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катастар непокретности, катастар непокретности, за КП бр. 3980/1за КП бр. 3980/1  и 3980/3 и 3980/3 КО КО Краљево данаКраљево дана 10.05.2016. 10.05.2016.

годинегодине;;
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4.4. Извод из листа  непокретности  бр.6076 КО  Краљево,  под  бр.  953-1/2016-608 од
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7.7. Министарство унутрашњих послова под бр. 217-6287/16 од дана 24.06.2016.год.Министарство унутрашњих послова под бр. 217-6287/16 од дана 24.06.2016.год.

 

8.8. “ЕПС Дистрибуција “ д.о.о. Београд под бр. 167751/2-16 од дана 28.06.2016. год.

9.9. ЈП Србијагас под бр. 06-03/14700 од дана 29.06.2016. год

10.10. Телеком Србија под бр. 237085/2-2016 од дана 30.06.2016. год.

11.11.  ЈКП “Водовод” под бр.1924/1 од дана 05.07.2016.год.
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13.13. Министарство здравља под бр.530-53-00743/2016-10 од дана 12.09.2016. год.

Страна

4 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

за урбанистичко-архитектонско обликовање просторне целине парка
на делу к.п. бр. 3980/1, 3980/3 и целој к.п. бр.3984/1 КО Краљево  

А. ТЕКСТУАЛНИ   ДЕОА. ТЕКСТУАЛНИ   ДЕО

          

Страна

5 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

за урбанистичко-архитектонско обликовање просторне целине парка
на делу к.п. бр. 3980/1, 3980/3 и целој к.п. бр.3984/1 КО Краљево  

ББ.  .  ГРАФИЧКИГРАФИЧКИ  ДЕО  ДЕО

Страна

6 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

за урбанистичко-архитектонско обликовање просторне целине парка
на делу к.п. бр. 3980/1, 3980/3 и целој к.п. бр.3984/1 КО Краљево  

Ц.    ДОКУМЕНТАЦИЈА Ц.    ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА ПРОЈЕКТА 

Страна

7 



УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ 

за урбанистичко-архитектонско обликовање просторне целине парка
на  делу кп. бр. 3980/1, 3980/3  и целој кп. бр. 3984/1 КО Краљево

1.  УВОД , 1.  УВОД , ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  

   

У складу са  Програмом  уређивања  грађевинског  земљишта за 2016, год. (Сл. Лист

Града Краљева бр. 29/2015), позиција В.1, приступило се изради Урбанистичког пројекта за

урбанистичко-архитектонско  обликовање  просторне  целине  парка  на делу  катастарских

парцела  бр.  3980/1,  3980/3  и целој кп. бр.3984/1 КО Краљево, а по одредбама  члана 60. и

61. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр.,

64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/12,  42/2013-одлука  УС,  50/2013-одлука  УС,  98/2013  –

одлука УС, 132/2014 и 145/2014).  

        Парцеле за  које се  ради  Урбанистички  пројекат,  налазе се  у  насељу  Рибница  и

обухваћене  су  Изменом  плана  генералне  регулације  Рибница  (усвојен  29.12.2014. под  бр.

011-244/2014-III).  

                  2.2. ЛОКАЦИЈА  ЛОКАЦИЈА И ОБУХВАТ ПРОЈЕКТАИ ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА  

Урбанистичким пројектом обухваћене су следеће катастарске парцеле: 

-део кп.бр.  3980/1 КО Краљево,  уписана у извод из листа непокретности под бр 1659 КО

Краљево као јавна својина, 1/1 у власништву Града Краљева, у површини од 5ха 57ари 47м²;

-део кп. бр. 3980/3 КО Краљево уписана  у извод из листа непокретности под бр 1659 КО

Краљево као јавна својина, 1/1 у власништву Града Краљева, у површини од 6ха 67ари 76м²;

-кп.  бр.  3984/1  КО  Краљево  уписана  у  извод  из  листа  непокретности  под  бр  6076  КО

Краљево као приватна својина, 1/1 у власништву Миновић Радосава, у површини од  24ара

03м².

 Предметне кат. парцеле налазе се у потцелини 5.1.1.2 која обухвата простор који је

дефинисан  Изменом  ПГР  Рибница,  једним  делом  за  спорт  и  рекреацију,  а  другим  као

парковска  површина. Потцелина   5.1.1.2 са  југозападне  стране  се  граничи  са  ул.  Душана

Поповића, са североисточне са бедемом (обалоутврда реке Ибар), са југоисточне стране је

планирана саобраћајница ка будућем  мосту преко реке Ибар, а са северозападне стране је

изграђен паркинг за потребе постојеће спортске хале. 

Сама локација парка је између бедема и простора на коме је у једном делу изграђена

спортска  хала,  а  у  другом  је  започета  изградња  затвореног  базена.  На  локацији,  уз  саму

границу урбанистичког пројекта, постоје објекти изграђени за потребе спортске хале и то:

технички  блок  (котларница,  трансформаторска  станица  и  дизелагрегат),  објекат  МРС  и

резервоар за течно гориво (под земљом). Остали део локације је неизграђен и неуређен.

На  катастарској  парцели  бр.  3980/3  КО  Краљево,  на  бедему,  ПГР-ом  Рибница

планирана  је  мини  железница  (”Рижина  пруга”),  као  туристичка  атракција,  са  почетном

железничком  станицом  у  непосредној  близини,.  Тренутно  се  овај  простор  користи  као

пешачка стаза.

На локацији нема заштићених природних и културних добара.
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Урбанистичким пројектом су обухваћене три катастарске парцеле, тј. делови   кп.бр.

3980/1 и кп.бр. 3980/3 и  цела кп.бр 3984/1 КО Краљево, у површини од око 2ха 99ари 88м²,

тако што је граница једним делом проширена у односу на границу предложену Планом и то

у делу ка бедему, како би се дефинисале пешачке комуникације преко бедема и у делу где је

обухваћена цела кат. парцела бр.  3984/1 КО Краљево. 

Граница је дефинисана на следећи начин:

 -граница  пројекта  обухвата  читаву  парцелу  3984/1,  део  парцеле  3980/1  обухваћен

координатама      

Y=7475879.167  X=4841075.892,  Y=7475791.989  X=4841265.031,   Y=7475776.926

X=4841281.723           Y=7475806.413 X=4841308.332,  Y=7475857.102 X=4841345.447, и део

парцеле  3980/3   обухваћен  координатама  Y=7475857.102  X=4841345.447,  Y=7475869.961

X=4841355.665,  Y=7475886.661  X=4841332.306,  Y=7475904.026  X=4841306.115,

Y=7475925.300  X=4841270.760,  Y=7475940.297  X=4841235.517,  Y=7475955.294

X=4841200.274,  Y=7475969.145  X=4841147.985,  Y=7475956.410  X=4841138.900  све  КО

Краљево

                  3.3.  ИЗВОД ИЗ ИЗМЕНЕ ПГР РИБНИЦАИЗВОД ИЗ ИЗМЕНЕ ПГР РИБНИЦА  

Локација  на  којој се  ради  Урбанистички  пројекат,  налазе се  у  насељу  Рибница  и

обухваћене  су  Изменом  плана  генералне  регулације  Рибница  (усвојен  29.12.2014. под  бр.

011-244/2014-III),  припада потцелини 5.1.1.2 и планирана је као јавна површина. 

УРБАНИСТИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  И  ОБЈЕКТЕ  ЈАВНЕ

НАМЕНЕ

Потцелина 5.1.1.2

• Парковска површина

У оквиру ове потцелине планиран је парк у површини од око 2.5 ха. 

Паркови представљају значајну зелену површину за град како у функционалном тако

и у визуелном смислу. 

Простор  на  коме  се  планира  изградња  градског  парка  је  потпуно  слободан  и  у

природној депресији у односу на улицу Душана Поповића. 

Код уређења нових парковских површина потребно је издвојити зоне за миран одмор

и шетњу, за дечија игралишта, мале спортове, а могућа је изградња водене површине у виду

фонтане, гејзира и сл. 

Планом  је  предвиђена  израда  архитектонско-урбанистичког  пројекта  његовог

уређења. 

Није  дозвољена  изградња  објеката,  (осим  објекта  енергетског  блока  за  потребе

спортске  хале)  изузев  постављања  урбане  опреме  (  клупе,  корпе  за  отпатке,  светиљке,

справе за дечије игре и сл.)
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                  4.4.  ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА ОБУХВАЋЕНОГ ПРОСТОРАЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА ОБУХВАЋЕНОГ ПРОСТОРА  

У складу са  Програмом  уређивања  грађевинског  земљишта за 2016, год. (Сл. Лист

Града Краљева бр. 29/2015), позиција В.1 приступило се изради Урбанистичког пројекта за

урбанистичко-архитектонско обликовање просторне целине парка.

Основни  циљ  израде  УП-а  је  привођење  простора  намени  планираној  важећим

урбанистичким планом. 

Простор обухваћен Урбанистичким пројектом представља неуређену површину која

је  планом  предвиђена  за  изградњу  парка.  Урбанистичко-архитектонском  разрадом  ове

локације  обезбедиће  се  услови  потребни  да  се  овај  простор  уреди  тако  да  заједно,  са

претходно наведеним спортским објектима, чини јединствену урбанистичку целину.

                   

          5.5.  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊАУРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА

КОМПЛЕКСА СА УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУКОМПЛЕКСА СА УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ  

5.1. Концепција уређења и изградње простора са билансом површина

Полазна  идеја  за  обликовање  простора  парка  је  да  својим  садржајем  употпуни

амбијенталну целину спортско-рекреативне зоне на овом простору. Са једне стране парка је

изграђена  спортска хала и  планирана  је изградња  затвореног  базена,  а са  друге,   простор

између  обалоутврде  и  регулисаног  тока  реке  Ибар,  на  коме  је  поред  озелењавања  ,

предвиђено  уређење  терена  за  игру  деце,  као  и  отворених  спортских  терена  који

представљају комплементарни садржај градској плажи.  

Концепција уређења парка произилази из идеје да парк становницима пружи могућност

одмора и рекреације  што доводи до решења слободног уређења парка тзв. “Енглески тип

парка”. Овакво уређење парка подразумева да простор буде природан и слободан, са ниским

и високим садницама, са минимално заступљеним садржајима, као што су простор за игру

деце и теретана на отвореном. Из тих разлога, у парк  се улази  са више позиција и улази

нису нарочито наглашени.

Полазну тачку у обликовању овог простора представља дефинисање и позиционирање

централне пешачке стазе, по дужини парка, обрађена вибропресованим бетонским плочама,

која се у облику слова Y простире обострано ка улазима у парк.

Разуђеном  геометријом  главне  стазе  простор  се  дели  на  четири  целине,  неправилног

облика и различитих површина, различите материјализације и садржаја. Највећа површина,

у југозападном  делу парка, планирана је као слободан  парк, осмишљен  као да је ниско и

високо растиње природно израсло, без планског решења, где посетиоци могу слободно да

шетају  травњаком.  Наспрам  ове  површине,  на  простору  ка  бедему,  планирана  је  водена

површина  неправилног  облика.  Око  водене  површине  је  предвиђен  травњак,  са  засадом

ниског и високог растиња, такође представља слободно уређену површину парка и визуелно

употпуњује амбијент. 
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У  југоисточном  делу  парка,  где  се  главна  стаза  рачва  на  две,  планирана  је  уређена

површина  са  разноврсним  засадом  лишћара  и  четинара  -арборетум,  који  ће  својим

композиционим  решењем  и разноврсношћу биљака представљати  репрезентативну зелену

површину.  Овај  простор  је  подељен  на  више  целина  -  простор  са  високим  растињем  ,

простор са ниским растињем и поплочан простор на коме је у централном делу планиран

перењак.  Обрада стаза и простора око перењака је од природног кулијеа.  Арборетум, поред

декоративне функције има и научно- образовну, тако да даје могућност одвијања практичне

наставе из релевантних области.

Трим  стаза је  планирана у ободном делу парка,  у дужини  од око 550м  и  обрађена  је

тартаном.

На  северозападном  делу,  на улазу  у парк, између пешачке  и трим стазе, планирана  је

јавна  чесма  са  паркингом  за  бицикле.  Простор  на  коме   ће  се  сместити  биће  поплочан

природним кулијеом.   

Планирана чесма ће се прикључити на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Дечије игралиште и теретана на отвореном смештени су у северозападном делу парка и

представљају једну целину. Материјализација површине на овом простору је предвиђена  од

тартана.

Планирано  је  постављање  урбаног  мобилијара  у  виду  клупа,  корпи  за  отпатке  и

канделабера, према позицијама датим у графичком прилогу бр. 4. 

                           Биланс површина и урбанистички параметри

                                                  Биланс површина

Опис површина                                                                                          П (м  ²  )

• површина парка                                                                        2ха 34ара 07 м²

• пешачке површине од вибропресованих бетонских плоча         24ара 45 м²                    

• пешачке површине од природног кулијеа                                    06ари 19 м²

• пешачке површине од тартана                                                       06ари 34 м²

• површине под тартаном                                                                  07ари 66 м²

• површине под травњаком                                                        1ха 41ара 67 м²

• површине под посебно уређеним травњаком                               38ари 73 м²

• водена површина                                                                             08ари 20 м²

• перењак                                                                                                        83 м² 

                                          Урбанистички параметри

-под зеленилом                                                                                               78 %

-под пешачким површинама                                                                         19 %

        -под водом                                                                                                        3 %       

Укупно                                                                                                          100 %
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5.2. Конструкција и материјализација предметног простора

Материјализација  предметног  простора  осмишљена  је  од  више  врста  материјала  -

вибропресоване бетонске плоче, кулије, тартан, цветњаци  и травнате површине.

Централна пешачка стаза планирана је од вибропресованих бетонских плоча сиве боје. 

Трим стаза је планирана од тартана и оивичена је. Тартан је заступљен и на рекреативној

површини предвиђеној за дечије игралиште и теретану на отвореном. Справе и мобилијар су

од дрвета, челика и PVC-а.

Засебна целина у парку, арборетум, једним делом је поплочана природним кулијеом, у

облику прилазних стаза и платоа на чијем централном делу је простор овалног облика са

цветним засадом који својом бојом и обликовањем употпуњују простор.

Планирана водена површина, вештачка бара, артерски  је повезана са реком Ибар. Дно

водене  површине  треба  да  буде  заштићено  ПВЦ-фолијом  или  другим  адекватним

материјалом. Стабилизацију бочних страна и обале предвидети од природног камена. 

Преостале површине парка биће прекривене травом и уређеним травњаком на којима ће

бити засађено више врста садница. На графичком прилогу бр.4 дата је позиција планираних

садница, а у прилогу План озелењавање из идејног пројекта, приказане су врсте засада које

ће се применити на овој површини.

5.3. Регулационо и нивелационо решење

Регулациона линија локације је на граници кат. парцеле бр. 3980/3 КО Краљево и на

регулацији планиране саобраћајнице, која се у југоисточном делу граничи са парком.

Терен  је  готово  раван,  у  депресији  у  односу  на,  са  једне  стране  терен  на  ком  је

изграђена хала спортова и планиран затворени базен и са друге стране бедем. 

Замисао да парк буде потпуно раван је условио нивелационо решење.    

Коте  нивелете  стаза  су  на  194.00  м  н.м.(са  попречним  падом),  док  су  травнате

површине на 193.80  м н.м.    

Обзиром  да  су  травнате  површине  заступљене  највећим  процентом,     одвођење

атмосферских вода са поплочаних површина  вршиће се преко травњака.   

Одводњавање  парковских  површина  вршиће  се  површински,  преко  каналица,  до

најближег рецепијента.

Корекција  и  одступање  од  задатог  нивелационог  плана  је  могућа  након  даље

пројектантске  разраде  и  нивелационог  усаглашавања  свих  пешачких  стаза  на  предметној

локацији.

5.4. Пејзажно уређење предметног простора

Зелене површине су заступљене у површини од 78% од површине парка.

Планира  се  озелењавање  слободних  површина  као  и  садња  високог  и  ниског

растиња, цветњака.

Отелењавање  ускладити  са  подземном  инфраструктуром  према  техничким

нормативима за пројектовање зеленила.

Дрвеће и шибље садити на минималној удаљености од појединих инсталација и то:
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-водовода          1.5м;

-канализације   1.5м;

-НН вод             2.5 м;

-ТТ мрежа         1.0м;

-гасовод             2.0м.

Све  зелене  површине  потребно  је  редовно  одржавати  укључујући  кошење  траве  и

орезивање шибља и крошњи дрвећа.

6.6. УСЛОВИ ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРАУСЛОВИ ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

На предметној локацији, односно на једном делу предвиђеном за зелену површину,

постоји  известан  број  дендролошког  биљног  материјала  листопадног  дрвећа.  Из  разлога

спровођења  пројектованог  концепта,  болести,  оштећења,  различитих  девијација  и

неправилности  у расту,  дотрајалости  и  прореде  постојеће  дендро  флоре,  као  и  техничких

ограничења  и  немогућности  сељења биљака  -  планирано  је  уклањање  неколико  засада,

различите старости и бонитета.

Пројектно  решење  озелењавања  треба  да  буде  у  складу  са  задатом  концепцијом

уређења  парка.  Слободно  уређени  делови  парка-  „енглески  парк“,треба  да  буде  светао,

неформалан,  асиметричан  у  односу  на  главну  осу.  Све  форме  зеленила   треба  да  буду

пажљиво одабране, у слободном  ритмичном распореду, у слободној форми, без орезивања,

а простор између њих попуњавају форме  зимзеленог и четинарског жбуња, као и поједини

одабир перена и цветних површина . 

Приликом  избора  врста  водити  рачуна  о  педолошким  и  климатским

карактеристикама поднебља, не занемаривајући аспект декоративности током целе године.

Примењивати  биљке  са  бржим  и  споријим  растом  и  развојем,  тако  да  се  на  тај  начин

обезбеди ефекат постојаности тј. дуготрајне функционалности зелене површине.  

Саднице  намењене  озелењавању  предметног  простора  морају  да  буду  доброг

квалитета,  правилно  однеговане,  здраве,  без  механичких  оштећења,  формираног  и  добро

развијеног надземног и подземног дела, тј. произведене по технологији и стандардима који

важе  у  области  производње  украсних  садница  намењених  за  примену  у  пејзажној

архитектури.

На слободно уређеној површини-  „енглеском парку”  трава треба да буде сејана на

одговарајућем  слоју земље који је нивелисан  испод коте нивелете стаза, тако да травнате

површине  буду  од  смеше  отпорне  на  сушу,  без  великих  захтева  у  погледу  квалитета

земљишта.

За цветне масиве користити сезонско цвеће, које се замењује два пута у току године.

Приликом подизања зелене површине треба да се уклони неплодна земља, обезбеди

квалитетна  и  изврши  њена  обрада,  да  се  обезбеди  одговарајућа  димензија  рупа  за  садњу

садница, као и након сађења обавити прво заливање.

Приликом  набавке  садног  материјала  као  и  приликом  подизања  зелене  површине

обезбедити стручни надзор.
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    7.7.  УСЛОВИ УРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНАУСЛОВИ УРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

На предметној локацији планиран је само пешачки саобраћај који ће бити изграђен

од више врста материјала и то:

− главне стазе од вибропресованих бетонских плоча;

− трим стаза од тартана;

− стазе и плато у арборетуму од природног кулијеа.

Ширина пешачких  стаза  је различита, тако  да   је дефинисана  преломним  тачкама,

што  је  приказано  на  графичком  прилогу  бр.  3.  Координате  преломних  тачака  дате  су

табеларно у текстуалном прилогу. 

Осим  преломних  тачака  стаза  дате  су  и  преломне  тачке  водене  површине,

арборетума и дечијег игралишта са теретаном.

 

ТАБЕЛА КООРДИНАТА ТАЧАКА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

Тачка Координате

 
Y X

Тс1 74.75877,4895 48.41319,5758

Тс2 74.75876,2462 48.41311,8207

Тс3 74.75876,1650 48.41299,7913

Тс4 74.758.9,4296 48.41275,2262

Тс5 74.75877,1665 48.41288,6235

Тс6 74.75885,3300 48.41252,7946

Тс7 74.75887,4534 48.41247,6231

Тс8 74.75887,4534 48.41247,6231

Тс9 74.75901,7523 48.41218,3597

Тс10 74.75901,0953 48.41218,0596

Тс11 74.75915,9746 48.41195,3571

Тс12 74.75928,3717 48.41181,2478

Тс13 74.75939,0026 48.41171,8665

Тс14 74.75949,0183 48.41166,7596

Тс15 74.75963,5885 48.41162,0482

Тс16 74.75964,5613 48.41157,5543

Тс17 74.75947,8815 48.41162,9649

Тс18 74.75940,6140 48.41166,7704

Тс19 74.75932,4859 48.41172,3989

Тс20 74.75926,2606 48.41177,9481

Тс21 74.75921,1185 48.41183,6002

Тс22 74.75912,4352 48.41194,1317

Тс23 74.75901,3914 48.41210,2751

Тс24 74.75899,5845 48.41210,2791

Тс25 74.75898,5477 48.41208,8341

Тс26 74.75901,9085 48.41195,7177

Тс27 74.75903,6122 48.41183,8145

Тс28 74.75904,0399 48.41169,5358

Тс29 74.75903,4096 48.41163,7688

Тс30 74.75902,0322 48.41157,2295

Тс31 74.75899,3609 48.41150,7608

Тс32 74.75882,8250 48.41109,1605

Тс33 74.75880,8071 48.41113,5785

Тс34 74.75896,9376 48.41154,0339

Тс35 74.75899,2267 48.41160,9240

Тс36 74.75900,4468 48.41169,7576

Тс37 74.75900,2756 48.41181,5106

Тс38 74.75898,7334 48.41192,8933

Тс39 74.75896,8506 48.41201,4090

Тс40 74.75892,9812 48.41214,3545

Тс41 74.75892,0579 48.41213,9344

Тс42 74.75878,5379 48.41243,5522

Тс43 74.75879,4505 48.41243,9688

Тс44 74.75868,0233 48.41261,0550

Тс45 74.75857,0577 48.41273,2834

Тс46 74.75849,8499 48.41279,3.799

Тс47 74.75841,2616 48.41284,5994
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Тс48 74.75836,7487 48.41286,3586

Тс49 74.75831,2029 48.41287,4205

Тс50 74.75826,2394 48.41287,0899

Тс51 74.75802,4579 48.41285,6193

Тс52 74.75800,8683 48.41289,0996

Тс53 74.75825,5635 48.41290,6267

Тс54 74.75832,4948 48.41290,9275

Тс55 74.75838,1632 48.41289,6881

Тс56 74.75843,7421 48.41287,3977

Тс57 74.75851,1704 48.41282,8717

Тс58 74.75859,5386 48.41275,8920

Тс59 74.75869,0585 48.41265,5259

Тс60 74.75879,0022 48.41251,6263

Тс61 74.75880,2162 48.41251,2324

Тс62 74.75881,3628 48.41251,7715

Тс63 74.75881,7916 48.41252,4509

Тс64 74.75877,7564 48.41265,6094

Тс65 74.75874,6566 48.41279,1417

Тс66 74.75872,6771 48.41292,8795

Тс67 74.75872,2241 48.41302,1873

Тс68 74.75872,6821 48.41312,9498

Тс69 74.75873,8211 48.41320,3173

Тс70 74.75886,8233 48.41100,4067

Тс71 74.75871,3086 48.41093,2116

Тс72 74.75869,1570 48.41097,4134

Тс73 74.75879,4225 48.41102,1280

Тс74 74.75856,8596 48.41151,5450

Тс75 74.75859,4371 48.41152,7366

Тс76 74.75850,9534 48.41171,2448

ТС77 74.75844,2039 48.41186,0220

Тс78 74.75831,3786 48.41180,3495

Тс79 74.75830,2571 48.41182,7865

Тс80 74.75834,7447 48.41184,8517

Тс81 74.75836,0978 48.41185,4745

Тс82 74.75844,7996 48.41189,4791

Тс83 74.75819,6730 48.41221,4322

Тс84 74.75821,9233 48.41222,4601

Тс85 74.75816,9016 48.41223,6229

Тс86 74.75819,0541 48.41224,6135

Тс87 74.75810,7578 48.41242,7017

Тс88 74.75811,3488 48.41242,9723

Тс89 74.75809,7718 48.41246,3991

Тс90 74.75810,3176 48.41246,6520

Тс91 74.75808,3004 48.41249,6441

Тс92 74.75808,8273 48.41249,8866

Тс93 74.75804,9599 48.41254,8217

Тс94 74.75806,7502 48.41255,1855

Тс95 74.75804,3505 48.41256,1458

Тс96 74.75805,7477 48.41257,8745

Тс97 74.75800,4087 48.41255,4359

Тс98 74.75798,8400 48.41253,5446

Тс99 74.75793,9507 48.41265,3584

Тс100 74.75788,1985 48.41269,6825

Тс101 74.75785,7985 48.41272,3295

Тс102 74.75790,1755 48.41271,4750

Тс103 74.75794,3087 48.41268,7911

Тс104 74.75794,7953 48.41277,7369

Тс105 74.75804,0460 48.41278,7040

Тс106 74.75796,5289 48.41281,4042

Тс107 74.75795,1615 48.41285,2232

Тс108 74.75792,1944 48.41288,4956

Тс109 74.75792,2645 48.41289,9081

Тс110 74.75798,0695 48.41295,2272

Тс111 74.75812,2115 48.41260,8268

Тс112 74.75794,1719 48.41272,6154

Тс113 74.75796,7794 48.41275,4164

                 ТАБЕЛА КООРДИНАТА ТАЧАКА ТРИМ СТАЗЕ

Тачка Координате

 
Y X

Ттс1 74.75875,9145 48.41307,8993

Ттс2 74.75908,1064 48.41269,2047

Ттс3 74.75912,4887 48.41249,5092

Ттс4 74.75934,3530 48.41212,1815

Ттс5 74.75938,3350 48.41172,5100
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Ттс6 74.75938,7975 48.41167,9018

Ттс7 74.75941,1876 48.41144,0906

Ттс8 74.75940,9078 48.41141,3754

Ттс9 74.75939,3635 48.41138,0808

Ттс10 74.75937,3948 48.41136,0458

Ттс11 74.75935,0666 48.41134,7655

Ттс12 74.75918,2428 48.41130,4504

Ттс13 74.75914,8997 48.41128,9430

Ттс14 74.75912,7592 48.41127,0051

Ттс15 74.75902,1451 48.41114,3098

Ттс16 74.75896,6947 48.41110,8877

Ттс17 74.75891,9990 48.41109,9889

Ттс18 74.75887,9928 48.41110,3969

Ттс19 74.75883,9551 48.41112,0035

Ттс20 74.75881,0458 48.41114,1774

Ттс21 74.75879,0677 48.41116,4833

Ттс22 74.75877,5881 48.41119,1367

Ттс23 74.75804,6031 48.41278,9285

Ттс24 74.75803,9957 48.41285,7144

Ттс25 74.75805,1081 48.41289,3618

Ттс26 74.75806,5610 48.41291,7802

Ттс27 74.75808,6087 48.41294,0307

Ттс28 74.75811,2301 48.41295,8164

Ттс29 74.75815,4871 48.41297,2336

Ттс30 74.75825,7061 48.41298,7559

Ттс31 74.75829,0779 48.41300,3584

Ттс32 74.75831,3737 48.41302,7981

Ттс33 74.75846,6009 48.41323,7745

Ттс34 74.75850,2306 48.41326,5738

Ттс35 74.75853,6432 48.41327,5032

Ттс36 74.75858,2921 48.41326,9049

Ттс37 74.75862,1254 48.41324,4378

Ттс38 74.75872,5834 48.41311,9048

                      ТАБЕЛА КООРДИНАТА ТАЧАКА ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

Тачка Координате

 
Y X

Тв1 74.75892,0044 48.41267,5213

Тв2 74.75893,9211 48.41267,6704

Тв3 74.75898,2267 48.41268,6040

Тв4 74.75900,6764 48.41268,3449

Тв5 74.75905,3925 48.41266,7071

Тв6 74.75907,0715 48.41265,0216

Тв7 74.75910,2389 48.41258,9663

Тв8 74.75915,7916 48.41245,4066

Тв9 74.75916,2481 48.41242,3319

Тв10 74.75915,8642 48.41238,3265

Тв11 74.75914,8057 48.41235,3395

Тв12 74.75912,6219 48.41232,0319

Тв13 74.75911,7828 48.41229,5516

Тв14 74.75911,4813 48.41226,3737

Тв15 74.75911,9580 48.41223,3315

Тв16 74.75912,9898 48.41220,8023

Тв17 74.75914,5588 48.41217,9937

Тв18 74.75917,4318 48.41214,0297

Тв19 74.75918,3458 48.41211,4982

Тв20 74.75917,8617 48.41208,8506

Тв21 74.75916,6340 48.41207,1894

Тв22 74.75914,6907 48.41206,4892

Тв23 74.75912,4680 48.41207,4347

Тв24 74.75909,4598 48.41212,5894

Тв25 74.75908,2642 48.41219,4388

Тв26 74.75904,9417 48.41227,9907

Тв27 74.75901,5248 48.41242,6022

Тв28 74.75899,8795 48.41245,2102

Тв29 74.75897,0999 48.41246,5454

Тв30 74.75894,2175 48.41248,0857

Тв31 74.75892,0139 48.41250,4994

Тв32 74.75890,0459 48.41253,8012

Тв33 74.75889,0177 48.41255,2743

Тв34 74.75886,4419 48.41259,2799

Тв35 74.75886,2371 48.41262,2073

Тв36 74.758.872.459 48.41264,7352
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                       ТАБЕЛА КООРДИНАТА ТАЧАКА АРБОРЕТУМА

Тачка Координате

 
Y X

Та1 74.75902,4609 48.41158,9793

Та2 74.75910,3064 48.41158,9375

Та3 74.75912,2024 48.41160,6861

Та4 74.75912,0403 48.41163,2602

Та5 74.75908,4352 48.41170,2661

Та6 74.75908,4060 48.41171,1192

Та7 74.75909,0461 48.41171,6841

Та8 74.75912,1550 48.41172,3822

Та9 74.75915,8903 48.41168,2137

Та10 74.75915,9282 48.41166,7403

Та11 74.75919,2646 48.41162,9454

Та12 74.75921,0264 48.41161,9727

Та13 74.75922,5698 48.41162,1261

Та14 74.75933,8784 48.41171,3308

Та15 74.75937,2362 48.41168,9242

Та16 74.75927,4608 48.41160,8277

Та17 74.75926,7585 48.41159,5827

Та18 74.75927,0667 48.41158,1869

Та19 74.75932,7123 48.41149,5364

Та20 74.75932,4146 48.41148,2864

Та21 74.75933,2160 48.41143,6725

Та22 74.75923,5861 48.41139,1092

Та23 74.75918,9861 48.41143,2754

Та24 74.75917,6884 48.41143,1828

Та25 74.75912,6239 48.41148,6986

Та26 74.759.125.451 48.41149,9499

Та27 74.75908,0468 48.41154,8669

Та28 74.75901,4303 48.41155,5350

Та29 74.75908,0907 48.41122,3567

Та30 74.75913,9247 48.41128,9730

Та31 74.75913,9247 48.41128,9730

Та32 74.75915,9706 48.41130,2590

Та33 74.75919,7266 48.41131,4445

Та34 74.75934,4699 48.41135,1938

Та35 74.75937,1355 48.41136,6128

Та36 74.75939,4710 48.41139,3358

Та37 74.75940,4486 48.41141,9432

Та38 74.75940,5836 48.41144,1005

Та39 74.75938,1591 48.41168,3169

Та40 74.75928,2847 48.41175,9960

Та41 74.75921,1167 48.41183,6037

Та42 74.75904,0026 48.41179,8056

Та43 74.75904,1758 48.41173,4393

Та44 74.75903,7173 48.41165,8844

Та45 74.75903,1393 48.41162,0699

Та46 74.759.128.495 48.411.599.800

Та47 74.75914,6956 48.41154,3384

Та48 74.75918,7988 48.41150,4212

Та49 74.75922,2980 48.41150,2685

Та50 74.75923,8326 48.41153,4199

Та51 74.75922,2915 48.41158,8946

Та52 74.75917,7764 48.41163,1646

Та53 74.75914,2713 48.41163,1839
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         ТАБЕЛА КООРДИНАТА ТАЧАКА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА И ТЕРЕТАНЕ

Тачка Координате

 Y X

Тди1 74.75852,5021 48.41283,6122

Тди2 74.75865,7255 48.41281,7311

Тди3 74.75870,4679 48.41287,3113

Тди4 74.75872,1846 48.41299,4886

Тди5 74.75872,1196 48.41303,4572

Тди6 74.75870,9427 48.41306,0339

Тди7 74.75869,2294 48.41307,2336

Тди8 74.75867,3804 48.41309,1129

Тди9 74.75865,7618 48.41311,5728

Тди10 74.75862,2936 48.41314,6208

Тди11 74.75858,6068 48.41320,0158

Тди12 74.75856,1153 48.41321,0981

Тди13 74.75852,9476 48.41321,3127

Тди14 74.75850,4499 48.41320,1937

Тди15 74.75850,9662 48.41317,0535

Тди16 74.75850,6317 48.41315,6843

Тди17 74.75849,4846 48.41314,7863

Тди18 74.75848,4173 48.41312,6118

Тди19 74.75848,1101 48.41308,7965

Тди20 74.75844,9031 48.41304,9369

Тди21 74.75844,6278 48.41303,1193

Тди22 74.75847,0185 48.41295,6854

Тди23 74.75847,3548 48.41292,3190

8.8. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУУСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

                                       Електроенергетска мрежа и објекти

Планирано је  осветљење  у  функцији  стаза  предвиђених  у парку,  као  и  зеленила  и

водене површине. 

Стубови  и светиљке јавног осветљења треба да буду одабране тако да се уклопе  у

амбијент. Расвета је предвиђена за све пешачке стазе, као и за трим стазу, док за осветљење

осталих парковских површина треба предвидети интерну расвету мање висине. 

С обзиром на различите захтеве које треба остварити када су у питању декоративно и

функционално  осветљење,  тип  светиљки  ће  се  утврдити  током  израде  главног  пројекта

јавног осветљења.

Прикључење јавне расвете на електроенергетску мрежу предвиђа се преко постојећег

прикључка,  мерног  места  и  прикључног  вода,  однсно  повезивањем  на  најближи  стуб

постојеће јавне расвете.

Приликом  извођења  радова  строго  водити  рачуна  о  постојећим  инсталацијама

назначеним на графичком прилогу бр. 5.

Код  подизања  дрвореда  у  простору  за  зеленило,  потребно  је,  обратити  пажњу  на

удаљеност  дрвећа  и  другог  растиња  на  земљишту  поред  подземних  инфраструктурних

објеката, у складу са законским одредбама.
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                                                          Водоводна мрежа 

У  парку  је  предвиђено  заливање  простора  арборетума  и  то  изградњом  разводне

хидрантске мреже са баштенским хидрантима, који ће служити за поливање. 

Напајање  хидрантске  мреже  решити  прикључењем  на  постојећу водоводну мрежу,

приказану на графичком прилогу  бр. 5.  у складу са условима добијеним од ЈКП “Водовод”

Краљево под бр. 1924/1 од 05.07.2016. год.

 Планирана водена површина, артерски је повезана са реком Ибар.

Чесму у парку прикључити на постојећу водоводну мрежу,  а отпадне воде одвести

путем прикључка на јавну канализациону мрежу.

Одводњавање  парковских  површина  вршиће  се  површински,  преко  каналица,  до

најближег рецепијента.

    9.9.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

9.1. Услови за приступачност површина особама са инвалидитетом

Приликом решавања пешачких саобраћајних површина и других елемената уређења

и  изградње  применити  одребе  Закона  о  спречавању  дискриминације  особа  са

инвалидитетом  (“Сл.  Гласник  РС”  бр.  33/2006)  и  Правилник  о  техничким  стандардима

планирања,  пројектовања  и  изградње  објеката,  којима  се  осигурава  несметано  кретање  и

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.  

У складу са стандардима приступачности обезбедити услове за несметано кретање и

приступ особама са инвалидитетом, деци  и старим особама елементима приступачности за

савладавање висинских разлика.

9.2. Заштита непокретних културних добара

На предметној локацији нема локалитета археолошких налазишта.

Уколико би се  приликом  извођења  грађевинских  и других  радова  наишло на  археолошко

налазиште  или  археолошке  предмете,  обавеза  извођача  је  да  обустави  радове  и  обавести

надлежни Завод за заштиту споменика културе како би се предузеле одговарајуће мере. 

9.3. Услови за заштиту инфраструктурних објеката и водова

Приликом  изградње  планираних  садржаја,  предвиђених  овим  Урбанистичким

пројектом,  потребно  је  испоштовати  све  услове  градње  у  односу  на  постојеће

инфраструктурне  објекте  и  истовремено  обезбедити  услове  за  изградњу  свих

новопланираних   инфраструктурних објеката.

Приликом  израде  главног  пројекта  потребноје  придржавати  се  свих  техничких

услова и података за прикључење објеката на инфраструктуру и других услова прописаних

законом и исте уградити у главни пројекат.
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9.4. Инжењерско геолошки услови

На локацији није потребно вршити теренско нити лабораторијско испитивање тла јер

тло неће бити оптерећено. 

9.5. Мере заштите од пожара

Заштита од пожара подразумева превентивне мере уциљу спречавања настанка 

пожара као и мере сузбијања пожара.

Превентивне мере су спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће 

противпожарне заштите у изради урбанистичке и пројектне документације, кроз давање 

услова и сагласности.

Основну меру заштите од пожара представља ефикасно деловање ватрогасне службе 

организоване од надлежне службе МУП-а, што подразумева повољан положај ватрогасног 

дома, адекватан број возила, проходност саобраћајница и приступ локацији. 

Остале мере заштите од пожара дате су у условима МУП-а, Сектора за ванредне 

ситуације, Одељења за ванредне ситуације У Краљеву.

   1 10.0.  ПРЕДЛОГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕПРЕДЛОГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

У графичком прилогу бр.6, Предлог препарцелације, у размери Р=1:2500, приказан је

предлог препарцелације катастарских парцела бр. 3980/1 и 3984/1 КО Краљево. 

Препарцелација би била урађена у две фазе. У првој фази од две катастарске парцеле

би се формирале пет ( парцеле од бр. I-IV и 1) и то: 

-од кат. парцеле бр. 3980/1 формирале би се две парцеле, једна као део парка, а једна

као преостали део за формирање грађевинске парцеле (бр. I и1 ); 

-од кат. парцеле бр. 3984/1 формирале би се три парцеле (парцеле од бр.II- IV),  део

парцеле  за  формирање  грађевинске  парцеле  за  парк  (бр.  III),  део  парцеле   који  припада

планираној саобраћајници (бр.  IV) и  преостали  део парцеле  (бр.II) за формирање  суседне

грађевинске парцеле на предметној локацији. 

У другој фази би се од кат. парцела бр.  I  и  III   формирала грађевинска парцела за

парк (парцела бр.2), у површини од око 2,34 ха. Парцеле бр. II, и IV су преостали делови  за

формирање  суседне  грађевинске  парцеле  и  грађевинске  парцеле  за  планирану

саобраћајницу.    

   

  

О Б Р А Д И Л А

________________________________

  Слађана Шарић, д.и.а.
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