Урбанистички пројекат

II ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
II.1. УВОД
II.1.1. Предмет и циљ израде урбанистичког пројекта
 Број захтева:
 Датум подношења:
 Инвеститор:

350-409/2021
19.05.2021. године
VKV TRADE ДОО ПОЉНА

 Место
 Катастарска општина
 Бројеви катастарских парцела

Крушевац
КО Крушевац
5996/2

Изради предметног урбанистичког пројекта приступило се на захтев инвеститора VKV
TRADE ДОО ПОЉНА и на основу обавештења Градске управе Града Крушевца, Одељења
за урбанизам и грађевинарство бр. 350-409/2021 од 16.06.2021. године.
Циљ израде урбанистичког пројекта изградње пословног комплекса – објекта за
технички преглед возила спратности П+1 и објекта за сервисирање тахографа спратности
П на кат.парцели 5996/2 КО Крушевац, привођење простора планираној намени и
усклађивање параметара и услова дефинисаних ПГР-а Север (Сл. Лист града Крушевца
бр. 7/2017), као и обезбеђивање урбанистичко-техничких инструмената спровођења и
дефинисања правила уређења и изградње, прикључење на инфраструктуру, испитивање
архитектонско урбанистичког концепта објекта.
Простор који је предмет урбанистичког пројекта обухваћен је урбанистичким планом
ПГР Север (Сл. Лист града Крушевца бр. 7/2017) и налази се у урбанистичкој целини 6.3.1.
за коју је планом обавезна израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичкоархитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко архитектонске
разраде локације тј. дефинисања и верификације јединственог урбанистичкоархитектонског решења.
II.1.2. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта
II.1.2.1. Правни основ:
- Закон о планирању и изградњи – „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21, чланови 60-64.
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/15, 32/19),
- Правилник о општим условима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник
Републике Србије“ бр.22/15).
- Обавештење Одељења за урбанизам и грађевинарство Општине Крушевац, бр. 350409/2021 од 16.06.2021. године.
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II.1.2.2. Плански основ:
- ПГР Север (Сл. Лист града Крушевца бр. 7/2017)

II.2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Урбанистички пројекат обухвата катастарску парцелу број 5996/2 КО Крушевац.
Граница УП-а се поклапа са границама катастарске парцеле 5996/2 КО Крушевац и
суседних катастарских парцела. Граница Урбанистичког пројекта приказана је на свим
графичким прилозима.
Укупна површина обухвата урбанистичког пројекта износи 36 68m2.

II.3. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Предметна локација се налази на територији катастарске општине Крушевац у улици
Јасички пут.
Локација је неизграђена.
Сателитски снимак локације – Извор гоогле мап
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Табеларни приказ биланса површина у оквиру граница УП-а уписаних у листу
непокретности број 8339.
Број листа
непокретности

Катастарска
парцела

Површина
(m2)

%

8339

5996/2

3668 m2

100%

Катастарска
парцела

Под објектом
(m2)

Слободне
површине(m2)

укупно

5996/2

0

3668 m2

3668 m2

Окружење локације је неизграђено или је у фази изградње по ПГР-у.

II.4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
- Извод из ПГР Север у Крушевцу (Сл. Лист града Крушевца бр. 7/2017). Према плану
детаљне регулације предметна парцела налази се у урбанистичкој целини 6.3.1.
Графички прилог ПГР – Планирана Намена површина
Према графичком прилогу лист бр. 2 „Планирана намена површина“, предметна
локација се налази у површинама остале намене привредне делатности ПД-02
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Графички прилог ПГР - Регулационо-нивелациони план
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Планом је дефинисана саобраћајна матрица, планирана регулација корита Гарског и
Кошијксог потока који једним делом протичу кроз планско подручје, као и комплетно
опремање комуналном инфраструктуром.
Тиме је створен плански основ за развој привредних делатности, односно активирање
постојећих, уређење неизграђених, као и формирање нових привредних зона, односно
за њихово ефикасније привођење намени.
Привредне делатности су претежна намена планског подручја.
Комерцијалне делатности планиране су као допунска намена, обзиром на трасе
главних саобраћајних коридора (планирани ауто-пут, северна и источна обилазница,
веза западне са источном обилазницом) који чине планско подручје атрактивним за
њихов развој.
Планирана је изградња објеката комерцијалних делатности, јавних функција, као и
спортско рекреативнох садржаја, како би се омогућила контролисана флексибилност
простора.
Планом генералне регулације Север у Крушевцу (Сл. Лист града Крушевца бр. 7/2017)
одређене су локације за које је одређује израда Урбанистичких пројеката, којој припада
и урбанистичка целина 6.3.1 :
 Претежна намена – привредне делатности ПД-01, ПД-02
 Допунска намена – комерцијалне делатности КД-01, спорт и рекреација СР-02,
СР-03
 Пратећа намена – јавне функције – управа и администрација, здравство
За привредне делатности (ПД-01,ПД-02) или објекте комерцијалних делатности
различитих типова (тип КД-01, СР-02, СР-03), израда урбанистичког пројекта је потребна
ради урбанистичко архитектонске разраде локације или на захтев инвеститора у складу
са Законом. У том случају у урбанистичком пројекту потребно је урадити урбанистичку
анализу зоне у којој се налазе. Обавезно је испунити све услове дате урбанистичким
планом, који се односе и на услове из домена обезбеђивања довољног броја гаражних
и паркинг места, приступних саобраћајница, стаза, места за контејнере, минимума
слободних површина неопходних за организацију живота станара или корисника ових
објеката и др.
Урбанистички параметри
Урбанистички параметри дати су као максималне дозвољене вредности које се не
могу прекорачити и односе се на:


Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) јесте збир површина свих
надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).



Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте однос бруто развијене грађевинске
површине (БРГП) изграђеног или планираног објекта и укупне површине
грађевинске парцеле.
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Индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос габарита хоризонталне
пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине
грађевинске парцеле, изражен у процентима (%).



Максимална спратност објеката, као параметар којим се одређује висинска
регулација, дефинисана је, по планираним наменама.

Урбанистички параметри за објекте привредних делатности
тип

макс.
спратност

макс.
ИЗ (%)

мин. површина
парцеле (м2)

мин.
ширина
парцеле (м)

ПД-01

П+2
до 18м

40%

1.500

30

ПД-02

П+1

40%

800

16

На грађевинској парцели површине и ширине мање 10% од минимално
дефинисаних, дозвољава се изградња и доградња објеката са урбанистичким
параметрима који су 10% мањи од утврђеног максималног индекса заузетости,
минималне површине парцеле и минималне ширине фронта парцеле.
Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 30%.
Биланси површина
Планирана намена
Претежна намена

Допунска намена

привредне делатности
(тип ПД-01, ПД-02)

комерцијлне делатности и спорт и рекреација
(тип КД-01, СР-02, СР-03)

Висина објекта
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са
косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом).
Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терна и вертикалне осе објекта.
Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или
ширини регулације. Релативна висина је:
 на релативно равном терену – растојање од нулте коте до коте слемена (за
објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом)
 на терену у паду са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте
до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако од 2,0м –
растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца
 на терену у паду са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте
до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м – растојање од коте
нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко
2,0м
 на терену у паду са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од
коте јавног или приступног пута – растојање од коте нивелете пута до коте
слемена (венца)
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на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта се
утврђује применом одговарајућих предходних тачака.
Кота приземља објеката
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта и то:
 кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута,
 кота приземља може бити највише 1,2м виша од нулте коте,
 за објекте на терену у паду са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа
од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м нижа од
коте нивелете јавног пута,


за објекте на терену у паду са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота
приземља објекта одређује се применом одговарајућих тачака овог поглавља,

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели
На истој грађевинској парцели дозвољава се изградња више објеката, исте или
компатибилне намене, као и изградња помоћних у других објеката у функцији
комплекса.
При утврђиваљу индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске
парцеле, урачунава се површина свих објеката на парцели.
Грађевински елементи објеката
Грађевински елемент (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова)
не могу прелазити грађевинску линију више од 1,20м.
Хоризонтална пројекција испада не може прелазити регулациону линију.
Спољно степениште
Ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију мин. 3,0м и ако
савладавају висину од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део).
Уколико степенице савладавају висину већу од 0,9м, онда улазе у габарит објекта.
Начин обезбеђивања приступа парцели
Уколико парцела нема директан приступ на пут или другу јавну површину намењену
за саобраћај, могуће је формирање приватног пролаза:
 ширина приватног пролаза не може бити мања од 5,0м;
 Корисна ширина пролаза на грађевинској парцели, поред једне стране објекта
мора бити без физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.).
До објекат мора се обезбедити противпожарни пут, који не може бити ужи од 3,5м
за једносмерну комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.
Паркирање
Паркирање се обезбеђује на следећи начин:
 За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних
делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај
возила, како теретних, тако и путничких и то једно паркинг место или једно
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора, осим за: пошту –
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једно ПМ на 150м2 корисног простора, трговину на мало – једно ПМ на 100м2
корисног простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан простор за осам
столица;
 За паркирање возила за сопствене потребе (путничких и теретних возила, као и
машина), власници објеката привредних делатности обезбеђују простор на
сопственој грађевинској парцели, тако да је број паркинг места једнак броју 50%
радника из прве смене;
 За паркирање возила за објекте јавних функција потребан број паркинг и
гаражних места за сопствене потребе и за кориснике уређује се на грађевинској
парцели, по критеријуму једно ПМ на 70м2 корисног простора.
Гараже се планирају у објекту или ван објекта на грађевинској парцели.
Површине објеката гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели
урачунавају се при утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не урачунавају у индексе.
Одводњавање површинских вода
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати ка суседним
грађевинским парцелама, већ према улици, односно регулисаној атмосферској
канализацији.
Архитектонско обликовање објеката
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка подизању амбијенталних
вредности простора. Примењене урбане форме и архитектонско обликовање
морају бити такве да доприносе стварању хармоничне слике града.
Реконструкција постојећих објеката мора бити у складу са условима из плана.
Архитектонско обликовање кровова
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и обликовним карактеристикама
окружења.
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°.
Ограђивање грађевинских парцела
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да сви елементи ограде (темељи,
ограда, стубови ограде и капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Грађевинске парцеле намењене изградњи објеката привредних, комерцијалних и
комуналних делатности, могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом
максималне висине 2,2м.
Грађевинске парцеле јавних објеката могу се ограђивати транспарентном оградом
максималне висине 2,2м, која може имати парапет максималне висине 0,4м.
Ограде парцела на углу не могу бити више од 0,9м рачунајући од коте тротоара,
односно јавног пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају бити
транспарентне са максималном висином парапета 0,4м. Дужина ограде која је
висине 0,9м одређује се условима за сваки конкретни случај.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну
опасност по живот људи, одређује се условима за сваки конкретни случај.
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Одлагање отпада
У оквиру локација неопходно је предвидети посебне просторе за сакупљање,
примарну селекцију и одношење комуналног и/или индустријског отпада.
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа реализовати у складу са нормативом
1 контејнер на 500м2 корисне површине пословног простора.
Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, у габариту објекта или изван
габарита објекта, тако да се обезбеди несметани приступ возилима надлежног
предузећа (рампе и сл.).
Постављање контејнера вршити у складу са Одлуком о одржавању чистоће и
подизању и одржавању зелених површина на подручју Општине Крушевац (Сл. лист.
Општине Крушевац бр.07/01)
Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката
У фази израде техничке документације, у зависности од врсте и класе објеката,
израдити Елаборат о геотехничким условима изградње.
Правила грађења за комерцијалне делатности тип ПД-02
урбанистички параметри
тип

макс.
спратност

макс.
ИЗ (%)

мин. површина
парцеле (м2)

мин.
ширина
парцеле (м)

ПД-02

П+1

40%

800

16

типологија објеката
Планирана је изградња слободниостојећег објеката.
положај објекта на парцели
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, а према графичкoм прилогу бр.3
"Регулационо - нивелациони план ".
Регулационе и грађевинске линије утврђене Планом су обавезне и нису дозвољена
одступања.
индекс заузетости
Из=40%.
Индекс заузетости је дат на нивоу урбанистичке зоне. Параметри су дати као
максималне вредности које је могуће реализовати уколико се задовоље сви остали
урбанистички услови.
Спратност објекта
П+1
Услови за формирање грађевинске парцеле
Минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је
800м².
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Архитектонско обликовање објеката
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка подизању амбијенталних вредности
простора. Примењене урбане форме и архитектонско обликовање морају бити такве да
доприносе стварању хармоничне слике града.
Реконструкција постојећих објеката мора бити у складу са условима из плана.
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка подизању амбијенталних вредности
простора. Примењене урбане форме и архитектонско обликовање морају бити такве да
доприносе стварању хармоничне слике града.
Реконструкција постојећих објеката мора бити у складу са условима из плана.
Паркирање
За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних
делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила,
како теретних, тако и путничких и то једно паркинг место или једно гаражно место на
70м2 корисне површине пословног простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2
корисног простора, трговину на мало – једно ПМ на 100м2 корисног простора,
угоститељске објекте – једно ПМ на користан простор за осам столица;
Уређење слободних и зелених површина
Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 30%.
Ограђивање парцеле
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да сви елементи ограде (темељи, ограда,
стубови ограде и капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Грађевинске парцеле намењене изградњи објеката привредних, комерцијалних и
комуналних делатности, могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом
максималне висине 2,2м.
Одлагање отпада
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа реализовати у складу са нормативом
1 контејнер на 500м2 корисне површине пословног простора.
Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, у габариту објекта или изван
габарита објекта, тако да се обезбеди несметани приступ возилима надлежног
предузећа (рампе и сл.).
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II.5. ПРАВИЛА ГРАДЊЕ НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
II.5.1. Аналитичко геодетски елементи грађевинске парцеле
Предметна катастарска парцела број 5996/2 је као таква дефинисана у катастру
непокретности и испуњава услове грађевинске парцеле. Површина парцеле је 3668м2.
II.5.2. Намена површина
Простор обухваћен урбанистичким пројектом налази се у урбанистичкој целини 6.3.1., а
по намени површина спада у комерцијалне делатности тип КД-02.
II.5.3. Елементи хоризонталне и вертикалне регулације
II.5.3.1. Регулациона линија
Регулациона линија дефинисана је на међној линији предметне катастарске парцеле
5996/2 КО Крушевац и 2125/1 КО Лазарица тј. улице Јасички пут .
II.5.3.2. Грађевинска линија
Зону градње објекта на парцели дефинишу грађевинске линије и растојање бочних и
задње границе парцеле.
Грађевинска линија је на удаљености од 5,00м од регулационе линије тј. улице Јасички
пут.
II.5.4. Типологија објекта
Објекат је слободностојећи.
II.5.5. Урбанистички параметри
Минимална потребна површина грађевинске парцеле је 800м2
Површина грађевинске парцеле је 3668м2 (36а 68м2).
II.5.5.1. Индекс заузетости
Максимални индекс заузетости на парцели за слободностојеће објекте је „Из“=40%
Остварена површина хоризонталне пројекције објекта је 539,66м2=14.71%
II.5.6. Спратност објекта
Максимална дозвољена спратност објекта је П+1
Остварена спратност објекта је П+1/П
II.5.7. Висина објекта
Према ПГР-у висина објекта дефинише се према Нултој коти.
Нулта кота објекта је кота приступног пута.
Дозвољена висина приземља у односу на нулту коту је +1,20м, односно +0,20м за
комерцијалне делатности – остварена +0,10м
Дозвољена висина коте слемена у односу на нулту коту је +18,00м – остварена
+8,00м/7,00м
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II.5.8. Планирани и остварени урбанистички параметри
УРБАНИСТИЧКИ
ПАРАМЕТРИ

ПРЕМА ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Минимална површина
грађевинске парцеле
800м2

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА
минимални фронт
парцеле према
саобраћајници

16 m

положај грађевинске
линије у односу на
регулациону линију

5,00m

Растојање од бочне
границе парцеле

слободностојећи

СТЕПЕН
ЗАУЗЕТОСТИ
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

СПРАТНОСТ

КОТА ПРИЗЕМЉА

БРГП ПОДЗЕМНИХ
ЕТАЖА

/

БРГП УКУПНО
БРОЈ ЛОКАЛА

БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА

21,74m
слободностојећи

зелене и слободне
површине - 30%

31,78%

+0,20м од коте приступног
пута односно нулте коте

/

Минимална ширина ~26,62м ка
улици Јасички пут

14,71%

Слеме 18,00м

БРГП НАДЗЕМНИХ
ЕТАЖА

3668м2

40%

П+1

МАКСИМАЛНА
ВИСИНА ОБЈЕКТА

ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ НА
ГРАЂЕВНИСКОЈ ПАРЦЕЛИ

објекат за технички прегледи
возила П+1
објекат за сервисирање
тахографа П
8,00м/7,00м
+0,10м од коте приступног пута
односно нулте коте
објекат за технички
прегледи возила – 442,91 m2
објекат за сервисирање
тахографа – 96,75 м2
/

надзмена + подземна БРГП
/

539,66 m2
4

1пм/70м2 корисног
пословног простора
185,37м2/70 м2=2,64
односно 3ПМ

Потребно 3ПМ
у партеру – укупно 6ПМ
УКУПНО 6 паркинг места
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II.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
II.6.1. Општи услови за изградњу саобраћајних површина
-

-

Колски прилаз унутрашњости дворишта за паркирање возила корисника стамбеног
и пословног простора обезбеђен је пролазом- пасажом кроз фасадну раван
објекта, у минималној ширини 3,00м.
Све колске прилазе пројектовати преко упуштеног ивичњака и ојачаног тротоара
Подлога за кретање возила мора бити адекватна
Унутрашњи саобраћај је предвиђен као двосмерни минималне ширине 5,4м
Сва паркинг места су према важећим стандардима, за управна места простор за
маневрисање пројектовати са мин ширином 5,4м:
- Без наткриљења 2,3 x4,8

JUS U.S4.234 – 1980
Правилник бр. 31-3529/2 од 1980-02-28; Службени лист СФРЈ, бр.17/80
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II.6.2. Услови за изградњу комуналне инфраструктуре
II.6.2.1. Водоводна мрежа
За катастарску парцелу 5996/2 КО Крушевац не постоји изграђен неопходан водоводни
прикључак 100. на јавној површини на постојећој уличној водоводној мрежи
уграђена је рачва за прикључење предметне парцеле на водоводну мрежу ТПЕ110.
Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови за пројектовање
прикључка унутрашњих инсталација водовода на градску водоводну мрежу од
ЈКП “Водовод Крушевац“, број 189/2 од 22.07.2021. године Крушевац.
II.6.2.2. Канализациона мрежа
Пројектом предвидети прикључак на постојећу градску фекалну канализациону мрежу
63 у један од постојећих уличних канализационих шахтова. Инвеститор је у обавези
да изгради прикључни канализациони шахт на предметној катастарској парцели и да у
новопројектованом канализационом шахту ургади пумпно постројење.
Атмосферска канализација предвиђа се гравитационим путем преко поплочаних
површина и риголама.
Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови за пројектовање
прикључка унутрашњих инсталација канализације на градску канализациону
мрежу од ЈКП “Водовод Крушевац“, број 189/2 од 22.07.2021. године Крушевац.
II.6.2.3. Електро мрежа
Претходним условима Електродистрибуције Србије, предвиђа се прикључење на будућу
ТС 10/0,4кV “ЗОНА Е“ од КПК на предметном објекту.
Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови Електродистрибуције
Србије број 8X.1.1.0-D-07.06-20700196670/1 од 15.09.2021. године.
II.6.2.4. Гасна мрежа и постројења
На локацији не постоје изграђени, а ни пројектована дистрибутивна гасоводна мрежа
која је у надлежности ЈП “Србијагас”, тако да ЈП “Србијагас” даје сагласност за изградњу
објекта.
Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови “Србијагаса“
број 05-03-3/260-21 од 11.08.2021.године.
II.6.2.5. Саобраћајно – технички услови
Саобрачајне прикључке на кат. парцелу бр. 5996/2 КО Крушевац планирати на путном
земљишту кат. пар. бр. 2076/1 КО лазарица преко кат.парцеле бр. 2125/1 КО лазарица.
Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови
Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац
број II-1883 од 01.07.2021.године.
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II.6.2.6. Услови са аспекта одржавања градске чистоће
За одлагање комуналног отпада из предвиђевог објекта, потребно је поставити 1
контејнер на 500м2 корисне површине објекта. Предвиђен је један контејнер који
задовољава потребе целокупног објекта.
Контејнер је предвиђен на слободној површини.
II.6.2.7. Услови за уређење слободних површина
-

Минимални проценат зелених и слободних површина 30% - остварено је 31,78%

II.7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ
II.7.1. Мере зашите културних добара
На подручју у обухвату урбанистичког пројекта и у његовој непосредној околини нема
непокретних културних добара и природних добара.
Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да прекине радове и обавести надлежни завод за
заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да
се сачува на месту и у положају у ком је откривен (Закон о културним добрима "Сл.
Гласник" бр.71/94
Ради заштите биодиверзитета урбаних површина, као и потребе очувања квалитета
ваздуха, неопходно је за озелењавање користити аутохтоне врсте које су највише
прилагођене локалним педолошким и климатским условима, а избегавати коришћење
инвазивних врста.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.)
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави
надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере
заштите од уништења, оштећивања или крађе.
II.7.2. Мере зашите од елементарних непогода
Правовременим предвиђањем, откривањем, праћењем и предузимањем превентивних
и заштитних мера смањиће се ризик и последице ванредних и опасних метеоролошких
појава.
Мерама заштите јавних путева, у првом реду подизањем заштитних „зелених" појасева,
прикупљањем и одвођењем атмосферских вода, као и асфалтним коловозом и
појачаним одржавањем путева, обезбедиће се доступност простора у периоду трајања
и отклањања последица елементарних непогода.
Заштита људи и материјалних добара обезбеђује се планирањем и дефинисањем
обавезе у складу са постојећом просторно - планском и законском регулативом:
•
Законом о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 45/91;48/94 и 116/07);
•
Законом о ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", бр. 111/09,
92/11 измена);
•
Уредба о организовању и функционисању цивилне заштите ("Службени гласник
РС" бр. 21/92).
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Заштита од земљотреса
Подручје Урбанистичког пројекта налази се у сеизмичкој зони од 8° МСK скале.
У циљу заштите од земљотреса објекти морају бити категорисани и реализовани у
складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње
у сеизмичким подручјима ("Сл. лист СФРЈ", број 31/81, 49/82, 29/83, 52/90).
II.7.3. Мере зашите од пожара
У циљу заштите од пожара предвиђају се следећи услови:
Заштиту од пожара спровести свим потребним мерама тако да се превентивно обезбеди
немогућност ширења пожара, а у складу са свим важећим прописима из те области, као
и са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15);
–
У самом објекту се мора предвидети противпожарна хидрантска мрежа са
комплетном опремом, која се пројектује према Правилнику о техничким нормативима
за хидратантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", број 30/91);
–
Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким
нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", број 53/88,
54/88, 28/95);
–
Објекaт морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу електроенергетских водова називног напона 1кВ до 400 kV
(„Службени лист СФРЈ”, број 65/88);
–
Објекат мора бити реализован и у скалaду са Правилником о техничким
нормативима за климатизацију и вентилацију ("Сл. лист СФРЈ", број 38/89);
–
Објекат мора бити реализован и у скалaду са Правилником о техничким
нормативима за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл. лист СФРЈ", број
45/85);
–
Објекат мора бити реализован и у скалaду са Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", број
11/96).
–
обезбеђења безбедносних појасева у зонама којима се спречава ширење
пожара;
–
прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже у
објектима, у складу са прописима, посебно за производне и друге намене у зони рада;
–
капацитети планиране водоводне мреже као и капацитет изворишта обезбеђује
довољне количине воде;
–
планирана мрежа саобрађајница, приступних путева и пролаза за ватрогасна
возила прописаним појасевима регулације обезбеђује приступ објектима;
–
правилима грађења за објекте у грађевинским зонама и целинама утврђена је
обавеза обезбеђивања приступа ватрогасним возилима.
Постојећом и планираном саобраћајницом омогућен је долазак ватрогасних возила, и
њихово несметано кретање и приступ до фасадa објекта.
Заштита од акцидената
Спречавање акциденталних удеса свих врста могуће је само уз одговорно извођење
превентивних мера и мера строгог надзора и контроле.
Надзор, правилни начин руковања у складу са важећим прописима и контрола, основни
су предуслови за спречавање могућих акцидената.
II.7.4. Мере за несметано кретање лица са инвалидитетом, деци и старим особама
При пројектовању и реализацији објекта применити решења која ће омогућити лицима
са посебним потребама неометано и континуално кретање и приступ објектима.
Кретање лица омогућити пројектовањем оборених ивичњака на местима пешачких
прелаза, као и одговарајућим пројектовањем рампи за повезивање виших и нижих
нивоа, обезбеђењем довољне ширине, безбедних нагиба и одговарајућом обрадом
површина а у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објекта, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл.Гласник РС", бр.22/15).
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II.7.5. Енергетска ефикасност
Пројекат је урађен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл.
гласник РС", бр. 61/2011) на основу члана 201. тачка 1. Закона о планирању и изградњи.
Архитектонске мере енергетске ефикасности:
Објекат пројектовати тако да се максимално искористи потенцијал локације: сунце,
ветар и зеленило.
▪
Пројектом предвидети адекватну изолацију и вентилацију крова
▪
У што већој мери користити природну вентилацију простора
▪
Допринети задржавању топлоте и коришћењу топлотних добитака: изолацијом
спољашњих зидова, избором материјала и решавањем детаља, елиминисањем
топлотних мостова; применом квалитетних стакала и рамова прозора и врата, као
и процентом застакљења фасаде
▪
Објекат пројектовати са високом заптивеношћу фасадног омотача
▪
Изолација преградних зидова
▪
Изолација подова
▪
Смањење инфилтрације
▪
Увођење дневне светлости и примена система контроле осветљаја
▪
Фарбање плафона и зидова рефлексивном бојом
▪
Примена ефикасније опреме и инсталација у објекту
II.7.6. Заштита и унапређење животне средине
При изради овог Урбанистичког пројекта у интересу заштите животне средине у
потпуности су одпоштоване мере заштите у погледу урбанистичких параметара,
комуналне опремљености земљишта и планираних слободних и зелених површина.
Општи услови
У циљу заштите животне средине потребно је урбанистичким и грађевинско-техничким
мерама елиминисати или свести на минималну меру, присутне штетне утицаје.
Није дозвољена изградња која може да, на било који начин, угрози животну средину,
сам објекат и објекте и функционисање суседних парцела.
Сав вишак материјала, отпад и сл. настао током изградње одмах уклањати са локације.
Депоновање отпада се мора обавити под условима надлежне комуналне службе. За
одлагање комуналног отпада планира се коришћење постојећих локација унутар
комплекса.
На основу члана 14. и 15. Закона о заштити животне средине и других одредби које се
односе на заштиту животне средине, прописани су услови које је неопходно
испоштовати у процесу прибављања техничке документације и изградње објеката и
простора:
–
Интерне саобраћајнице и објекте инфраструктуре пројектовати и
изградити/реконструисати у складу са важећим нормама и стандардима за ту врсту
и намену објекта.
Заштита земљишта
У циљу заштите земљишта од деловања отпадних материја, неопходно је организовати
контролу појаве штетних отпадних материја, њихово сакупљање, уклањање и брзо
превођење у нешкодљиво стање.
Забрана неконтролисаног депоновања свих врста отпада.
Обновити постојеће и образовати нове зелене површине, садњом адекватних биљних
врста.
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Заштита ваздуха
Унапређење квалитета ваздуха обезбедити даљим развојем заснованом на
рационалнијој употреби енергије и повећању енергетске ефикасности, гасификацији
читавог насеља, увођењу економски оправданих нових и обновљивих извора енергије,
и др.
Реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим
еколошким принципима према европским стандардима
Потребно је формирати одговарајуће заштитне зелене засаде почевши од травног
покривача, преко шибља и дрвећа чиме ће се обезбедити функционалност зеленила, у
смислу заштите, током читаве године.
Заштита вода
Не очекује се повећање загађености атмосферских вода.
Правила заштите од буке
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке. Највиши
нивои дозвољене буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање
акустичних зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10).
Код садржаја који могу да представљају изворе буке не могу бити прекорачени
дозвољени нивои буке и мора се поштовати Закон о заштити од буке у животној средини
("Службени гласник РС", бр.36/09 и 88/10).
Сакупљање и одношење чврстог комуналног отпада
На грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за
комунални и сепарисани отпад (ПЕТ амбалажа и папир). Тачан број контејнера је
одредређен ИДР-ом. Осим стандардних контејнера могу се поставити и друге врсте
контејнера, за одвајање отпада по врстама. Сви контејнери и канте морају имати
исправне поклопце и морају бити затворени.
II.7.7. Инжењерско геолошки услови
Инжењерско геолошка испитивања тла нису урађена у оквиру израде урбанистичког
пројекта, а обавеза је инвеститора да геомеханику тла уради до израде Пројекта за
грађевинску дозволу.
-

Грађевинско подручје у коме се налази предметна локација је грађевинска целина
са већ изграђеним објектима у окружењу.
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА
Уз ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ који је део пројекта за
ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА “ВКВ ТРАДЕ“ ОБЈЕКАТ ЗА
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА спратности /Пр+1/, И ОБЈЕКАТ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ
ТАХОГРАФА СПРАТНОСТИ /Пр/ на кат. Парцели бр.5996/2 К.О. Крушевац, Крушевац
Новопројектовани пословни комплекс састоји се из:
•
ОБЈЕКАТ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА
•
ОБЈЕКАТ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА
ОБЈЕКАТ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА
Укупна нето површина објекта је: 841.17 м2
Укупна бруто површина објекта је: 885.82 м2
Објекат yа техницки преглед возила спратности ''Пр+1''- Састоји се од управног дела који
је рађен у скелетном систему где носеце елементе цине стубови и греде и хале за
техницки преглед возила где носеце елементе цине целицни стубови и ресеткасти
носаци. Фасадни зидови су од клима блокова д=20цм и фасадних сендвич панела
д=15цм. Фундирање је преко тракастих темеља и темеља самаца повезаних темељним
гредама. Кровна конструкција је код управног дела од цетинара друге класе са
покривацем од фалцованог лима, а изнад дела за техницки преглед возила од челичних
решетки са рожњачама од челичних кутијастих профила и покрицем од ПВЦ мембране.
Нагиб кова је 3⁰. Спратна висина код управног дела у приземљу је 345цм, а на спрату је
365цм, док је делу где се обавља техницки преглед возила светла висина 541цм. Кота
слемена 8.00м. Подна плоча хале је аб плоча д=15 цм (феробетон) и гранитна керамика
у зависности од намене просторије.
ОБЈЕКАТ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА
Укупна нето површина објекта је: 89.24 м2
Укупна бруто површина објекта је: 96.75 м2
Објекат за сервисирање тахографа спратности ''Пр''- Носеће елементе чине челични.
стубови и челични решеткасти носачи. Фасадни зидови су од фасадних сендвич панела
д=15цм. Фундирање је преко темеља самаца повезаних темељним гредама. Кровна
конструкција је од челичних решетки са рожњачама од челичних кутијастих профила.
Кров хале је двоводан са нагибом од 3⁰. Кровни покривач је кровни сендвич лим.
Спратна светла висина је 541цм. Кота слемена хале је +7.00м Подна плоча хале је аб
плоча д=15 цм (феробетон) са потребном хидроизолацијом преко плоче од мршавог
бетона д=10 и слоја збијеног шљунка 10цм.
Сви спољни отвори на објектима (прозори и врата) су од Ал. пластифицираних профила
застакљених термопан стаклом. Све опшивке као и хоризонтални и вертикални олуци су
од пластифицираног челичног лима.
Инсталације:
У свим објектима су предвиђене инсталације водовода и канализације , електро
инсталације јаке и слабе струје, громобранске инсталације.
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IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12,
42/13– одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18,
31/2019 и 37/2019 ) након јавне презентације пројекта и добијања позитивног
мишљења‐потврде Урбанистичког пројекта, од стране надлежног органа за послове
урбанизма, пројекат се прослеђује на даље спровођење.
На основу члана 57. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,
98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019), потврђени Урбанистички
пројекат представља правни основ за издавање локацијских услова за изградњу нових и
доградњу објеката за које се издаје грађевинска дозвола.

ОБРАЂИВАЧ

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

_____________________________
Владица Аранђеловић дипл.инж.арх.
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