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С А Д Р Ж А Ј    Е Л А Б О Р А Т А

AA. .   ТЕКСТУАЛНИ      ДЕО  ТЕКСТУАЛНИ      ДЕО      

1. УВОД
Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта

2. ЛОКАЦИЈА  И  ОПИС  ГРАНИЦЕ  ЗА  КОЈУ  СЕ  ИЗРАЂУЈЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРОСТОРА

Извод из важеће и планске документације У.П.           
4. ОПИС, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ОБЈАШЊЕЊЕ РЕШЕЊА

Правила грађења и уређења

5. ИНФРАСТРУКТУРА

6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

7. КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА, АРХИТЕКТОНСКО И 
ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ

8. СПРОВОЂЕЊЕ

Б.    ГРАФИЧКИ    ДЕОБ.    ГРАФИЧКИ    ДЕО      

1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ”СИЈАЋЕ 
ПОЉЕ”, (бр. 011-53 2013-III, од 05.јула 2013.године)
-Намена површина са поделом на зоне и целине-
2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ”СИЈАЋЕ 
ПОЉЕ”, (бр. 011-53 2013-III, од 05.јула 2013.године)
-Подела на површине јавне намене и остало грађевинско 
земљиште-             

Р = 1 : 5000  

Р = 1 : 2500
3. ПРИКАЗ ЛОКАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА И ФАЗНОСТ 
ИЗРАДЕ

4. КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА 
ИНСТАЛАЦИЈАМА Р = 1 : 1000
5. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА - СИТУАЦИОНИ 
ПЛАН Р = 1 : 1000
6. САОБРАЋАЈНО И РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО 
РЕШЕЊЕ

Р = 1 :   500
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7. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СА ПРИКЉУЧЦИМА 
НА СПОЉНУ МРЕЖУ Р = 1 : 500
8. ПРВОНАГРАЂЕНО КОНКУРСНО ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-
АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

Ц.   ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТАЦ.   ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1 Налог  за  израду  урбанистичког  пројекта  за  изградњу  објеката  у  оквиру

Пројекта “Урбана регенерација у Доситејевој улици у Краљеву”, бр. 3733/15
од 16.12.2015. године;

2 Записник  са  13. (тринаесте) седнице  Комисије за  планове  града  Краљева,
одржане дана  14.01.2016.године,  (тачка  3 -”разно”,  прихватање  израде

Урбанистичког  пројекта  за  део  простора  који  је  предвођен  за  урбану

регенерацију , ради реализације прве фазе урбане регенерације);
3 Катастарско-топографски  план  са  инсталацијама за кп. бр.  3352/1, 3352/3,

3352/4,  3352/5,  3352/6,  3352/7,  3352/8,  3352/9,  3352/10,  3352/11,  3352/12,
3352/13,  3352/14,  3352/15,  3352/16,  3352/17,  3352/18,  3352/19,  3352/20,
3352/21,  3352/22,  3352/23,  3352/24,  3352/25,  3353,  3354,  3355/1,  3355/2,
3355/3,  3356/2,  3356/3,  3356/4,  3356/5  и  делове  3351/1,4200,  3357/1  КО

Краљево;

4 Копија плана бр. 953-1/2016-128 од 04.02.2016.
5 Поседовни  листови  бр.  8304  КО  Краљево,  1659  КО  Краљево,  8747  КО

Краљево, 5577 КО Краљево, 7339 КО Краљево, 4623 КО Краљево, 4779 КО

Краљево, 5203 КО Краљево од 04.02.2016.
6 МУП  Републике  Србије,  Сектор  за  ванредне  ситуације,  Одељење  за

ванредне  ситуације  у  Краљеву,  09/17/2  Бр.  217-1033/16  од  03.02.2016.
године;Технички услови

7 Јавно комунално предузеће ''Водовод'', ЈП Краљево, Технички услови

8 Телеком  Србија,  Дирекција  за  технику,  Извршна  јединица

Краљево,Технички услови

9 ЕЛЕКТРОСРБИЈА - Електродистрибуција Краљево,Технички услови

10 Јавно предузеће ''СРБИЈАГАС'', Нови Сад,Технички услови 

11 ЈКП “Топлана” Краљево, Технички услови
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А.А.

ТЕКСТУАЛНИ     ДЕОТЕКСТУАЛНИ     ДЕО
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1. У В О Д1. У В О Д

Град  Краљево  покренуо  је  иницијативу  за  израду  Урбанистичког  пројекта  за

изградњу  стамбеног  насеља  у  Доситејевој  улици  у  Краљеву  (пројекат  урбане

регенерације) - I фаза, налогом бр 3733/15, од 16.12.2015. године (наш број 6661 од

16.12.2015.год.)  како би  се  извршила  урбанистичко-архитектонска  анализа  и

разрада ове локације која је од значаја за јединицу локалне самоуправе.

Плански  основ за  израду Урбанистичког  пројекта  је  План  генералне  регулације

''Сијаће  поље'',  бр.  011-53/2013-III  од  5.јула  2013.  године,  којим  је  за  блок

(подцелину)  А6,  са  планираном  наменом  ”Вишепородично  становање  са

пословањем”,  предвиђена  обавезна  израда  Урбанистичког  пројекта,  као

урбанистичко-архитектонског решења планиране изградње, којим ће се дефинисати

статус постојећих објеката, планирана изградња са положајем и габаритима нових

објеката и ,по потреби, величина грађевинских парцела.

Опис  задатка:  израда  Урбанистичког  пројекта  -  извршити  урбанистичко  архи-
тектонску  анализу  и  разраду  локације:  Конкурсом  за  идејно  урбанистичко-
архитектонско  решење  стамбеног  блока  “Пиц  мала”  у  Краљеву,  дошло  се  до

Пројекта  урбане  регенерације  стамбеног насеља  у  Доситејевој  улици  у  Краљеву,
који за циљ има обезбеђивање нових станова као компензацију власницима чији су

станови оштећени у земљотресу, који је погодио Краљево у новембру 2010. године.
Планом предвиђена локација за израду Урбанистичког пројекта разрадиће се фазно,
јер ће се сам Пројекат урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у
Краљеву  се  реализовати  у  неколико  фаза,  кроз  наизменичну  изградњу  нових  и
рушењем постојећих  стамбених  зграда,  због  планираног  директног  пресељења

станара из постојећих у нове станове.   
                              
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:

• Закон  о  планирању и  изградњи  ("Сл.гласник  РС",  бр.  72/09, 81/2009-исп.,
64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука

УС, 98/2013-Одлука УС и 132/2014), одредбе члана 60 ,61,62,63 и 64;

• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС”, бр. 64/2015) - одредбе члана 73
и 74.
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2. ЛОКАЦИЈА И ОПИС ГРАНИЦЕ ЗА КОЈУ СЕ ИЗРАЂУЈЕ2. ЛОКАЦИЈА И ОПИС ГРАНИЦЕ ЗА КОЈУ СЕ ИЗРАЂУЈЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Блок А6-Конкурсно подручје (стамбени блок „Пиц Мала“) припада северном делу

градске  целине  „Сијаће  Поље“.  Лоцирано  је  на  око  1,5  km од  центра  града,  у
Доситејевој улици чија се траса поклапа са правцем државног пута IБ реда број 23
који  центар  Краљева  повезује  са  индустријском  зоном,  значајним  туристичким

подручјима (Гоч, Врњачка Бања), већим градским центрима (Крагујевац, Крушевац)
и коридором аутопута Е-75. Локација је са северне стране ограничена Доситејевом

улицом, а са јужне стране вертикалним одсеком који представља прелаз ка ниској

тераси, односно пространој алувијалној равни реке Ибар. У непосредној близини

предметног подручја са северне стране пролази и траса железничке пруге Краљево-
Лапово  пратећи  трасу  магистралног  пута,  а  налази  се  у  високом  насипу  па  се

образује „узидани“ коридор пута и пруге.
Приступ  локацији  омогућен  је  из  Доситејеве  улице,  фреквентне  градске

саобраћајнице са 4 траке, преко које се предметно подручје повезује са градским

центром и другим деловима градског подручја. Због постојања терасног одсека са

јужне  стране  локације,  онемогућено  је  саобраћајно  повезивање  са  зоном

индивидуалног  становања  и  другим  садржајима  смештеним  у  алувијалној  равни

реке  Ибар.  Приступ  објектима  унутар  локације  је  са  интерне  саобраћајнице  која

пролази кроз средишњи део комплекса.

Урбанистички  пројекат  се  израђује  за  катастарске  парцеле  број  кп.  бр.  3352/1,
3352/3,  3352/4,  3352/5,  3352/6,  3352/7,  3352/8,  3352/9,  3352/10, 3352/11,  3352/12,
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3352/13,  3352/14,  3352/15,  3352/16,  3352/17,  3352/18,  3352/19,  3352/20,  3352/21,
3352/22,  3352/23,  3352/24,  3352/25,  3353,  3354,  3355/1,  3355/2,  3355/3,  3356/2,
3356/3,  3356/4,  3356/5  и  делове  3351/1,4200,  3357/1  све КО  Краљево

(документација);
Поседовни листови су: бр. 8304 КО Краљево, 1659 КО Краљево, 8747 КО Краљево,
5577 КО Краљево, 7339 КО Краљево, 4623 КО Краљево, 4779 КО Краљево, 5203
КО Краљево од 04.02.2016.(документација);

 I   фаза 21639 м2

 II   фаза 12427 м2

 остатак парцеле-изграђена целина 5124 м2

УКУПНО око 39190 м2.

-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ПРИРОДНИ УСЛОВИ-
 Постојећа изграђеност
Насеље  „Пиц  Мала“ представља једно од најстаријих  радничких насеља у граду.
Изградили  су  га  „Магнохром“  и  „Фабрика  вагона“  у  периоду од  1947. до  1955.
године  за  смештај  својих  радника.  На  локацији  се  налази  15  објеката

вишепородичног  становања  и  5 приземних  кућа.  Једна  вишепородична  стамбена

зграда истог типа налази се неколико стотина метара даље низ Доситејеву улицу, а
која ће такође бити обухваћена Пројектом урбане регенерације.

Тренутни индекс изграђености локације је 0,43 (14.424,79 m2/око 34000 m2).
Зграде  су неадекватно  опремљене  инфраструктуром.  Водоводна  и  канализациона

мрежа су дотрајале и нису обезбеђене за све станове, а ниједна зграда није повезана

на  систем  даљинског  грејања.  На  локацији  се  налазе  три  мања  неформално

изграђена  комерцијална  објекта.  Пројектом  је  предвиђено  њихово  уклањање.
Становништво насеља чини 366 породице, са око 1000 чланова, углавном бивших
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радника „Магнохрома“ и „Фабрике вагона“. У насељу живи и један број ромских

породица. Приходи становништва у насељу су испод градског просека.

Постојећа инфраструктура
Шира зона предметног подручја је комунално и инфраструктурно опремљена, док

је  инфраструктурна  опремљеност  саме  локације  незадовољавајућа.  Дуж  улице

Доситејеве  изведене  су  трасе  водоводне,  канализационе,  телекомуникационе,
електроенергетске и  термоенергетске инфраструктуре. Комплекс је прикључен  на

електроенергетску  мрежу  преко  TS  10/04kV  „Стари  Расадник“  1  и  2.  Све  TS
10/04kV добијају електричну енергију из  постојеће  ТС  110/35/10kV „Краљево  2“
преко, делом ваздушних, кабловских  VN водова. На локацији је предвиђена нова

TS2x1000kVA. Кабловска  канализација  постоји  дуж  Доситејеве улице  и  у  њој  су

поред примарних каблова присутне мреже и магистрални  коаксијални и оптички

каблови.  На  ту  канализацију  се  ослања  и  приводна  канализација  за  стамбене

објекте дуж Доситејеве улице. Водоводна мрежа у Доситејевој улици изведена је од

азбестних цеви пречника 300 mm. Постојећи прикључци потрошача на водоводну

мрежу изведени  су поцинкованим  цевима.  Планом  генералне  регулације  „Сијаће

поље“  је  предвиђена  реконструкција  постојећих  цевовода  профила мањег  од  100
mm и  цевовода  изграђених  од  неприхватљивих  материјала,  као  и  њихова  замена

полиетиленским цевима минималног профила DN 110 mm. Неопходно је извести и
уличну  хидрантску  мрежу.  Такође,  планирана  је  реконструкција  прикључака

изведених  поцинкованим  цевима  од  уличног  цевовода  до  водомерног  шахта.
Прикључке је потребно извести цевима од полиетилена, минималног профила DN
25  mm.  Постојећа  фекална  канализација  је  изграђена  од  бетонских,  азбестних,
керамичких, PVC и PE цеви. Нову фекалну канализацију је потребно изводити од

PE  или  PP  цеви  минималног  профила  250  mm.  Осим  цевовода,  потребно  је

изградити  и  пратеће  објекте,  попут  ревизионих  силаза  и  каскада.  Атмосферска

канализација изведена дуж Доситејеве као крајњи реципијент има реку Ибар. На

локацији нема изграђене секундарне мреже атмосферске канализације. На локацији

је планирана изградња секундарне мреже атмосферске канализације која се изводи
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од ПВЦ, ПП или бетонским цевима минималног профила Ø300 mm. За прикупљање

воде  са  тротоара  изводе  се  сливници  бетонских  цеви  Ø400  mm.  Дуж  улице

Доситејеве постоји градски топловод прикључен на градску топлану, а на који су

прикључени  стамбени  и  стамбено-пословни  објекти  дуж  Доситејеве  улице.  Кроз

средишњи део локације, дуж постојеће интерне саобраћајнице, пролази постојећа

траса  топловода  DN 200.  Објекти  на  предметној  локацији  нису  прикључени  на

постојећи  топловод.  Кроз  средиште  локације  пролази  и  траса  дистрибутивног

гасовода.

Морфолошки и хидрогеолошки услови
Предметна  локација  морфолошки  представља  заравњени  плато  са  апсолутним

котама  203-205мнв (прва  речна тераса  река  Ибар  и  Западне  Мораве).  На  јужном

делу  локације  се  налази  субвертикални  терасни  одсек  висине  око  10  м  који

представља  границу  између  прве  речне  терасе  и  алувијалне  равни  реке  Ибар.
Алувијална раван реке Ибар је са апсолутним котама 192-193mnv.На самој локацији

нема  површинских  токова.  Најближи  површински  ток  је  река  Ибар  (у  правцу

југозапада)  и  Западна  Морава  (у  правцу  североистока)  које  су  од  предметне

локације удаљене око 1km.
Инжењерско-геолошке карактеристике
Предметна локација припада стабилним деловима, изузев њене јужне границе која

представља субвертикални терасни одсек који се сврстава у условно стабилне до

нестабилне  делове  терена.Основну  инжењерско-геолошку  грађу  терена  у  зони

предметне  локације  чини  комплекс  плиоценских  седимената  (PL1)  чију  повлату

треба  очекивати  око коте 190 mnv. Ови  седименти  су представљени  лапоровито-
глиновито-песковито  угљевитним  комплексом  унутар  којег  се  издваја  већи  број

литотипова  –  лапоровите  и  песковите  глине,  лапори,  пескови,  хоризонти  угља  и
угљевите глине (LPG). То је претежно средње до стабилно стишљиво тло, стабилно

за  градњу,  док  је  на  терасним  одсецима  условно  стабилно.Повлату плиоценским

седиментима  чини  литогенетски  комплекс  прве  алувијалне  терасе  (Q1t1).  Кота

терасе  је  од  203-205mnv.  Дебљина  терасних  седимената  је  око  13-15м,  а
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представљени  су различитим  литотиповима  – шљунковима  (šlj),  песковима  (p) и
прашинасто  песковитим  глинама  (ppg)  који  су  прекривени  хумусним  слојем.
Карактерише  их  неуједначена  дебљина  и  међусобно  сочивасто  залегање.
Представљају  стабилне  делове  терена  са  повољним  инжењерско-геолошким

одликама,  изузев  условно  стабилних  зона  у  виду  деформисаних  или  очуваних

терасних одсека

Хидролошке карактеристике
На предметном подручју треба очекивати ниво подземне воде на 3-4 m од површине

терена,  па  до  ове  коте  није  потребно  применити  посебне  мере  заштите  од

подземних вода. У зони терасног одсека због хидрауличког градијента ниво воде се

очекује на већој дубини од површине терена.
Сеизмичке карактеристике
На  сеизмолошој карти  СФРЈ  из  1987. године за  повратни  период  од  500 година,
простор стамбеног блока „Пиц Мала“ налази се у зони VIII степена по МСК скали.
На  картама  сеизмичког  хазарда  које  се  базирају  на  макс.  макросизмичком

интензитету на површини локалног тла по EMS-98 скали, локација је представљена

интензитетом:
- oд VII-VIII са вероватноћом превазилажења 10% у 10 година за повратни период

од 95 г.;
- oд VIII-IX са вероватноћом превазилажења 10% у 50 година за повратни период од

475 г.;
- IX са вероватноћом  превазилажења 5% у 50 година за повратни период од 975
година.
На картама сеизмичког хазарда, а које се базирају на максималном хоризонталном

убрзању  на  тлу  типа  A  (Vs30=800  m/s),  предметна  локација  представљена  је

вредностима  максималног  хоризонталног  убрзања  PGA изражено  у  јединицама

гравитационог убрзања (g):
- од 0,06 до  0,08 (g) са  вероватноћом  превазилажења  10% у  10 год.  за  повратни

перид од 95 год.;
-  од 0,14 do 0,16 (g) са  вероватноћом  превазилажења  10% у  50 год. за  повратни

период од 475 год.;
 -  од  0,20 do 0,22 (g) са  вероватноћом  превазилажења  5% у  50 год.  за  повратни

период од 975 год.

3. НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРОСТОРА3. НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРОСТОРА

Предметна  локација  налази  се  у  границама  Плана  генералне  регулације  ''Сијаће

поље'',  бр.  011-53/2013-III  од  5.јула  2013.  године,  у  блоку  (подцелини)  А6.
Планирана  намена  је  “Вишепородично  становање  са  пословањем”,  са  следећим

урбанистичким показатељима:
• обавезна  израда  Урбанистичког  пројекта  као  урбанистичко  архитектонско

решење  планиране  изградње,  којим  ће  се  дефинисати  статус  постојећих

објеката, планирана изградња са положајем и габаритима нових објеката и
величином грађевинских парцела;

• однос становања и пословања : 80 до 90% стамбене површине према 20 до

10% површине за пословање;
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• индекс изграђености: 2.4-3.6;
• максимална спратност објекта П+8;         

(примена амандмана на План генералне регулације ''Сијаће поље'', бр. 011-
53/2013-III од  5.јула  2013. године,усвојен  на Скупштини  града Краљева  5.
јула 2013. године (тачка бр.13);

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње;

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 m²;
• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00

m, осим у изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се

налази између две по плану већ реализоване локације или када је у питању

угаона градња;
• растојање између регулационе  и грађевинске линије за нове  објекте,  осим

објеката у низу је 3.0 m, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје

за  регулисани  део  улице  у  коме  се  грађевинска  и  регулациона  линија

поклапају;
• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине

изграђених објеката (преко 50%);

• потребно  је  обезбедити:  1  паркинг  место/стану  и  1  паркинг  место/70 m²

пословног простора, у случају веће површине пословног простора по једно

паркинг место до сваких наредних 30 m² пословног простора;
• предвидети  и  на  овом  простору  могућност  изградње  вртића  или  другог

јавног централног садржаја;
• у  овој  целини  планира  се  изградња  новог  објекта  дечије  заштите,  према

следећим урбанистичким показатељима:
o спратност: П+1
o индекс изграђености до 1.0;

o 30 m²/ детету  за локацију и 6,5 m²/ детету за објекат,
o Број  паркинг  места:  једно  паркинг  место  по  запосленом  или  једно

паркинг место  на  сваких  20 m² затвореног  и  отвореног  простора  у
функцији основне намене.

• остала  правила  грађења  дата  су  кроз  општа  правила,  за  укупан  обухват

плана.
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4.4.  ОПИС, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ОБЈАШЊЕЊЕ РЕШЕЊАОПИС, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ОБЈАШЊЕЊЕ РЕШЕЊА

Циљ  конкурса  за  идејно  урбанистичко-архитектонско  решење  стамбеног  блока

“Пиц мала” у Краљеву, је пројекат који за циљ има обезбеђивање нових станова као

компензацију власницима чији су станови оштећени у земљотресу, који је погодио

Краљево у новембру 2010. године.

УУрбанистички показатељи :рбанистички показатељи :
Урбанистички  показатељи  Урбанистички  показатељи  Урбанистичког  пројекта  Урбанистичког  пројекта   “Урбане  регенерације “Урбане  регенерације

стамбеног насеља у Доситејевој улици” у Краљевустамбеног насеља у Доситејевој улици” у Краљеву  усклађени са урбанистичким  усклађени са урбанистичким

показатељима Плана генералне регулације ''Сијаће поље''показатељима Плана генералне регулације ''Сијаће поље''::

Намена • вишепородично становање са пословањем;
• пратећа намена: комерцијални објекат (центар за снабдевање), објекат 

јавне намене-вртић

Индекс 
изграђености • индекс изграђености је макс. 3,6 (максимални И.и .утврђен је ПГР „Сијаће

поље“), али се очекује да вредност оствареног индекса изграђености на 
нивоу блока не буде већа од 1,0

Спратност

(висине 
објеката)

• максимална спратност стамбених објеката је до П+8 (код избора 
спратности, руководити се оптималним односом висине и трошкова 
изградње (вертикалне комуникације, противпожарни услови).

• максимална спратност комерцијалног објекта (центра за снабдевање) је 
П+1.

• максимална спратност објекта вртића је П+1
• сви објекти могу имати сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе.
• максимална висина надземних спратних етажа стамбених објеката је 

2.85м; максимална висина сутерена је 2.60м
• максимална спратна висина комерцијалног објекта је 3.50м.
• висина етажа у функцији пословања може бити макс. 5.6м и рачуна се као 

приземље+галерија (само у случају ако су функционално повезани), преко 
ове висине се рачуна као нормална спратна висина.

• максимална спратна висина објекта вртића је 3.20м.

Тип објекта

• слободностојећи објекти

Положај 
објекта на 
парцели

• објекте поставити у оквиру грађевинских линија

• растојање између регулационе и грађевинске линије се утврђује на основу 
позиције већине изграђених објеката (преко 50%) у широј зони конкурсног 
захвата, а минимално растојање износи 3.0м; због очувања стабилности 
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терена и објеката изграђених у зони терасног одсека, линију грађења 
померити на око 15 м у односу на његову ивицу

Број објеката

на парцели • дозвољена је изградња више објеката на парцели

Међусобно 
растојање 
објеката

• минимално половина висине вишег објекта

Кота 
приземља • кота приземља може бити максимално 1,2 m изнад коте приступног 

тротоара.

Архитектонс

ко 
обликовање

• не планирати поткровне етаже, већ чисте спратне висине.

 

Услови за 
слободне и 
зелене 
површине

• на парцели обезбедити минимално 20% зеленила у директном контакту са 
тлом.

• уређење комплекса предвидети у складу са саобраћајним решењем, 
решењем стационарног саобраћаја, архитектонским решењем објеката и 
склопова, подземним инсталацијама.

• унутар стамбеног блока предвидети партерно уређење са садржајима који 
одговарају потребама становника комплекса пешачке стазе, дечја 
игралишта, микроамбијенти суседства и сл.)

• пешачке приступе објектима ускладити и са „Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старијим особама“ („ Сл. гласник РС, бр. 22/2015).

• као финалну обраду колско-пешачких комуникација предвидети материјале

погодне за спољну средину-противклизне, отпорне на хабање, лаке за 
одржавање, допадљивог изгледа.

• предвидети места за постављање одговарајућег броја контејнера за 
евакуацију отпада и то 1 контејнер/15 станова. Контејнере је потребно 
лоцирати на бетонском платоу или у оквиру посебно изграђене нише.

• дати предлог опремања простора урбаним мобилијаром.
• озелењавање слободних површина предвидети на начин да се у 

максималној мери задржи постојећа квалитетна висока вегетација. 
Непосредно уз објекте и на прилазима објектима применити партерно 
уређење зеленила са применом декоративних врста жбуња и дрвећа. Зелене

површине у унутрашњости блока решити травњацима, са групацијама 
високог растиња. Паркинге засенити расаднички однегованим садницама 
лишћара на одређеном растојању.
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Услови за 
ограђивање 
парцеле

• ограду предвидети само за парцелу вртића, остали део комплекса се не 
ограђује.

Број паркинг

места • за комерцијални објекат (трговина на мало): 1 ПМ/100m² пословног 
простора.

• за објекат вртића: 1 ПМ по запосленом или 1 ПМ/20m² затвореног и 
отвореног простора у функцији основне намене.

• за сваку стамбену јединицу: минимално 1 паркинг место.
• за особе са инвалидитетом – мин. 10% од укупног броја паркинг места. ова

паркинг места морају бити позиционирана што ближе улазу у објекте и 
мин. ширине 3,5m.

СаобраћајСаобраћај
• задржава се постојећи саобраћајни приступ парцели са јавне саобраћајне 

површине Доситејеве улице.
• решењем предвидети потребне колско-пешачке саобраћајнице унутар 

комплекса, којима ће се омогућити несметан приступ објектима, паркинг 
просторима за путничка возила, као и приступ противпожарном возилу у 
комплекс.

• радијусе скретања на улазима/излазима пројектовати унутар парцеле у 
складу са важећим нормативима, водећи рачуна о габаритима комуналних 
и интервентних возила, као и о условима за њихово кретање.

 
Инфраструк.Инфраструк.
опремљеностопремљеност • Електроенегетска инфраструктура: Комплекс се прикључује на 

електроенергетску мрежу преко TS 10/04kV “Стари расадник” 1 и 2. За 
напајање планираних објеката, у комплексу је предвиђена нова 
TS2x1000kVA.

• ТС мора имати два одвојена одељења и то: одељење за смештај 
трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског

напона. Сваком одељењу обезбедити директан приступ споља.
• колски приступ од најближе саобраћајнице мора бити најмање ширине 3м.

Инфраструктура водовода и канализације:
• Водовод: Објекти се преко предвиђене секундарне мреже, прикључују на 

примарну мрежу постојећег градског водоводног система у улици 
Доситејева.

• Фекална канализација: Објекти се прикључују на постојећу инсталацију 

градског канализационог система у улици Доситејева.
• Атмосферска канализација: Комплекс се преко планиране секундарне 

мреже атмосферске канализације прикључује на постојећи главни колектор

атмосферске канализације у Доситејевој улици.
Топловодна инфраструктура: 

• Локација ће се снабдевати топлотном енергијом прикључком на постојећу 
топловодну мрежу у Доситејевој улици.
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I фаза укупне реконструкције блока:

У првој фази урбане обнове (укупне реконструкције блока) планирано је рушење 21
постојећег  објекта  и  градња  4  вишеспратних  стамбених  зграда  на  једном  делу

локације, са укупно 366 станова, корисне нето површине до 17.000m², а у које ће

бити пресељени садашњи становници насеља и добити власнички статус.
Прва  фаза,  је  предмет  Пројекта  обухвата  и  партерно  уређење  целе  локације  и
изградњу  потребне  инфраструктуре.  Предвиђено  је  да  се  Пројекат  реализује  у
неколико фаза, кроз наизменичну изградњу нових и рушење постојећих стамбених

зграда,  јер  је  предвиђено  директно  пресељење  станара  из  постојећих  у  нове

станове.   Основна  сврха  Урбанистичког  пројекта  односи  се  на  обезбеђивање

адекватног  стамбеног  простора  породицама  које  тренутно  живе  у  насељу  “Пиц

Мала” и стварање повољних предуслова за спровођење друге фазе.

Опис решења:

Пројекат  реконструкције  блока  ”Пиц  Мала”  има  за  основни  циљ  обезбеђивање

нових  станова  као  компензацију  власницима  чији  су  станови  оштећени  у

земљотресу, који је погодио Краљево у новембру 2010. године. У првој фази урбане

обнове, планирано је рушење 21 постојећег објекта и градња 4  стамбене зграде на

једном делу локације, са укупно 366 станова, корисне нето површине око 17.000m²

(односно укупне БРГП објеката око 25.000 m²), а у које ће бити пресељени садашњи

становници насеља и добити власнички статус.
 Идејно урбанистичко-архитектонско решење подразумева урбанистичку поставку

целине  предметне  локације  и  архитектонско  урбанистичко  решење  стамбених

објеката на јужном делу локације, којима је обезбеђена изградња укупно 366 стана

за потребе пресељења корисника постојећих објеката.
Пројектом  је  понуђено  решење  које  четири  нова  стамбена  објекта  спратности

По+П+7 смешта  на  јужни  део  локације,  док  се  у  зони  локације  дуж  Доситејеве

улице  планира  позиционирање  објеката  предвиђених  у  другој  фази  Пројекта

реконструкције  блока  (комерцијални  објекат,  вртић  и  стамбени  објекат,  као  и

уређени јавни простор блока). Задржан је претходни отворени карактер блока, као и
доминантни правци простирања објеката и отвореног јавног простора, управно на

регулациону линију блока уз Доситејеву улицу.
 Отворени  простор  између  четири  новопројектована  објекта  на  јужном  делу

локације планиран је као озелењена површина са мрежом пешачких комуникација

прилагођеном позицији улаза у објекте и попречном кретаању кроз блок. Квалитети

постојећег  амбијента  отвореног  блока  са  висококим  зеленилом  инспирисали  су

решење које подразумева задржавање високе вегетације свуда тамо где је то могуће

и сађење новог зеленила у парковски обликованим површинама блока.
 Намера је да се и у разради пројекта спољног уређења, добрим комбиновањем и
контролисаним балансом зелених поврина, уређених површина за кретање пешака

и  боравак  корисника,  одржи  концепт  отвореног  блока  са  великим  процентом

уређених отворених површина намењених комфорном боравку  корисницима свих
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узраста.  У  том  смислу  су  површине  мирујућег  саобраћаја  у  најмањој  мери

заступљене у средишњем делу локације и непосредно уз стамбене објекте.

I фаза укупне реконструкције блока:

Методологија изградње и фазност градње / рушење

Фазе 1, 2, 3а и 3б
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У  оквиру  Прве  фазе  укупне  реконструкције  блока,  предвиђа  се  фазна  изградња

нових стамбених објеката и фазно рушење постојећих. Овај сегмент реконструкције

блока ће се реализовати у три основне фазе: У првој фази се гради први објекат, на

јужној половини блока, на простору са највећом ширином између постојећих зграда

предвиђених  за  рушење  (постојећи  објекти  4  и  7).  Затим  се  руше  објекти  на

западној половини  јужног  дела локације (објекти  у Доситејевој улици  са кућним

бројевима  50,  52-78,  70,  86,  88-90  и  92),  а  њихови  становници  претходно

пресељавају у новоизграђени ”објекат фазе 1”.

Фаза 1

У фази 2, на месту уклоњених, гради се нови објекат, у који се затим пресељавају

станари објеката у Доситејевој улици са кућним бројевима 100-102-104, 106, 114-
116-118,  120 и  128-130-132,  који  се  потом  руше,  чиме  се  јужни  део  локације  у
потпуности ослобађа за изградњу и уређење.
Фаза 2

Рушење свих објеката на јужном делу локације, ослобађа простор за изградњу два

објекта у фази 3а и фази 3б. Након њихове реализације, која може, а не мора бити
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истовремена,  сви  станари  са  северне  половини  блока  се  пресељавају,  тако  да  се

после  рушења  постојећих  оштећених  објеката  ослобађа  целокупна  површина  за
уређење и изградњу планираних садржаја.

Фаза 3а

Фаза 3б

 II   фаза укупне реконструкције блока:
У другој фази, Град Краљево ће се преостали део локације искористити за градњу

општинских станова за издавање под непрофитним условима, у складу са локалном

стамбеном стратегијом, као и за друге намене комплементарне становању – јавне и
комерцијалне објекте.
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Предвиђено  је  укупно  60  социјалних  станова  нето  површине  од  око  2800m² у
оквиру  два  или  више  објеката  у  зависности  од  предложеног  урбанистичко-
архитектонског решења; код планирања ових објеката, преузет је модел изградње и
структура станова предвиђених I фазом;
Дечји вртић је капацитета од око 100 деце; укупна површина парцеле вртића је од

2000-2500m², а укупна бруто површина објекта је 650-700m²;
Комерцијални  објекат  (центар  за  снабдевање)  предвидети  у  бруто  површини  око

1.000m².

ПОВРШИНА

1 И 2 ФАЗА 
(укупне реконструкције блока)

укупно (34066 m²)

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ:
УРБАНИСТИЧКИ

ПАРАМЕТРИ

УРБАНИСТИЧКИ

ПРОЈЕКАТ

УРБАНИСТИЧКИ

ПАРАМЕТРИ

 ДОЗВОЉЕНИ

УРБАНИСТИЧКИМ

ПЛАНОМ

1  ФАЗА
(укупне реконс.

блока)

 2 ФАЗА
(укупне

реконс. блока)

Степен

заузетости

(%)

Индекс

изграђености

Индекс изграђености

21639 m² 12427 m² 18.37% 0.91 2.4 - 3.6

П под објектом (m²) БРГП (m²)

I ФАЗА(укупне реконструкције блока)

ВИШЕПОРОДИЧНО

СТАНОВАЊЕ(1,2,3а и3б

фаза)

3475.60м2

(805.80м2, 934.30м2, 915.20 м2
и 820.30 м2)

25248.35м2
( 6 053.02м2, 6 746.63м2, 
 6 578.70м2 и 5 870.40м2)

II ФАЗА

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ    670.00м2 3 500м2

ЦЕНТАР ЗА СНАБДЕВАЊЕ 1 250.00м2 1250м2

ВРТИЋ    850.00м2 850м2

УКУПНО 6.245.65м2 (18.37%)с.з. 30 848.75м2(0.91)и.и.

Саобраћајно, регулационо и нивелационо решење

Предметна  локација  није  опремљена  одговарајућом  саобраћајном

инфраструктуром. Постојеће колско-пешачке стазе нису довољне за опслуживање

саобраћаја.  Не  постоје  одговарајућа  паркиралишта  уз  вишепородичне  објекте.
Саобраћајно  решење  подразумева  формирање  мреже  приступних  улица  са

пратећим саобраћајним површинама на предметној локацији. Саобраћајно решење

омогућава  приступ  објектима,  паркинг  просторима  за  путничка  возила,  као  и

приступ  противпожарном  возилу  у  комплекс.  Приступне  улице  су  геометријски
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обликоване  тако  да  је  омогућено  умирење  саобраћаја  уз  приоритет  безбедног

кретања  пешака унутар  комплекса. Приступ  целокупној  локацији остварује  се из

Доситејеве  улице  на  локацији  постојећег  саобраћајног  прикључка.  Приступ

локацији која је предвиђена као прва фаза урбанистичког пројекта остварује се са

приступне  улице  на  катастарској  парцели  број  3356/4.  Улица  на  КП  3356/4
планирана је Планом генералне регулације као приступна улица за опслуживање

садржаја  унутар  предметне  локације.  Приступне  улице  унутар  комплекса

истовремено  омогућавају  и  маневрисање  ватрогасних  возила  унутар  комплекса.
Приступни  пут  за  ватрогасна  возила  је  део  интерних  саобраћајница  са

једносмерним кружним режимом саобраћаја укупне дужине око 550 m. Елементи

трасе  одговарају  условима  за  маневрисање  меродавног  ватрогасног  возила.  Све

коловозне  површине  су  са  асфалтним  коловозним  застором.  Просторни  положај

интерних саобраћајница дефинисан је осовинским и теменим тачкама и дат је на

графичком прилогу Саобраћајно и регулационо-нивелационо решење локације.
Интерне саобраћајнице имају:
- једносмеран попречни нагиб од 2,0 %,
- подужни нагиб према графичком прилогу,
- оивичење ивичњацима у односу на нивелету коловоза,
- асфалтни  коловозни застор са одговарајућом  коловозном конструкцијом која је
прилагођена саобраћајном оптерећењу и структури саобраћајног тока. 
Пешачка кретања остварују се на тротоарима уз коловоз према графичком прилогу,
као и издвојеним стазама између стамбених објеката.
Паркирање

Стационарни  саобраћај,  односно  паркинг  површине  су  планиране  на  основу

задатих  норматива  и  намене  објеката  (према  Плану  генералне  регулације)  и

просторних ограничења. Укупан капацитет паркиралишта за прву фазу износи 366
паркинг места према нормативу 1ПМ/1 стан.
Паркирање  се  остварује  као  улично  уз  приступне  улице  са  различитим  шемама

паркирања  (попречна, подужна,  коса),  као и  ванулично  у паркинг гаражи  са  три

подземне  етаже  и  партерним  паркиралиштем.  Капацитет  паркиралишта  дат  је  у
графичком прилогу.
Димензије  паркинг  места  за  путнички  аутомобил  произилазе  из  услова

маневрисања  возила  и  потребе  за  приступом  пешака  од/до  возила  и  отварањем

врата,  као  и  услова  за  обезбеђење  довољног  простора  за  највећи  број  европских

типова путничких аутомобила. Ширина паркинг модула је 2.3-2.5 m, а дужина 5.0
m. Код паралелне шеме паркирања ширина паркинг модула је 2.2 m, а дужина 6.0
m. Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама у простору

предвиђају се  у близини улаза  у  објекте и  означавају се  знаком  приступачности.
Најмања  ширина  места  за  паркирање  возила  са  посебним  потребама  у  простору

износи 3.5 m. Код управне шеме паркирања потребно је обезбедити приступни пут

ширине најмање 5.5 m, а код подужне шеме паркирања 3.0 m.
Поплочавање  паркинг  простора  могуће  је  извршити  од  растер  блокова  са

елементима бетон-трава.
Одводњавање и нивелација
Нивелациони  план  подразумева  нивелационо  решење  прилагођено  теренским

условима  уз  дефинисање  кота  нивелете  у  зони  раскрсница  и  подужних  нагиба
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саобраћајних површина. Нивелационо решење дато је по осовини саобраћајнице и
приказано  је  у  графичком  прилогу.  Нивелационо  решење  условљено  је

нивелационим положајем приступних улица, конфигурацијом терена на предметној

локацији, као и начином прикупљања  и одвођења  атмосферских вода. На основу

расположивих података, дефинисан је нивелациони план саобраћајних површина.
Одводњавање  површинских  вода  се  утврђује  нивелационим  решењем  на  нивоу

комплекса, са најмањим падом од 0.5 %.

5. ИНФРАСТРУКТУРА

            Електроенегетска инфраструктура: 
• Објекте  градити  на  прописном  одстојању  од  постојећих  ел.енергетских

објеката испоручиоца. Уколико приликом изградње објекта овај услов није

могуће испунити, инвеститор је дужан  да ЕД Краљево поднесе захтев за
измештање,  као  и  да  финансира  измештање,  ел.енергетских  објеката  на

прописом утврђено одстојање.
• Напајање  планираног  насеља  предвидети  из  постојећих  трафостаница

10/0,4 kV „Стари расадник 1“ – 2х630 kVА и „Стари расадник 2“ – 1х630
kVА. За напајање, како је то пројектом предвиђено, четири  објеката са 366
стамбених јединица, нове зграде за социјално становање (зграда „ОСА“-е),
дечијег  вртића,  великог  комерцијалног  објекта (супермаркета)  и  јавне

расвете за осветљавање спортског терена и јавних површина, неопходна је
замена  постојећих  енергетских  трансформатора  снаге  630  kVА  новим

енергетским  трансформаторима  снаге  1000  kVА  (број  трансформатора

потребних  за  замену  ће  бити  накнадно  одређен  и  њима  припадајућа

опрема).  Поред  наведеног,  потребна  је  и  замена  постојећих  НН  блокова

новим, са већим бројем НН извода. 
•  Имајући у виду да се гради ново насеље са целокупном инфраструктуром,

потребна  је  изградња  комплетне  кабловске  канализације  са  минимум

шеснаест  кабловица  или  дебелозидних  ПВЦ  цеви  Ø100  mm²  за
магистрални  део  канализације  (паралелно  са  планираном  интерном

саобраћајницом)  и  са  минимум  осам  кабловица  или  дебелозидних  ПВЦ

цеви  Ø100  mm² за  делове  канализације  који  воде  до  места  прикључења

каблова у објекте (што је приказано у скици). 
•  Шахте за кабловску канализацију пројектовати и изградити од армираног

бетона, чистог отвора ((2х2х2)  m - главне и (1,2х1,2х1,6)m – пролазне)  –
водонепропусне  са  уграђеним  пењалицама  и  поклопцем  за  теретни

саобраћај. Број и положај шахти је оријентационо уцртан (са делимичним

освртом на стање постојећих подземних инсталација). Трасе каблова 0,4 kV
и каблова јавног осветљења биће одређиване кроз појединачна одобрења за
прикључење и кроз услове за изградњу објеката појединачних потрошача, а
према динамици њихових потреба. Доминантан вид прикључака требало би

да  буде  подземни,  уз  коришћење  подземних  каблова  типа  РР00-А
одговарајућег  пресека.  За  оне  потрошаче  који  захтевају  већу  снагу,  ЕД

Краљево  ће издавати посебне услове који би требало да буду у складу са

могућностима електроенергетске мреже.
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• Трасе  каблова 0,4 kV и  каблова јавног  осветљења  биће  одређиване  кроз

појединачна одобрења за прикључење и кроз услове за изградњу објеката

појединачних потрошача, а према динамици њихових потреба. Доминантан

вид  прикључака  требало  би  да  буде  подземни,  уз  коришћење  подземних

каблова  типа  РР00-А  одговарајућег  пресека.  За  оне  потрошаче  који

захтевају  већу  снагу,  ЕД  Краљево  ће  издавати  посебне  услове  који  би

требало да буду у складу са могућностима електроенергетске мреже.
• Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове), од ивице

армиранобетонског канала, за напонски ниво 1 kV до 10 kV, укључујући и
10 kV износи 1 метар.

• Уградити дизел електрични агрегат за напајање електричних трошила која

у  случају  квара  на  електроенергетским  објектима  испоручиоца  не  смеју

остати без електричне енергије. Обезбедити аутоматиком агрегата да мрежа

и  агрегат,  директно  или  преко  инсталације  потрошача,  не  дођу  у

електричну везу.
•  Приликом  планирања  будућих  објеката  придржавати  се  свих  техничких

прописа за изградњу ове врсте објекта.
• Објекте  градити  на  прописном  одстојању  од  постојећих  ел.енергетских

објеката испоручиоца. Уколико приликом изградње објекта овај услов није

могуће испунити, инвеститор је дужан  да ЕД Краљево поднесе захтев за
измештање,  као  и  да  финансира  измештање,  ел.енергетских  објеката  на

прописом утврђено одстојање.
• За поменуте објекте обезбеђена је при спољној пројектној температури за

III климатску зону, процењена топлотна снага:  
• фаза1-обухвата 4 (четири) стамбене јединице:Q = 1.400  Кw
• фаза2-обухвата  Пословно-трговински  центар,  вртић  и  стамбени

објекат:Q=850кW
Телекомуникациона инфраструктура:
Израда Урбанистичког пројекта за изградњу-урбану обнову стамбено-

• пословних објеката у Доситејевој улици, за телекомуникације намеће ново

техничко  решење  због  планираног  броја  стамбених  јединица  и  величине

пословног простора:
• Задржавање  постојеће  главне  канализације,  дуж  Доситејеве  улице.  Њено

измештање није могуће.  Уколико је у фази извођења радова на комплексу

она угрожена,  мере заштите се морају реализовати пре почетка земљаних

радова,  јер  су  каблови  у  канализацији  у  функцији,  те  би  њиховим

оштећењем или кидањем велики број корисника у Доситејевој улици, али и
подручје долине Мораве и Груже, остао без телекомуникационих веза.

• Изградња  новог  мултисервисног  чвора  (MSAN)  за  потребе  планираног

блока зграда и објеката испод обале до 2. пролетерске улице.
• Оптимална  локација је  у првој  згради  предвиђеној  за  градњу,  како би  се

обезбедиле потребне везе за објекте који ће се градити након тога.
• Потребан је простор типа локала површине око 15м2 у приземном делу

• зграде са независним приступом са тротоара.
• Није потребно дневно светло од прозора или излога.
• Потребна је веза на темељни FeZn траком пресека не мањег од 25х4 мм на
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уземљивач објекта.
• Нисконапонски  електроенергетски  прикључак  треба  да  је  инсталисане

снаге 25/20 kVA.
• Из просторије до најближег окна главне ТК канализације мора постојати

• сноп од 4 PVC или PEHD цеви Æ 110мм.
• Изградња дистрибутивне ТК канализације:
• Нове, дуж централне улице кроз локацију (парелелне Доситејевој);
• Проширење  дела  крака  постојеће  приводне  канализације  наспрам  зграде

Гимназије, са наменом повезивања на главну канализацију у Доситејевој и
силазак у Сијаће поље;

• Изградња  нове  дистрибутивне  и  проширење  постојеће  приводне

канализације паралелно Косовској улици, са наменом повезивања на главну

канализацију у Доситејевој и за силазак у Сијаће поље;
• Канализација се гради PEHD цевима Æ 110мм. Капацитет канализације

је четири цеви које се полажу у ров у слојевима по 2 на дубини  завршног

слоја цеви  од 1,00м са заштитним слојем песка од 0,15м  изнад завршног

слоја. Цеви се постављају праволинијски.
• Окна се постављају на местима промене правца, али не на већем растојању

од 80 м. Поклопци на окнима су у равни тротоара илиуређење површине

терена. Димензије окана су 2,00 x 1,50 и дубине 1,90м.
• Изгадња нове приводне канализације од сваког објекта према траси

• дистрибутуивне канализације:
• Канализација се гради PEHD цевима Æ 110мм. Капацитет канализације је

три  цеви  које  се  полажу  у  ров  у  једном  слоју  на  дубини  од  1,00м  са

заштитним  слојем  песка  од  0,15м  изнад  цеви.  Цеви  се  постављају

праволинијски.
• Окна се постављају на местима промене правца. Поклопци на окнимасу у

равни  тротоара  или  уређене  површине  терена.  Димензије  окана  су1,20 x
0,80 и дубине 1,00м.

• Изградња нове приступне ТК мреже између MSAN-а и објеката треба да је
конципирана за широкопојасни приступ:- Бакарним кабловима у садашњој

фази  са  фактором  у  капацитету парица  минимално  1,2 у  односу на  број

стамбених и 3 код пословних јединица. Користити DSL каблове према IEC
62255 стандарду, категорије 2 или 3.

• Оптичким кабловима када се појави критичан број корисника.
• Топологија мреже треба да је дрво-грана.
• У објектима се мрежа завршава у изводним ормарима у приземљу објекта.
• Телекомуникационе инсталације у објектима у треба да се реализују

структурним  каблирањем  према  стандардима  ISO 11801 и  CENELEC EN
50173.

• Инфраструктура за његову реализацију је:
• Просторија минималних димензија 3х2,2м за смештај активне и пасивне

• ТК опреме, која има третман заједничке просторије у функцији зграде. У
објектима  VP+S  уградити  орман  за  телекомуникационе  уређаје

минималних димензија 1,0x1,0 и дубине 0,35м. Просторија, односно орман,
морају имати:
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1. обезбеђено напајање електрич ном енергијом;
2. квалитетно уземљење према темељном уземљивачу;
• могућност уградње HVAC климатизације.
• Канали  за  вертикални  (успонски) и хоризонтални  развод.  Потребно  је  да

постоје  независни канали  за бакарне и оптичке каблове. На вертикалним

каналима  се  постављају  спратни  ормани,  а  на  хоризонталним  разводне

кутије на местима улаза у станове.
• У  становима,  такође,  обезбедити  канале  за  хоризонтални  развод  у  свим

просторијама. Канале завршити корисничким кутијама, поред којих треба

да има и ЕЕ утичница са више прикључница.
• Користити UTP каблове категорије 5е или 6, евентуално инсталационе DSL

каблове са HFFR омотачем. Пројекти телекомуникационе инфраструктуре

морају доћи  у  Телеком  ради  усаглашавања.  С  обзиром  да  ће  изградња  у
оквиру  прве  фазе  бити  динамички  померена  за  поједине  објекте.
Инвеститор  мора  са  Телекомом  договорити  обезбеђење  непрекидности

телекомуникационих  услуга  у  зони  извђења  радова.Тачан  положај  ТК

инфраструктуре  на  терену  утврдити  трагачем  каблова  ишлицовањем  уз

надзор радника Телекома.
Инфраструктура водовода и канализације:
Водовод: Водоводна мрежа на разматраној локацији је углавном изграђена

од  старог  и  дотрајалог  материјала  (азбест  –цемент,  поцинковане  цеви)  и
недовољног  пречника  цеви за  задовољење  комплетне  будуће  локације

санитарном и противпожарном водом. 
Пре  изградње  уличне  водоводне  мреже  унутар  разматране  локације  ,
неопходно је  извршити  реконструкцију уличне  водоводне мреже  у улици

Доситејевој.  Након извршене реконструкције у улици Доситејевој може се

приступити  изградњи  уличне  водоводне  мреже  и  прикључака  на  исту на

предметној локацији. Новопројектовану водоводну мрежу изградити од ПЕ

100, СДР 17 цеви, за радни притисак од 10 бара, минималног промера ОД

110 мм, без обзира на хидраулички прорачун. 
Новопројектовану водоводну мрежу изградити у будућим саобраћајницама,
како је то на приложеној ситуацији дато. 
Све радове извршити у свему према техничким условима  за прикључење

на инсталације ЈКП “Водовод”-а и важећим правилима и прописима за ову

врсту радова.
• Фекална  канализација: Фекална  канализациона  мрежа  на  разматраној

локацији  изграђена  је  већим  делом  кроз  зелену  површину  ,  непосредно

поред  будућих  саобраћајница  ,  и  иста  је  изграђена  вежим  делом  од

бетонских цеви.Већи део постојећих прикључака (из постојећих објеката)
налази се на планираном подручју за изградњу нових објеката.
Будућу  фекалну  канализациону  мрежу  изградити  осовином  будућих

саобраћајница  у  оквиру  предметне  локације.  Новопројектовану  фекалну

канализациону  мрежу  изградити  од  КЦ  –  ПВЦ  С20,СДР41  материјала,
минималне  носивости  СН  4КН/м2,  минималног  пречника  Ø 200 мм,  без

обзира на хидраулички прорачун. Постојећа улична фекална канализациона

мрежа у  улици  Доситејевој  на  коју  се  има  извршити  прикључење
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предметне локације изграђена је левом страном улице Доситејеве гледано

из правца пута „Краљево-Крагујевац“. Све радове извршити у свему према

техничким  условима   за  прикључење  на  инсталације  ЈКП  “Водовод”-а  и
важећим правилима и прописима за ову врсту радова.

• Атмосферска канализација: На разматраној локацији није изграђена улична

атмосферска канализациона мрежа , већ  се велики део атмосферски вода ,
одводио  у  фекални  колектор,  па  је  често  долазило  до  запушавања  и

изливања  фекалне  канализационе  мреже.Новопројектовану  атмосферску

(кишну)  канализациону  мрежу  изградити  непосредно  уз  фекалну

канализациону  мрежу  ,  односно  уз  осовину  будућих  саобраћајница  у

оквиру локације.  Будућу атмосферску канализациону мрежу изградити од

КЦ  –  ПВЦ  С20,СДР41  материјала,  минималне  носивости  СН  4КН/м2
,минималног  пречника  Ø  300 мм,  без  обзира  на  хидраулички  прорачун.
Постојећа улична атмосферска канализациона мрежа у улици Доситејевој

на  коју  се  има  извршити  прикључење  предметне  локације  изграђена  је
осовином улице Доситејеве.Све радове извршити у свему према техничким

условима   за  прикључење  на  инсталације  ЈКП  “Водовод”-а  и  важећим

правилима и прописима за ову врсту радова.
Топловодна инфраструктура:
 Систем грејања:

• Локација ће се снабдевати топлотном енергијом прикључком на постојећу 
топловодну мрежу у Доситејевој улици.

• Објекти  обухваћени  Урбаном  регенерацијом  нису прикључени  на  систем

даљинског грејања. 
• Дуж  улице  Доситејеве  постоји  градски  топловод  прикључен  на  градску

Топлану.  Кроз  средишњи  део  локације,  дуж  постојеће  интерне

саобраћајнице,пролази  постојећа  траса  топловода  ДН  200,  на  коју

постојећи објекти нису прикључени. Предвиђено је да се овим пројектом

планира и њихово прикључење на градску Топлану.
• Фаза  1:  прикључење  четири  стамбена  објекат  прве  фазе  извести  на

постојећем прикључном топловоду у шахту Шп1 (приказано на ситуацији)
на предизолованим вентилима пречника ДН100. Пројектовати прикључни

топловод од фабрички предизолованих цеви. Трасу топловода дефинисати у
зависности  од  осталих  прикључних  инсталација,  пречнике  прикључака

одредити  пројектом  термотехничких  инсталација  у  зависности  од

инсталисане снаге објекта.
• Фаза  2:   прикључење  објеката  друге  фазе  извести  на  постојећем

прикључном  топловоду  у  шахту  Шп2  (приказано  на  ситуацији)   на

предизолованим  вентилима  пречника  ДН100.  Пројектовати  прикључни

топловод од фабрички предизолованих цеви. Трасу топловода дефинисати у
зависности  од  осталих  прикључних  инсталација,  пречнике  прикључака

одредити  пројектом  термотехничких  инсталација  у  зависности  од

инсталисане снаге објекта.
• Топловод  водити  у  рову  са  фабрички  предизолованим  цевима  у  складу  са

стандардом  СРБС, ЕН253; 2005, а квалитет  челика за  радне  челичне  цеви  мора

бити врста  челика П235ГХ.  У ров по извршеном полагању топловода положити
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”ПЕ” цев пречника Ø40мм, а ради постављања кабла за очитавање параметара у
топлотној  подстаници  потрошача  (утрошка  топлотне  енергије). Пројекат

топловода урадити за режим рада 130/75ºЦ. Сва изабрана арматура је ПН16.   
• Кроз  средиште  локације  пролази  и  траса  дистрибутивног  гасовода.Није

планирано прикључење корисника на гасну инфраструктуру. 
• Обзиром  на  то  да  ова  локација  припада  Плану  генералне  регулације

“Сијаће поље” у склопу кога је предвиђена и изградња мерно регулационе

станице  “МРС  2”  за  широку  потрошњу,  као  и  изградња  дистрибутивног

гасовода до 4 бара, оставља се могућност да се и ови објекти ,уколико се

укаже потреба  прикључе на гасоводни систем. 
• Потрошња  гаса  је  предвиђена  за  следеће  потребе:  загревање објеката,

кување и припрему топле потрошне воде. Потрошачи гаса су индивидуална

домаћинства,  домаћинства  у  колективним  зградама  и  котларнице

технолошких потрошача.
•  При планирању гасне инсталације придржавати се “Правилника о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 бар”(Сл.гласник РС,бр. 086/2015”).
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6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

1. Генерисање отпада у току реализације пројекта
На  подручју  у  границама  Урбанистичког  пројекта  нема  заштићених  нити

евидентираних културних и природних добара.
Генерисање  грађевинског  отпада  представља  један  од  најзначајнијих  утицаја  на

животну  средину  који  се  јавља  у  току  реализације  предметног  пројекта.
Грађевински отпад ће се стварати на локацији у фазама изградње нових и рушења

постојећих објеката као и у фази комуналног опремања локације. У фази изградње

нових  стамбених  објеката,  ствараће  се  вишак  грађевинског  материјала  (песак,
шљунак,  цемент,  дрво,  цигла,  цреп,  блокови,  стакло,  каблови,  керамика,  гвожђе,
лимови,  изолациони  материјали,  материјали  за  завршну обраду)  који  представља

грађевински  отпад.  У  фази  рушења  постојећих  објеката  генерисаће  се  велике

количине грађевинског отпада. Састав овог отпада зависиће од материјала који је
коришћен у току изградње постојећих објеката (дрво, бетон, азбест, цигла, стакло,
каблови, цреп, стаклена вуна, керамика, гвожђе и други метали).
У  фази комуналног опремања локације може доћи  до појаве вишка земље, услед

радова  на  постављању подземних  инфраструктурних  водова.  У  овој  фази  такође

може доћи до генерисања мањих количина грађевниског отпада услед појаве вишка

грађевниског материјала и замене постојећих инфраструктурних водова новим. У
зависности од материјала који ће се користити и који су се користили у предходном

периоду, у саставуовог грађевниског отпада се могу наћи пластика, гвожђе и други

метали  и  азбест.  У  овој  фази  ће  долазити  и  до  генерисања  вишка  земље  као

последица  радова  на  откопавању  терена. Одлагање  грађевинског  отпада  ће  се

вршити  на  локацију  која  је  за  ту  намену  дефинисана  Одлуком  о  одређивању

локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката („Сл. лист

града  Краљева”  бр.  2/11).  Динамика  одлагања  грађевинског  отпада  мора  бити

усклађена са динамиком грађевинских радова. Уколико се испитивањима утврди да

земља  која  је  настала  у  току  радова  на  инфраструктурном  опремању  није

контаминирана  опасним  и  штетним  материјама,  један  део  се  може  користити  за
нивелационе радове, док ће се вишак одвозити на депонију.
2. Емисија прашине и других полутаната ваздуха при реализацији пројекта
Локација на којој се планира реализација пројекта је у постојећем стању изложена

утицајима  емисије загађујућих  материја  у  ваздух  пореклом из  саобраћаја  који  се

одвија  у  улици  Доситејевој.  Ова  улица  се  тангира  северну  границу  локације  и
представља  један  од  најзначајнијих  саобраћајних  праваца  у  граду  Краљеву.
Реализација планираних пројекта условиће појаву емисије прашине као последица

активности  на изградњи  нових и рушењу постојећих  објеката.  Прашина  се  може

јавити и услед развејавања са привремених одлагалишта грађевинског отпада која

ће се јављати на локацији. У саставу прашине се могу јавити и азбестне материје у
зависности од врсте грађевинског материјала који је коришћен. Емисија загађујућих

материја у ваздух се може јавити у току коришћења грађевинске механизације за
изградњу и рушење објеката. Загађујуће материје које се ослобађају у процесу рада

мотора са унутрашњим сагоревањем корићене механизације су NOx, CO, CO2, SO2,
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CxHy,  HCHO  и  чађ.Утицаји  на  квалитет  ваздуха  који  се  могу  јавити  у  току

извођења грађевинских радова супривремени и престају са престанком радова.
3. Емисија буке и вибрација
На повећање нивоа буке у постојећем стању утичу саобраћајне активности у улици

Доситејевој,  као  једном  од  главних  саобраћајних  праваца  у  граду. У  току

реализације  пројекта  биће  ангажована  грађевинска  механизација  која  ће  се

користити за изградњу нових и рушење постојећих објеката, која ће представљати

главни извор буке и вибрација. Највиши ниво буке и вибрација ће се јављати у фази

рушења  постојећих  објеката,  а  у  зависности  од  усвојених  метода  рушења

(коришћење тешке механизације, људске радне снаге, коришћење експлозива). На

повећање  нивоа  буке  на  локацији  ће  утицати  и  коришћење  грађевинске

механизације  у  току изградње  нових  објеката  и  комуналног  и  инфраструктурног

опремања простора између нових зграда и северног дела локације. Повећан ниво

буке и вибрације представља значајан утицај на квалитет животне средине, који ће

бити  присутан  током  свих  фаза  реализације  пројекта  и  престаће  по  завршетку

грађевинских радова. Утицаји на повећан ниво буке ће бити значајно спровођењем

адекватних организационих мера у току извођења грађевинских радова.
4. Визуелни негативни утицаји
Локацију на којој се планира извођење грађевинских радова нема значај са аспекта

визуелних карактеристика. Извођење грађевинских радова на локацији „Пиц мала”
имаће  негативне  утицаје  на  пејзажне  карактеритике  непосредног  оккружења.
Негативни  утицаји  ће  се  јавити  као  последица  коришћења  грађевинске

механизације,  изградње  и  рушења  објеката  и  стварања  грађевинског  отпада  на

локацији. По  завршетку  грубих  грађевинских  радова,  планирано  је  уређење

простора  око новоизграђених  зграда  (изградња  интерних  саобраћајница,  паркинг

простора,  уређених  зелених  површина)  и  комунално  опремање  северног  дела

локације, што ће имати значајнепозитивне утицаје на пејзажне карактеристике.
5. Утицаји на узнемиравање локалног становништва

Реализација  пројекта  може  довести  до  узнемиравања  локалног  становништва  на

локацији „Пиц  мала”  и  у  окружењу  услед  извођења  грађевниских  радова  и

повећања  нивоа  буке,  појаве  емисије  загађујућих  материја  и  манипулисања

грађевинском  механизацијом. Повећање  нивоа  буке  може  довести  до  ометања

наставе  у  околним  објектима  образовања, сметњи  у  говорној  комуникацији,
поремећаја  сна  и  смањених  могућности  за  одмор.  Ови  утицаји  ће  бити

најизраженији  током рушења  постојећих  објеката  као и  током рада  механизације

која представља изовр буке. Најизложенији повећаном нивоу буке биће становници

новоизграђених  објеката,  обзиром  да ће  се  рушење  постојећих  објеката  одвијати

непосредно  поред  њихових  стамбених  јединица. Емисија  прашине  и  других

загађујућих материја у ваздух ће највећи утицај имати на становништво на локацији

„Пиц  мала”  односно  на  становништвно  које  ће  се  преселити  у  новоизграђене

стамбене објекте. Негативни утицаји могу укључивати и појаву акутних проблема

са дисајним органима. Извођење грађевинских радова и коришћење механизације

може довести  и  до отежаног  саобраћаја  у  границама  локације  „Пиц  мала” као  и
отежаног  паркирања  и  отежаног  кретања  пешака.  Такође,  могу  се  јавити  и

негативни  утицаји  на  безбедност  становништва  у  смислу  повреда,  нарочито  у
непосредном  окружењу  објеката  које  ће  бити  предмет  рушења. Утицаји  на
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узнемиравање локалног становништва ће бити знатно умањени спровођењем мера

на  уређењу  градилишта  као  и  организационих  мера  у  току  трајања  радова.  По

завршетку радова створиће се услови за унапређење квалитета живота становника

„Пиц мале”, тако да ће привремени негативни утицаји бити мањег значаја у односу

на бенефите по локално становништво.
У  циљу  смањене  изложености  локалног  становништва  негативним  утицајима

потребно је:
•  ускладити  временски  распоред  радова  на  локацији  са  Одлуком  о  кућном  реду

града Краљева,
•  редовно  обавештавати  локлано  становништво  о  свим  активностима  које  ће

довести

до  повећања  нивоа  буке  и  стварања  импулсне  буке  као  и  о  актвностима  које

ћедовести до манипулисања са азбестом и стакленом вуном,
• отпадни азбест и отпадну стаклену вуну привремено складиштити у херметички,
затвореним  посудама  однсоно  у  затвореним  најлонским  џаковима  како  би  се

спречило развејавање ситних фракција ветром

•  транспорт  отпадног  азбеста  и  отпадне  стаклене  вуне  са  локације  вршти  у

затвореној амбалажи,
• организовати интерне транспортне руте, које ће бити облежене и означене жутом

траком, како би се омогућило независно кретање коришћене механизације у односу

на приватна возила становника околних зграда,
• организовати транспортне руте тако да не пролазе поред објеката образовања.
 6. Услови за заштиту од пожара:
Објекти се морају извести у складу са:

• Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр.111/09), Правилником о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. Лист

СФРЈ“ бр.31/91),
• Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и

уређења платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од

пожара („Сл. лист СРЈ“ бр.6/95),
• Правилником  о  техничким  нормативима  за  изградњу  нисконапонских

надземних водова („Сл. Лист СФРЈ“ бр.31/91),
• Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  објеката  од

атмосферског прежњења. („Сл. Лист СФРЈ“ бр.11/96), као и другим важећим

техничким прописима и стандардима који се примењују у смислу заштите

од пожара.
• Објекти  морају  бити  реализовани  у  складу  са  Правилником  о  техничким

захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  од  пожара  и

експлозија. (Сл. Лист СЦГ“ бр. 31/2005),
• Основне  мере  безбедности  и  заштите  објеката  од  пожара  су  дате  кроз

техничка  решења,  избор  материјала  и  опреме,  прописана  растојања  од

других  –  суседних  објеката  и  поштовање  других  услова  садржаних  у

законима, стандардима и правилницима.
• Планирано  је  постављање  спољне  хидрантске  мреже  са  надземним

пожарним  хидрантима.  Унутрашња  хидрантска  мрежа  биће  део  Главног

пројекта као Главног пројекта заштите од пожара.
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 7. Мере заштите животне средине:
 Мере у току изградње:

• Поштовати  Закон  о планирању и изградњи  (“Службени  гласник  РС”, број

72/09  и  81/09) и  Закон  о  изменама  и  допунама  Закона  о  планирању  и
изградњи (“Службени гласник РС”, број 24/11),

• Вршити  редовно  квашење  запрашених  површина  и  спречити  расипање

грађевинског материјала приликом транспорта.
• Отпадни  материјал  који  настане  у  процесу  изградње  прописно  сакупити,

разврстати и одложити и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију.
• Материјал из ископа одвозити на за то унапред дефинисану локацију за коју

је прибављена сагласност надлежног органа.
• Ако  се  у  току  извођења  радова  наиђе  на  археолошка  налазишта  или

археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и
обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе.

Управљање отпадом

• Поштовати Закон о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, број 36/09
и 88/10), Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени гласник РС”,
бр.36/09).

• Обезбедити посебан простор за одлагање чврстог комуналног отпада.
• Обезбедити  посебне  услове  и  опрему  за  сакупљање,  разврставање  и

привремено чување различитих отпадних материја

• Секундарне  сировине,  опасан  и  други  отпад,  предавати  лицу  са  којим  је
закњучен уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом.

Заштита Вода

• Поштовати Закон о водама (“Службени гласник РС”, број 33/10)
• Извести систем интерне сеператне канализације за атмосферске и фекалне

отпадне воде.
• Отпадне  воде  упуштати  у  уличну  градску  канализацију,  према  условима

надлежног дистрибутера.
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7. КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА, АРХИТЕКТОНСКО И
ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ

 

Објекти  и  станови  су  пројектовани  тако  да  се  добију  што  економичнији

функционални  и  обликовни  ахитектонски  склопови.  Максимално  рационално  и
економично  су  пројектовани  комуникацијски  и  други  заједнички  простори  у

објектима.  Предвиђено  је понављање  склопа  зграде  као  основе  за  економичнију

изградњу. Крајњи циљ није само рационализација, већ и побољшан функционални

и естетски квалитет усвојене методологије градње.
1. Стандарди приступачности
Обавезна  је  примена  стандарда  дефинисаних  Правилником  о  техничким

стандардима  планирања,  пројектовања  и  изградње  објеката,  којима  се  осигурава

несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама

(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). Између осталог, Правилник дефинише стандарде

приступачности за спољашње и унутрашње јавне просторе и становање, а који чине

саставни део пројектног задатка конкурса.
2. Енергетска ефикасност
Приликом  израде  идејног  архитектонског  решења  и  Урбанистичког  пројекта,  посебна

пажња је обраћена на примену мера енергетске ефикасности, као и на примену мера које ће

смањити трошкове одржавања и потрошње енергије током периода експлоатације објекта.
Енергетску и економску ефикасност у експлоатацији објекта потребно је постићи пре свега

комбинацијом пасивних мера ЕЕ у архитектонском и урбанистичком пројектовању.
Објекти  морају  бити  пројектовани  у  складу  са  Правилником  о  енергетској  ефикасности

зграда  (“Сл.  гласник  РС”  бр.  61/11)  и  Правилником  о  условима,  садржини  и  начину

издавања сертификата о енергетским својствима зграда (“Сл. гласник РС”, бр. 69/12).
Параметри за постизање енергетске ефикасности нових објеката:
-  Да  би  се  испунили  критеријуми  енергетске  ефикасности  дефинисани  у

Правилнику  о  енергетској  ефикасности  зграда,  однос  између  нето  површине

станова и бруто површине сваке зграде треба да буде између 65 и 85%.
-  Оријентација  и  функционални  концепт:  зграда  је  пројектована  тако  да  на

најефикаснији  начин  користи  природно  и  створено  окружење  (сунце,  ветар,
зеленило, итд.) и оријентисана тако да собе у којима људи бораве већим делом дана

буду окренуте на југ, уколико је могуће.
-  Облик  зграде  је пројектован  на  начин  да  се  постигне  најефикаснији  однос

површине  зграде  и  њеног  омотача,  у  складу  са  климатским  условима  локације,
природног и створеног окружења и функције зграде.
-   Пројектовано  је термално  зонирање  зграде,  односно  груписане различите

просторије  у  згради  у  складу  са  њиховим  термичким  потребама.  Зоне  са  већим

термичким потребама су пројектоване тако да најефикасније искористе потенцијале

локације (сунце, ветар, зеленило, итд.)
- Пројектовање  отвора  на  згради  (прозора,  врата,  вентилационих  канала,  итд.)  је
изведено на начин да се у највећој могућој мери умање топлотни губици током зиме

и топлотна оптерећења током лета.
– Оптимизација структуре зграде: у складу са наменом зграде, њена термална

маса  је  искоришћена  за  постизање  термичког  комфора  у  току лета  и  зиме,  и  за
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увећање термичке инерције зграде. На читавом омотачу зграде је кориштена термо-
изолација високог  квалитета.Спречена је  појава термичких  мостова,  а  боје  и

материјале изабрати тако да се избегне појава тремичких острва.
– Обавезна је примена принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно

примена  сигурносних  стандарда  и  техничких  прописа  о  градњи  на  сеизмичним

подручјима, што утиче на организацију простора.
Објекти  су пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  о  техничким

нормативима  за  изградњу објеката  високоградње  у  сеизмичким  подручјима  (“Сл.
лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 2/88 и 52/90). При пројектовању предвиђених

објеката,  примењена је Eurocode 8 стандарда, у свим аспектима у којима су они

захтевнији од домаћих стандарда.
3. Остали елементи пројектантског решења
Конструкција

Објекти су пројектовани у армирано-бетонској конструкцији применом савремене

технологије и рационалних распона.
У  односу  на  пројектовану  спратност,  објекти  су до  По+П+3  фундирани на

темељним тракама, а објекти веће спратности на темељној плочи.

Материјализација и обрада
Сви   материјали   су  природни  и  хумани,  примерени  савременој  архитектури,  а
највише  намени  самог  објекта.   Материјали  су  квалитетни,  и одговарају

стандардима,  и лаки  су  за  одржавање,  нарочито  по  питању хабања  и  одржавања

хигијене, нетоксични и безбедни. Објекти су пројектовани тако да и примењеним

материјалима  обезбеде  енергетску  ефикасност  у  експлоатацији.  У  даљим

поступцима  техничка  документација   се  израђује у  складу  са  принципима

енергетске  ефикасности  – минимум  Ц, а  пожељно Б  разред  за енергетски  пасош

стамбене зграде (тј. према утврђеним инвестиционим могућностима, захтеваће се

нискоенергетски  објекти).  Вентилационе  и  димњачке  канале  су  пројектовани

класично  или  од  монтажних  префабрикованих  елемената,  имајући  у  виду  тип

становања и економичност, а у свему према важећим прописима. Све просторије су

прописно проветрене и осветљене.
Фасада и кров
Приликом обраде фасада примењени су трајни материјали, а у складу са функцијом

објекта, са посебно обрађеном (трајном) соклом на контакту са  тереном. Кровни

покривач  је  усклађен са  архитектуром  објекта,  нагибом  кровних  равни,
примењеним материјалима на фасади и функцији објекта.
Материјали морају да обезбеде трајност и лако одржавање.
Изолација

Идејно  решење  је  израђено узимајући  у  обзир  све  неопходно  термо,  звучне  и
хидроизолације у складу са важећим прописима и стандардима.
Термотехничке инсталације
Предвиђено је даљинско грејање насеља, па је у оквиру комплекса или у техничким

просторијама у зградама предвиђен одговарајући  број топлотних подстаница или

техничкихпросторија су  смештене топлотне пумпе, као и сва неопходна опрема за
развођење топле воде кроз објекте.
Лифтови
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Предвиђени су лифтови адекватне носивости, са одговарајућим бројем станица (на

свакој  етажи),  висина дизања  према  архитектури  објеката.  Обезбеђене  су кабине

одговарајућих димензија и материјализације за ову врсту објеката.
5.4.2.9. Препоруке за пројектовање са аспекта геолошких и инжењерско-геолошких
услова

Терен  у  оквиру  стамбеног  блока  "Пиц  мала"  са  аспекта  инжењерско-геолошких

услова  је  погодан  за  изградњу стамбених  објеката  и  пратеће  инфраструктуре.  У
оквиру  овог  простора  ниво  подземне  воде  омогућава  пројектовање  и  градњу

објеката  са  једном  подземном  етажом,  под  условом  да  је  максимална  дубина

темељног  ископа  h�4,0  m.  Ископе  и  засеке  дубине  до  h=3,0  m  изводити  са

ублаженим  нагибом  шкарпе  (α�75o).  Ископе  дубине  преко  3,0  m изводити  уз

примену  одговарајућих  потпорних  конструкција  (привремене  или  трајне  у

зависности од намене ископа).
Геомеханичке  карактеристике  темељног  тла  омогућавају  примену  тзв.  плитког

фундирањa објеката. У зависности од пројектоване дубине фундирање, димензија и
врсте темеља (траке, самци темељна плоча) носивост темељног тла на дубини од

1.5-3,0 m је у распону qq=150-200 kN/m2. У оквиру читавог истражног простора

литолошке  средине  су  неуједначених  дебљина,  сочивастог  развића  са  честим

променама као у хоризонталном тако и у вертикалном правцу, тако да се очекују

неравномерна  слегања  тла  испод  будућих  објеката.  Сходно  томе  избор

конструктивног система  је такав да обезбеди стабилност у условима нешто већих

диференцијалних слегања. У односу на пројектовану спратност, објекти до По+П+3
фундирају се  на темељним тракама, а објекти веће спратности на темељној плочи.
Услед осетљивости прашинасто песковите глине (ппг) на допунско провлажавење,
потребно је обезбедити прихват атмосферских вода са кровних површина и њихово

контролисано  одвођење  до  кишне  канализације.  Завршном  нивелацијом  терена

обезбедити  да  се  атмосферске  воде  сливају  ван  зона  темељења  објеката.  Места

продора  канализације  и  водовода  у  објекте  извести  у  техничком  рову  како  би

евентуална оштећења врло брзо била уочена и благовремено санирана.
Због  очувања  стабилности  терена  и  објеката  изграђених  у зони  терасног  одсека,
линија грађења је померена на око 15 m у односу на његову ивицу. У циљу заштите

од ерозије, спречити сливање атмосферске воде по површини терасног одсека. По

површини одсека (у зонама где нема изграђених објеката) извести појас заштитног

зеленила.
Објекти су пројектовани у складу са важећим сеизмоинжењерским прописима. На

сеизмолошој  карти  СФРЈ  из  1987.  године  за  повратни  период  од  500  година,
простор стамбеног блока „Пиц Мала“ налази се у зони VIII степена по MSK скали.  
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8. СПРОВОЂЕЊЕ

 
Урбанистички  пројекат  доставити  општинској  управи  Краљева  –  Одељењу

надлежном за послове урбанизма, на оверу да је урађен у складу са урбанистичким

планом  (План  генералне  регулације  ''Сијаће  поље'',  бр.  011-53/2013-III  од  5.јула

2013.  године,   блок  (подцелину)  А6,  са  планирана  намена  ”Вишепородично

становање са пословањем”).
Према члану 63. Закона о планирању и изградњи (Закон о планирању и изградњи

("Сл.гласник  РС", бр. 72/09, 81/2009-исп.,  64/2010-Одлука  УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС и 132/2014), одредбе

члана 60 ,61,62,63 и 64) пре потврђивања Урбанистичког пројекта орган надлежан

за  послове  урбанизма  организује  јавну  презентацију  Урбанистичког  пројекта  у
трајању од седам дана.
По  истеку  овог  рока  надлежни  орган  је  дужан  да  у  року  од  три  дана  достави

комисији за планове Урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са

јавне  презентације.  Комисија  за  планове  дужна  је  да  у  року  од  8  дана  изврши

проверу усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и важећим

Законом  о  планирању  и  изградњи. Ако  надлежни  орган  утврди  да  докуменат

(Урбанистички пројекат) није урађен у складу са планским документом и Законом,
обавестиће  о  томе  подносиоца  захтева  у  року  од  5  дана  од  добијања  предлога

комисије. На обавештење може се поднети приговор, односно градском већу, у року

од 3 дана. Орган који је потврдио урбанистички пројекат дужан је да у року од 5
дана  од  дана  потврђивања  пројекта,  тај  пројекат  објави  на  својој  интернет

страници.
Урбанистички  пројекат  је  израђен  у  четири  (4  примерка  у  аналогном  облику)  и
четри (4 примерка у дигиталном облику) и о томе без одлагања писменим путем

обавести подносиоца захтева.

О Б Р А Д И О

_________________________________
Предраг Терзић,  дипл.инж.арх.
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Б.Б.
  ГРАФИЧКИ      ДЕО  ГРАФИЧКИ      ДЕО
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Ц.Ц.

ДОКУМЕНТАЦИЈА   УРБАНИСТИЧКОГДОКУМЕНТАЦИЈА   УРБАНИСТИЧКОГ

ПРОЈЕКТАПРОЈЕКТА
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