/18 
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1.4.ж ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ ОПИСА 
ПРИПРЕМНИХ РАДОВА – РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА 
 
 
Одговорни пројектант техничког описа припремних радова-рушење објекта 
који је део Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу стамбеног 
објекта, ул. Раде Кончара бр.69, на К.П. 11923 и 11924 К.О. Земун у Београду 
 

Наташа Жугић, дипл.инж.арх.  (број лиценце 300 В613 05) 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

• да је технички опис у свему у складу са издатим Локацијским условима 
ROP-BGDU-225-LOC-1/2018, интерни број IX-15 број 350-39/2018 од дана 
20.02.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат у свему у складу са Изменом локацијских услова ROP-
BGDU-225-LOCА-2/2018, интерни број IX-15 број 350-616/2018 од дана 
16.05.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је технички опис израђен у складу са Законом о планирању и 
изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње 
објеката и   
правилима струке; 

• да су при изради техничког описа поштоване све прописане и утврђене 
мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је 
технички опис израђен у складу са мерама и препорукама којима се 
доказује испуњеност основних захтева. 

 
Одговорни пројектант:    НАТАША ЖУГИЋ, д.и.а.  
Број лиценце:     300 В613 05 
Лични печат: Потпис: 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
Број техничке документације:         14А-05/18 
Место и датум:                                 Београд,  мај 2018.г. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
1.4.з. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ 
ОПИСА ПРИПРЕМНИХ РАДОВА – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ И 
СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА 
 
 
Одговорни пројектант техничког описа припремних радова-обезбеђења 
темељне јаме и суседних објеката који је део Пројекта за грађевинску 
дозволу - ПГД за изградњу стамбеног објекта, ул. Раде Кончара бр.69, на К.П. 
11923 и 11924 К.О. Земун у Београду 
 

Милош Ерић дипл.инж. грађ.  
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

• да је технички опис у свему у складу са издатим Локацијским условима 
ROP-BGDU-225-LOC-1/2018, интерни број IX-15 број 350-39/2018 од дана 
20.02.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је пројекат у свему у складу са Изменом локацијских услова ROP-
BGDU-225-LOCА-2/2018, интерни број IX-15 број 350-616/2018 од дана 
16.05.2018.године издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове града Београда 

• да је технички опис израђен у складу са Законом о планирању и 
изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње 
објеката и   
правилима струке; 

• да су при изради техничког описа поштоване све прописане и утврђене 
мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је 
технички опис израђен у складу са мерама и препорукама којима се 
доказује испуњеност основних захтева. 

 
 
Одговорни пројектант:                  МИЛОШ ЕРИЋ, дипл.инж.грађ.   
 
Број лиценце:   310 6643 04 
 
Печат: Потпис: 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Број техничке документације:         14А-05/18 
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1.5.а ТЕХНИЧКИ ОПИС АРХИТЕКТУРЕ 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
 Катастарске парцеле 11923 и 11924 К.О.Земун имају укупну површину 
910.00м². Парцела је правоугаоног облика, а терен је у благом паду ка задњој 
граници парцеле.  
 По Листу непокретности, на парцели КП 11924 КО Земун нема изграђених 
објеката, а на КП 11923 КО Земун изграђена су четири објекта. Од чега један 
стамбени и три помоћна објекта. 
Површина под објектима је укупно 136.00 м². 
Наведени објекти биће уклоњени пре почетка изградње новог објекта. 
 
ЛОКАЦИЈА, ДИСПОЗИЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
 
 Катастарске парцеле 11923 и 11924 К.О. Земун имају укупну површину 
910.00м². Парцела је правоугаоног облика. Терен је приближно раван. Колски 
приступ на парцелу обезбеђен је из Улице Рада Кончара (источна граница 
парцеле). Кота приступног тротоара је 95.80м. Димензије парцеле су 
приближно 15.50м на делу фронта ка лици Рада Кончара, према суседним К.П. 
11921 и 11922 КО Земун – северна граница парцеле укупно 58.39м, према 
суседним К.П.11925 и 11926 КО Земун – јужна граница парцеле 58.40м, према 
суседним К.П.11952 и 11953 – западна граница парцеле 15.33м. 
 На парцели се пројектује објекат који је по функцији стамбени. 
Планирани објекат је једнострано узидан, спратности По+П+2+Пс1+Пс2. 
Објекат је постављен у оквиру зоне грађења. У зони грађења терен је 
приближно раван, усвојена нулта кота износи 95.80 м (0.00м) и представља 
тачку пресека тротоара и вертикалне осе објекта у равни фасадног платна 
према приступној саобраћајници. 
Колски приступ на парцелу је обезбеђен директно са приступног пута - јавне 
саобраћајне површине Улице Рада Кончара. 
Објекат је у постављен на грађевинску линију која је удаљена 5м од 
регулационе линије Улице Рада Кончара. Објекат је у постављен на 
грађевинску линију која је удаљена 5м од регулационе линије Улице Рада 
Кончара. Објекат је узидан на граници парцеле према парцелама К.П. бр.11921 
и 11922 КО Земун (северна граница парцеле), јер је на том месту постојећи 
стамбени објекат. 
Објекат је удаљен према суседним К.П.11925 и 11926 КО Земун (јужна граница 
парцеле) мин 6м - 1/2 висине објекта. Удаљеност објекта од суседних К.П. 
11952 и 11953 (западна страна, задња граница парцеле) је минимално 23.40м, 
односно, граница грађења према задњој граници парцеле је удаљена 35.00м у 
односу на регулациону линију.  
Кота приземља објекта је 96.02м (+0.22м у односу на нулту коту). Висина венца 
објекта износи +12.00м (107.80), кота слемена +14.95 м (110.75).  Кота 
фундирања је -3.70м (92.20).  
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
ПРИСТУПИ, СТРУКТУРА ОБЈЕКТА, САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 
 
Колски приступ објекту предвиђен је из Улице Рада Кончара (источна граница 
парцеле).. Од колског приступа пројектована је колска рампа нагиба 15% 
(грејана) којом је омогућен приступ гаражи у подруму на коти -3.20м (92.70). 
Гаража је делимично пројектована испод објекта и у том делу висина таванице 
је 3.20м,  као и испод неизграђеног дворишног дела парцеле, овај део гараже 
има висину таванице 2.60м (слој земље изнад крова гараже је 25 цм). Гаража 
има укупно 22 паркинг места. Једно паркинг место је пројектовано по стандарду 
за инвалиде. 
Осим гараже, у подруму су пројектоване станарске оставе и техничке 
просторије. Подруму се приступа главним вертикалним комуникацијама – 
једнокраким степеништем и лифтом. 
Приземље је на коти +0.22м (96.02). До коте приземља долази се пешачком 
рампом нагиба 5% . 
На свакој етажи, од приземља  па закључно са повученим спратом, предвиђен 
је ходник за прилаз становима и приступ централном једнокраком степеништу и 
лифту.  
Приступ задњем дворишту омогућен је преко поплочене пасареле изнад улаза 
у гаражу. 
У приземљу, на првом спрату, другом спрату спрату пројектовано је по 4 стана. 
На првом повученом спрату пројетована су четири стана, а на другом 
повученом спрату пројектована су три стана.. Укупно је пројектовано 19 
станова. 
 
ОБЛИКОВАЊЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 
 
Форма објекта је одређена геометријом парцеле и задатим границама грађења. 
Правоугаона геометрија парцеле, задата зона грађења и захтев инвеститора за 
одређеном структуром станова, одредили су приближно правоугаону форму 
објекта као најрационалнију за постизање задовољавајућих површина и 
волумена. У средишњем делу објекта је позиционарано је главна вертикална 
комуникација – једнокрако степениште и лифт. 
Кров је раван, нагиба 2.5° због одводњавања атмосферских вода. Кровна 
конструкција је АБ плоча.  
Доминантна боја на фасади је бела. Ови делови фасаде су обрађени 
танкослојним декоративним фасадним силикатно-силионским малтером 
(Ceresit CT 175 или екв), гранулације 0.2цм у систему контактне фасаде.   
Акценти на фасади постигнути су обрадом у покованом малтеру. 
 
 

Одговорни пројектант                   
   

           
                

---------------------------------------- 

 



  

 
1.5.б ТЕХНИЧКИ ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ 

Предмет пројекта 
Предмет је израда пројекта конструкције у оквиру Пројекта за грађевинску 
дозволу (ПГД) за стамбени објекат у улици Рада Кончара 69 у Земуну. 
Подлоге за пројектовање 
За израду пројекта конструкције коришћене су следеће подлоге: 
- Архитектонски пројекат  
- Геомеханички елаборат (ГЕОКОНТРОЛ, Београд) 

Опште 
Пројекат је израђен у складу са архитектонским цртежима у свему према 
актуелној домаћој техничкој регулативи. Објекат има подрум, приземље, 2 
спрата и 2 повучене етаже.  
Конструкција 
ГЛАВНА КОНСТРУКЦИЈА 
Основни хоризонтални елементи конструкције су армирано бетонске плоче, 
које су на захтев инвеститора дебљине 15cm ослоњене на а.б. зидове, зидове 
од опекарских производа ојачане а.б. стубовима и зидовима, као и 
хоризонталним и вертикалним серклажима и а.б. греде. Таванице повучених 
спратова ће се на делу где су увучене у односу на доње етаже, ослонита на 
а.б. греде на својим ивицама: кровна на а.б. венац (атику), а она изнад пов. 
спрата 1 на греду која се формира од плоче и парапета на њој који "затвара" 
слојеве пода на делу непроходне тарасе. Плоче и греде ће се због великог 
распона и мале дебљине радити од бетона МБ 40. 
Део гараже који има само подрум је, због разлике у висини у односу на остатак 
објекта, дилатиран, плоча је дебљине 20см, ослоњена на спољашње а.б. 
зидове и а.б. стубове у унутрашњем делу. 
Положај унутрашњих вертикалних а.б. елемената је дефинисан тако да се не 
угрози предвиђена функција, првенствено у подруму (гаража-паркирање), а да 
се обезбеди стабилност и минимална деформабилност хоризонталне 
конструкције. 
Подрумски зидови ће се радити од армираног бетона, а они на граници 
парцеле у кампадама,  а због потребе за обезбеђењем ископа. 
СТЕПЕНИШТЕ 
Унутрашње степениште се изводи као коса а.б. плоча дебљине 14cm, 
ослоњена на таванице. 
ФУНДИРАЊЕ 
Предвиђено је да се објекат фундира на а.б. темељној плочи дебљине 50см, а 
дилатирани део гараже на плочи дебљине 30см. 
Због тога што се темељење изводи у лесу, тампон слој се не сме радити од 
шљунка, већ од неармираног бетона МБ 10. 
НАПОМЕНЕ: 

- Носећи зидови  су само они приказани у плановима позиција! Сви 
остали су преградни и раде се тек пошто је изведена конструкција! 

- Ископ треба све време штитити од провлаживања. 
- Приликом затварања ископа треба користити материјал из самог ископа, 

а никако песак, шљунак, или неки дробљени материјал кроз који би се 
вода дренирала. 
 
 

 



  

  
 
 
1.5.в.ТЕХНИЧКИ ОПИС ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 
општи део: 
Пројекат је урађен у складу са пројектним задатком, условима ЈКП "Београдски 
водовод и канализација", као и складу са свим важећим техничким прописима 
за израду ове врсте техничке документације. У објекту се налази 19 стамбених 
јединица. Објекат је спратности По+П+2+2Пo 
У подруму објекта je гаражa. 
 
Канализација:  
Према условима ЈКП"Београдски водовод и канализација", постоји градска 
фекална канализација на коју ће се прикључити пројектовани објекат. У улици 
Р.Кончара изведена је фекална канализација пречника 250мм, и објекат ће се 
преко I ревизионог силаза прикључити на градску канализациону мрежу. У 
ревизионом силази ће бити изведена прописана каскада. Ревизиони силаз се 
налази на око 1,50м од регулационе линије.  
У објекту су предвиђене канализационе вертикале пречника 75мм и 110мм. 
Канализационе вертикале се на крову завршавају пластичним вентилационим 
главама истог пречника.  
У нивоу подрума су гараже. На улазу у гаражу и у самој гаражи се постављају 
сливници ∅110мм који прихватају евентуалну воду и одводе је сепаратора 
бензина и лаких нафтних деривата. Доњи развод канализације се углавном 
одиграва по плафону подрума. 
Развод од санитарног објекта до канализационе вертикале је по плафону и у 
зидним шлицевима. 
За одвод воде са крова постављене су олучне вертикале а атмосферска вода 
се излива у зелену површину око објекта.  
Предвиђене су ПВЦ цеви и фасонски комади. 
 
водовод: 
Предвиђен је прикључак пречника Ø50 мм на уличну водоводну цев Ø300мм у 
улици Р.Кончара. Водомерни шахт који је смештен на 1,50м од регулационе 
линије  димензионисан је за смештај два водомера: један који мери стамбену 
потрошњу воде Ø25, и један Ø40 који мери потрошњу воде у хидрантској 
мрежи. Водомери су постављени у у водомерном шахту димензија 
1,50x1,50x1,70м, у свему према условима ЈКП "Београдски водовод и 
канализација". Хидраулички прорачун је показао да је минимални притисак од 3 
бара у уличној мрежи довољан за снабдевање објекта  санитарном водом а за 
хидрантску мрежу ће бити инсталирано постројење за повишење притиска. 
Развод воде у објекту је по плафону подрума, а у санитарним просторијама у 
зидним шлицевима уз обавезно хидро и термичко изоловање. 
Развод од вертикала до санитарних уређаја вођен је у зидним шлицевима, на 
30цм изнад пода. Водоводна мрежа је снабдевена потребном арматуром: 
пропусним вентилима код сваког точећег места, централним код санитарних 
чворова и на дну водоводних вертикала са испустом. На местима продора цеви 
кроз спољне зидове објекта (то су места где цеви улазе у објекат), треба 
спречити пуцање цеви услед слегања објекта. Зато је на местима продора 
потребно уградити флексибилне комаде око цеви.  
Сви санитарни објекти се бирају уз консултацију архитекте и сагласност 
инвеститора. 



  

Припрема топле воде је локално електричним бојлерима. 
Прорачун пада притиска у мрежи је урађен по методи Брикс-а. 
 
 
 
 

Одговорни пројектант                   
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1.5.г.ТЕХНИЧКИ ОПИС ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 
 
НАПАЈАЊЕ  И  РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 
Напајање објекта предвиђено је каблом типа PP 00-A  4x35 mm², као кабловски 
силаз од ТС 10/0,4 рег. Бр. Z-808 Раде Кончара бр. 50 „ДОМ ЗДРАВЉА“  до 
КПК на објекту.  У  КПК се постављају основе за високоучинске ножасте 
осигураче НВ 400А и топљиви уметци 200А. Од КПК врши се полагање кабла 
ПП00 4x95 мм2 до мерно разводног ормана објекта МРО. Полагање кабла 
врши се у зиду испод малтера. Полагање кабла врши се у зиду испод малтера. 
МРО, у коме је предвиђено 19 бројила за станове, 1 бројило  за заједничку 
потрошњу, 1 бројило за гаражу, 1 бројило за хидроцил и 1 бројило за лифт. 
МТК пријемник, лимитатори. МРО орман  je смештен на приступачном месту у 
приземљу објекта.  МРО ормани су предвиђени за израду од декапираног лима 
за уградњу у зид према детаљима који су дефинисани техничком препоруком 
бр. 13 ЕД Србије. За развод електричне енергије у становима предвиђа се 
монтажа разводних табли од изолационог материјала, са аутоматским 
осигурачима типа Б и зудс уређајем 40/0,03А за струјне кругове у купатилима.  
Напајање разводних табли станова се предвиђа кабловима типа ПП-Y 5x6 мм2 
положеним у зид испод малтера. 
 
 
 
ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ПОТРОШАЧА 
 
У свим просторијама су предвиђене  монофазне шухо прикључнице. У кухињи 
је предвиђено неколико монофазних прикључница за прикључак кухињских ел. 
пријемника / машина за судове, фрижидер, миксер, бојлер и др./ и трофазна 
шухо прикључница / електрични штедњак /У купатилу су предвиђени 
прикључци за: бојлер, грејалицу, веш машину и осветљење. Укључивање 
бојлера, сијалице, прикључка за веш машину и грејалице је преко групног 
прекидача са индикаторима. Инсталација монофазних шухо прикључница 
предвиђена је проводником Н2XХ-Ј 3x2.5 мм2, а трофазних проводником 
Н2XХ-Ј 5x2.5 мм2. Проводници се полажу у зиду испод малтера. Предвиђена је  
модуларна галантерија слична типу Алинг цонел.  
Инсталација електричног осветљења станова се предвиђа кабловима типа ПП-
Y пресека 3x1,5мм2,  ПП-Y 4x1,5 мм2.  Каблови ће бити положени у зиду испод 
малтера.Осветљење просторија станова се предвиђа светиљкама са ужареним 
влакном.  



  

Инсталација електричног осветљења ходника и улазног хола се предвиђа 
кабловима типа ПП-Y пресека 3x1,5 мм2.  Каблови ће бити положени у зиду 
испод малтера.Осветљење ходника се предвиђа светиљкама са ужареним 
влакном. 
Заштита од индиректног напона додира предвиђена је ТН-Ц/С системом 
заштите. Као додатна заштита предвиђено је постављање РЦД (ЗУДС) уређаја 
25/0,03А за струјне кругове потрошача у купатилима. 
Основни уземљивач за заштиту целокупне опреме је уземљивач израђен од 
ФеЗн траке пресека 25x4 мм  (СРПС Н. Б4. 901) положене у темељу објекта.  
Громобранска инсталација на објекту мора бити изведена у складу са 
Правилником за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Сл.гл РС 11/96) 
и стандардима грубе СРПС Н.Б4..:Прихватни систем. За прихватни систем 
предвиђа се постављање траке ФеЗн 20x3 мм, на крову објекта. Спусни 
проводници. Спусни проводници се предвиђају од ФеЗн траке 20x3 мм 
постављени у бетонским стубовима објекта. Предвиђа се и повезивање 
вертикалних олука са изводима уземљивача обујмицама за олук СРПС 
Н.Б4.914. 
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1.5.г.ТЕХНИЧКИ ОПИС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА: 
Од инсталација слабе струје предвиђене су: телефонске инсталације,  
Инсталација телевизијског система, инсталација видео интерфона. 
Прикључак телефонске инсталације на градску телефонску мрежу извешће се 
у свему према сагласности ПТТ предузећа. У приземљу објекта предвиђена је 
монтажа концентрације, ИТО ормана са договарајућим бројем КРОНЕ реглета. 
У орману уградити реглете и прикључну кабловску главу за унутрашњу 
монтажу за прикључак на телефонску мрежу. Извести засебно уземљење ПТТ 
ормана, проводником типа П/Ф-Y пресека 1x16 мм2. Хоризонтална и 
вертикална телефонска инсталација у стамбеном делу изводи се кабловима 
типа Ј-Y(Ст)Y-2x2x0,6мм2  по телефонском прикључку, с тим да се један кабл 
Ј-Y(Ст)Y-2x2x0,6мм2 доведе до стана па се рачва до телефонских 
прикључница у стану. Инсталација се изводи тако што се прво уграђују 
пластичне гибљиве цеви одговарајућег пречника (Ф16мм) са одговарајућим 
разводним кутијама на местима гранања. Увлачење водова се врши после 
завршене грубе обраде зидова. У разводним кутијама 100x100 мм се врши 
гранање  телефонске инсталације телефонским сплитерима, уколико стан има 
више телефонских прикључница. Инсталација у вртићу изводи се кабловима 
типа Ј-Х(Ст)Х-2x2x0,6мм2 по телефонском прикључку На висини 0,5 м од коте 
пода (на местима према монтажном плану)  потребно је монтирати  телефонску 
прикључницу РЈ-11 у модуларној галантерији заједно са енергетским 
прикључницама. 
 
 
 



  

ИНСТАЛАЦИЈА ДИСТРИБУЦИЈЕ ТВ СИГНАЛА 
За кабл од кабловког дистрибутера телевизије предвиђена је цев ф50 мм за 
привод. Хоризонтална и вертикална антенска инсталација изводи се кабловима 
типа РГ6/ЦУ ЛС0Х, карактеристичне импедансе 75Ω, с тим да се један кабл 
доведе до стана директно до прикључнице. У приземљу објекта предвиђа се 
постављање главне концентрације. Енергетско напајање главних 
концентрација се врши напоном 230 В и 50Хз преко засебног струјног круга за 
заједничке потрошње. За прикључак ТВ апарата постављају се антенске 
утичнице за  уградњу у модуларну галантерију заједно са енергетским  
прикључницама . 
 
ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО ИНТЕРФОНА 
Према функционалним захтевима и захтевима за безбедније становање 
предвиђена је и уградња интерфонске инсталације за станове. Основне 
функције интерфонског система се могу реализовати уградњом интерфонског 
система за стамбене објекте.Говорно визуелни уређај (монитор) за 
комуникацију и отварање улазних врата поставља се у сваком стану, поред 
улазних врата на висини 1,5 м од пода. Испред улаза у објекат поставља се 
интерфонски видео позивни панел тастерима за позив сваког стана. За 
напајање интерфонског система предвиђа се полагање проводника типа ПП-Y 
3x1,5мм2 из разводног ормана заједничке потрошње у приземљу објекта. На 
улазним вратима предвиђа се електрична брава. Инсталација интерфона 
предвиђена је кабловима типа Ј-Y(Ст)Y 8x2x0.8мм2 – за вертикалне водове и Ј-
Y(Ст)Y 4x2x0.8мм2-за хоризонтални развод до интерфонског монитора у 
становима. Каблови се полажу у флексибилним цевима одговарајућег пречника 
у зиду испод малтера. Гранање интерфонске инсталације по етажама врши се 
у разводним кутијама 100x100 мм. Веза између позивног панела и 
интерфонског ормана  РО-СС изводи се каблом  Ј-Y(Ст)Y 3x2x0,8  мм2 у 
гибљивом цреву пречника16 мм у зиду испод малтера. 
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1.5.ђ.ТЕХНИЧКИ ОПИС МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА: 
 
ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА 
Инсталација грејања је локална, предвиђена за сваку стамбену целину посебно 
са независним циркулационим системима, и сопственим извором топлотне 
енергије.  
Спољна пројектна температура је -12.10C а унутрашње пројектне температуре 
грејаних просторија су узете према Градској одлуци о снабдевању топлотном 
енергијом. За негрејане просторије су узете температуре према препорукама из 
литературе 
Предметном документацијом је предвиђен двоцевни систем топловодног 
радијаторско грејања са подним разводом цеви  (,,паук’’ систем). Циркулација 
воде у систему се остварује принудним путем циркулационом пумпом. 
Извор топлоте је електрични модулациони уградни котао у сету тип 
„EON“ Ekopan. Сви елементи котларнице се налазе у оквиру термо блока: 
1. сам котао са грејачима  



  

2. тробрзинска циркулациона пумпа  
3. експанзиона посуда  
4. сигурносни вентил  
5. аутоматско одзрачно лонче 
6. славина за пуњење и пражњење 
7. аутоматика котла.  
8. сабирник и разделник са свом потребном арматуром за  
прикључење PEX-AL-PEX цеви Φ16x2 
 
Укључивање грејача се одвија преко релеја са електронском командом, а по 
потреби корисника. Електронско вођење котла и фина регулација помоћу 
термостата омогућују уштеду електричне енергије у току грејне сезоне и до 
30%. Сукцесивним укључивањем грејача обезбеђује се мирнији рад котла и 
осталих уређаја у објекту без удара на електричну инсталацију. Техничке 
карактеристике котла су дате у прилогу. 
Као грејна тела предвиђени су алуминијумски чланкасти 
радијатори ,,GLOBAL’’типа VOX висине према подпрозорским парапетима. 
Грејна тела су димензионисана за режим рада инсталације 70/500 0C.  
Цевна мрежа инсталације је такође димензионисана за пројектни режим 
70/500C. Грејна тела се појединачно повезују цевима вођеним у поду на 
колекторе који су уграђени у уградни сет и повезани са електричним котловма.   
Цевна мрежа у поду је предвиђена од алупласт цеви за централно грејање, а 
видно вођене деонице су предвиђене од одговарајућих челичних цеви. Цевна 
мрежа у поду је предвиђена од цеви које се испоручују у котуру и није 
предвиђено њихово настављање.  
Деонице цевне мреже вођене у поду се изолују и за њих је предвиђена 
одговарајућа Армафлекс изолација дебљине 6мм. 
Одзрачивање инсталације је предвиђено радијаторским одзрачним 
славиницама на грејним телима, одзрачним славинама у ормарићима и 
аутоматским одзрачивањем у самом котлу.  
За радијаторску арматуру су предвиђени радијаторски вентили са уронском 
цеви за двоцевно грејање. Радијаторски вентили су дуплорегулишући са 
термостатском главом производ HERZ  
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Osnovne tehničke karateristke 
Vrsta lifta  Putnički lift 
Sistem vešanja indirektno  2 : 1 
Nosivost (Q) 630 kg ili 8 osoba 
Brzina dizanja (v) 1.00 m/s  
Broj stanica / prilaza 6/ 6 (-1,0,1,2,3,4) 
Visina dizanja (Hdiz) H = 14.70 m  
Mašinska prostorija nema 
Karakteristike voznog okna 



  

Vozno okno/sredina Betonsko / suva - normalna 
Dimenzije voznog okna 1650 x 1800 mm 
Jama voznog okna 1550 mm 
Vrh voznog okna 3600 mm 
Karakteristike kabine 
Vrsta kabine metalna, od inoxa,  pod gumeni, na zadnjoj 

strani ogledalo po celoj širini i visine od 
rukohvata do plafona, rukohvat od nerđajućeg 
čelika 

Hvatački uređaj sa postupnim dejstvom 

Dimenzije kabine 
Širina (A)    1100  mm 
Dubina (B) 1400 mm 
Visina (H) 2075 mm 

Karakteristike vrata 

Kabinska vrata Tip automatska teleskopska od inoxa 
Dimenzije 800 / 2000 mm 

Prilazna vrata Tip automatska teleskopska od inoxa 
Dimenzije 800 / 2000 mm 

Karakteristike komande, signalizacije 
Komanda Mikroprocesorska, Simplex, sabirna na dole 

Signalizacija 
Registracija poziva, direkcione strelice, 
pokazivač položaja u kabini i na glavnoj stanici, 
dugme alarma, nužno svetlo 

Karakteristke pogonske grupe, uređaja za vođenje kabine, protivtega 
Pogonska mašina Ugrađena na čelične nosače u vrhu voznog 

okna 
Reduktor bezreduktorska 
Brzina rotacije 160 ob/min 
Elektro motor Kleemann  
Snaga elektromotora (P) 4,4 kW  VVVF regulisani pogon 
Broj obrtaja (n) Regulisani pogon 
Nominala struja el.motora (In) 18/12 A 
Osigurači 3 x 25 A (topljivi)  
Pogonska užetnjača ∅ 240 mm 
Broj nosećih užadi / prečnik 6 / ∅ 6,5 mm 
Vođice kabine / protivtega ⊥ 75 x 62 x 10  / ⊥ 50 x 50 x 5 
Rastojanje između šina rama 1250 mm 
Rastojanje između šina k.teg 700 mm 

Одговорни пројектант  
за машински део:    Томислав Кртинић, дипл.инж.маш.   
Број лиценце:   333 8496 04 
Печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 



  

Одговорни пројектант  
за електро део:   Бранка Симић, дипл.инж.ел.   
Број лиценце: 350 8300 04 
Печат: Потпис: 
 

           
 
 
 
 
 
1.5.е.ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРИПРЕМНИХ РАДОВА-РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА: 
Катастарске парцеле 11923 и 11924 К.О.Земун имају укупну површину 910.00м². 
Парцела је правоугаоног облика, а терен је у благом паду ка задњој граници 
парцеле.  
По Листу непокретности, на парцели КП 11924 КО Земун нема изграђених 
објеката, а на КП 11923 КО Земун изграђена су четири објекта. Од чега један 
стамбени и три помоћна објекта. 
Површина под објектима је укупно 136.00 м². 
Наведени објекти биће уклоњени пре почетка изградње новог објекта. 
 
Пре почетка рушења извршити снимање и фотографисање свих суседних 
објеката који се налазе на суседним парцелама са спровођењем записника о 
евентуалним постојећим прслинама, пукотинама, оштећењима и слично. 
Поставити репере за снимање суседних објеката ради мерења евентуалних 
будућих слегања истих услед планираних радова. Записник мора бити оверен 
од стране извођача, инвеститора, надзорног органа и власника суседних 
објеката. 
 
Пре почетка рушења са објекта демонтирати столарију, ’лаке’ надстрешнице и 
осталу занатску галантерију, тако да огољењем до основне конструкције буду 
припремqени за рушење. 
 
Пре приступања рушењу треба да се на прописан начин постави скела. 
Уклањање се врши редом:  
- кровног покривача објекта,  
- димњака до међуспратне конструкције 
- дрвене кровне конструкције,  
- међуспратне конструкције и  
- затим одозго на доле систематски димњака и зидова, уклањањем цигли по 
0.5м у висину целим редом. 
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1.5.ж.ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРИПРЕМНИХ РАДОВА - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТЕМЕЉНЕ 
ЈАМЕ И СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА: 
Габарит новопројектованог објекта, његов положај у односу на границу парцеле 
и дубина ископа, определили су изабрани начин обезбеђења темељне јаме. 



  

ШИРОКИ ИСКОП 
ће се радити на две стране (према улици и у дворишту), где је 
новопројектовани објекат од границе парцеле удаљен довољно да се може 
радити овакав ископ са нагибом шкарпе који обезбеђује њену стабилност.  
ПОТПОРНИ ЗИДОВИ 
Уз границу са парцелом КП 11922 и 11921 ископ се мора штитити а.б. 
потпорним зидовима који ће се радити у наизменичним кампадама маx. ширине 
2м на делу где код суседа нема објеката, односно 1.4м - 1.75м где су суседни 
објекти на самој граници парцеле (или у њеној непосредној близини). 
Зидови су у фази изођења потпорни који штите ископ, а у фази експлоатације 
ће бити зидови подрума и имају властити темељ, који је димензионисан за 
утицај активног притиска тла. Темељи су димензионисани за повољно дејство 
кохезије, која није узета у обзир приликом прорачуна и димензионисања зидова 
за фазу експлоатације. Зидови су у фази извођења конзоле, а у фази 
експлоатације укљештени у нивоу темељне плоче и слободно ослоњени на 
таваницу изнад подрума. 
У зидовима ће се оставити анкери за везу са тем. плочом. 
Да би се у потпуности отклонила могућност продора воде, везе између кампада 
ће се обрадити “СНВ” премазом, а цела површина тих зидова и 
хидроизолационим пенетратом. 
На граници са КП 11926 и 11925 ће се извести потпорни зидови због разлике у 
ниву терена на тој парцели и коте платоа са кога се улази у гаражу, а и уз 
колску рампу. Пошто су на самој граници парцеле и ови зидови се морају 
радити у наизменичним кампадама, али је њихов прорачун идентичан за обе 
фазе, јер су конзоле, како у фази извођења, тако и у фази експлоатације.  

Одговорни пројектант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Милош Ерић, дипл.инж.грађ. 

Број лиценце:310 6643 04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО И БРУТО ПОВРШИНА 

ЕТАЖА НЕТО површина 
 по СРПС-у 

БРУТО површина по СРПС-у 

ПОДРУМ 570.30 603.30 
ПРИЗЕМЉЕ 238.58 284.70 
1. СПРАТ 245.23 291.30 
2. СПРАТ 245.23 291.30 

ПОВУЧЕНИ 
СПРАТ 1 226.69 270.27 

ПОВУЧЕНИ 
СПРАТ 2 214.87 256.30 

УКУПНО 
Подземно  570.30  603.30 
Надземно 1170.60 1393.87 

Укупно 1740.90 1997.17 

Одговорни пројектант      

---------------------------------------- 

























1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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