
 

 

           ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ ИЗВОЂЕЊЕ 

Србија, 18000 Ниш,   Синђелићев Трг 1/7,    Цара Душана 89,   Тел/Фаx: +381 18 527 668,    www.formaantika.co.rs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:  ПРОЈЕКАТ 

Сима Гушић, дипл. инж. арх. 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА 
ЦЕНТРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО, НА 
К.П. 1726/1‐део, 1726/3‐део, 1726/4, 
3228/1‐део, 3227/1‐део, 3227/2 и 3228/2, 
КО Рудно 

УРБАНИСТИ САРАДНИЦИ:  ОБРАЂИВАЧ: 

Ранко Гушић, дипл. инж. арх. 
Милош Гушић, дипл. инж. арх. 
Мирко Гушић, дипл. инж. арх. 
Сандра Гушић, дипл. инж. арх. 

ФОРМА АНТИКА Д.О.О. 
Синђелићев Трг 1/7, 
18000 Ниш 

САРАДНИЦИ:  НАРУЧИЛАЦ: 

  Град Краљево 
Јована Сарића бр.1, Краљево 

ДИРЕКТОР:  ЗАВОДНИ БРОЈ:  ДАТУМ: 

Милош Гушић, дипл. инж. арх.  83/21  ЈУН, 2021. 



 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО, НА К.П. 1726/1‐део, 1726/3‐део, 1726/4, 3228/1‐

део, 3227/1‐део, 3227/2 и 3228/2, КО Рудно 
 

НАРУЧИЛАЦ: 

Град Краљево,  
Јована Сарића бр.1, Краљево 

 
ОБРАЂИВАЧ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА: 

 „ФОРМА‐АНТИКА“‐д.о.о. НИШ 
 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
Сима ГУШИЋ, дипл.инж.арх. 

 
УРБАНИСТИ САРАДНИЦИ: 

Милош ГУШИЋ, дипл.инж.арх 
Мирко ГУШИЋ, дипл.инж.арх 
Ранко ГУШИЋ, дипл.инж.арх 

Сандра ГУШИЋ, дипл.инж.арх 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ДИРЕКТОР: 
Милош ГУШИЋ, дипл.инж.арх. 

 
 
 



 

 

САДРЖАЈ: 

1.  ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА .................................................................................................. 1 

2.  ТЕКСУТАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ......................................................................................... 8 
2.1. ОПШТИ ДЕО ...................................................................................................................... 8 

2.1.1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ................................................................................. 8 
2.1.2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ............................................... 8 
2.1.3. ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ................................................... 9 

2.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ............................................................................................................ 9 

2.2.1. ПРИРОДНА И КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ................................................... 9 
2.2.2. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ................................................................................. 10 
2.2.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА .................................................................. 12 

2.3. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ ................................................................................. 12 

2.3.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ .................................................................. 12 
2.4. РЕШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ............................................................................. 13 

2.4.1. ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА .......................................................................... 13 
2.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА .................................................................................... 14 

2.5.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА .......................................................................... 14 
2.5.2. ЕЛЕМЕНТИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ............................................................... 14 
2.5.3. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ..................................... 14 
2.5.4. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА ............. 17 
2.5.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ..................................................................... 18 
2.5.6. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА ............. 18 
2.5.7. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ............................................................ 18 
2.5.8. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И 
МЕРЕ И СТАНДАРДИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ......................................................................... 19 
2.5.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ .......................................................................... 19 
2.5.10. МЕРЕ И УСЛОВИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ................................................... 19 
2.5.11. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ............................... 19 

2.6. АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ .................................................................................................. 20 

2.7. ИНФРАСТРУКТУРА ........................................................................................................... 21 

2.7.1. САОБРАЋАЈ .............................................................................................................. 21 
2.7.2. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ....................................................................................................... 22 
2.7.3. КОМУНАЛНА И ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ........................................... 22 
2.7.4. ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ ................................................................................................... 22 
2.7.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА ........................................................... 23 
2.7.6. ИНФРАСТРУКТУРА ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ . 23 

3.    ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА .............................................................................................. 1 

4.    ДОКУМЕНТАЦИЈА ‐ ПРИЛОЗИ .............................................................................................. 2 

5.    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ......................................................................................... 3 



1 | страна 
 

1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 | страна 
 

 
 
 



3 | страна 
 

 
 

 



4 | страна 
 

 
 
 



5 | страна 
 

 













6 | страна 
 

На основу чл. 36 и 38 Закона о планирању и изградњи објеката (Сл.  гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 ‐ исправка, 64/10 ‐ УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‐ УС, 50/13 ‐ УС, 98/13 ‐ УС, 132/14, 145/14, 
83/18,  31/19,  37/19  –  др.  закон,  9/20  и  52/21)  и  Правилникa  о  садржини,  начину  и  поступку 
израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  ("Службени  гласник  РС",  број 
32/2019), доносим: 

 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
о  одређивању  одговорног  урбанисте  за  израду  УП‐а  ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈУ  И  ДОГРАДЊУ 
ОБЈЕКТА  ЦЕНТРА  ЦИВИЛНЕ  ЗАШТИТЕ  КРАЉЕВО,  НА  К.П.  1726/1‐део,  1726/3‐део,  1726/4, 
3228/1‐део, 3227/1‐део, 3227/2 и 3228/2, КО Рудно 
и то: 
 
 
 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
Сима ГУШИЋ, дипл.инж.арх.      лиценца бр. 200 1424 13 
 
УРБАНИСТИ САРАДНИЦИ: 
Ранко ГУШИЋ, дипл.инж.арх.      лиценца бр. 300 М219 13 
Милош ГУШИЋ, дипл.инж.арх.      лиценца бр. 300 К183 11 
Мирко ГУШИЋ, дипл.инж.арх.      лиценца бр. 300 L168 12 
Сандра ГУШИЋ, дипл.инж.арх.      лиценца бр. 300 М650 13 
 
 
као лица која испуњавају Законом прописане услове за израду урбанистичких планова. 
 
 
 

Пројектни биро “ФОРМА‐АНТИКА” Д.О.О. 
 

                  Директор: 
   Милош Гушић, дипл.инж.арх. 

 
 

Ниш, ЈУН, 2021. године 
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2. ТЕКСУТАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
     2.1. ОПШТИ ДЕО 

 

На основу члана 60 ‐ 62. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 ‐ исправка, 
64/10  ‐ УС, 24/11, 121/12, 42/13  ‐ УС, 50/13  ‐ УС, 98/13  ‐ УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. 
закон, 9/20  и 52/21), Просторног  плана општине Краљево  („Сл.  лист  Града Краљева“,  бр.7/2011)  и 
Просторног  плана  подручја  посебне  намене  Парка  природе  Голија  („Сл.  гласник  РС“,  бр.16/09), 
„Форма  антика“  д.о.о.  Ниш  (у  даљем  тексту:  ОБРАЂИВАЧ),  на  основу  захтева  наручиоца  Град 
Краљево, Јована Сарића бр.1, Краљево, израдио је: 
 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО, НА К.П. 1726/1‐део, 1726/3‐део, 1726/4, 3228/1‐

део, 3227/1‐део, 3227/2 и 3228/2, КО Рудно 
 
 
 

2.1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Урбанистички  пројекат  ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈУ  И  ДОГРАДЊУ  ОБЈЕКТА  ЦЕНТРА  ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ  КРАЉЕВО,  НА  К.П.  1726/1‐део,  1726/3‐део,  1726/4,  3228/1‐део,  3227/1‐део,  3227/2  и 
3228/2, КО Рудно (у даљем тексту: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ‐ УП), израђује се у складу са: 

 
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта: 

 Закон  о  планирању  и  изградњи  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  72/09,  81/09  ‐  исправка,  64/10  ‐  УС, 
24/11,  121/12,  42/13  ‐  УС,  50/13  ‐  УС,  98/13  ‐  УС,  132/14,  145/14,  83/18,  31/19,  37/19  –  др. 
закон, 9/20 и 52/21), 

 Закон о управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/16), 

 Правилник  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и  урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС", број 32/2019), 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. Гласник РС" бр. 
22/15), 

 Закону о управљању отпадом (Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), 
 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта: 

 Просторни план општине Краљево („Сл. лист Града Краљева“, бр.7/2011) 

 Просторни план подручја посебне намене Парка природе Голија („Сл. гласник РС“, бр.16/09) 

 Одлука  о  изради  Плана  генералне  регулације  насеља  Рудно  –  туристичка  зона  („Сл.  лист 
Града Краљева“, бр.13/2013) 

 Упутство  о  примени појединих  одредби Министарства  бр.  Закона  о  планирању и  изградњи 
("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 ‐ исправка, 64/10 ‐ УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‐ УС, 50/13 ‐ УС, 
98/13  ‐  УС,  132/14,  145/14,  83/18,  31/19,  37/19  –  др.  закон,  9/20  и  52/21)‐урбанистички 
пројекат, бр. 011‐00‐605/2020‐1 од 27.11.2020. 

 
 
2.1.2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Повод  за  израду  УП‐а  је  на  захтев  инвеститора,  а  у  складу  са  чланом  60  ‐  62.  Закона  о 

планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 ‐ исправка, 64/10 ‐ УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‐ 
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УС, 50/13 ‐ УС, 98/13 ‐ УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21). 
Циљ израде  овог  Урбанистичког  пројекта  је  потреба  за  формирање  савременог  регионалог 

Центра цивилне заштите Града Краљева. 
Катастрофе  утичу  на  економски  и  еколошки  положај  Србије,  умањују  развојни  потенцијал 

земље, представљају ризик за социјалну стабилност и угрожавају инвестиције ЕУ. Ефикасност система 
управљања  ризиком  од  катастрофе  ослања  се  на  одговарајуће  људске,  физичке  и  финансијске 
капацитете  за  планирање,  припрему,  реаговање  и  опоравак  након  катастрофе,  као  и  на  правилну 
вертикалну и хоризонталну координацију између свих релевантних институција. 

Глобални индекс озбиљности кризе са просечном оценом 3,5 сврстава Србију у групу средње 
ризичних и прилично стабилних земаља. Иако примењена методологија INFORM оцењује рањивост у 
Србији  као  умерено  ниску,  она  и  даље  препознаје  институционалне  недостатке  и  недостатке 
управљања  (оцењено са 5,2) и ДРР  (5,7) као подривајући утицај на укупни капацитет за суочавање. 
Критични  проблем  српског  система  за  смањење  ризика  од  катастрофа  и  управљање  ванредним 
ситуацијама  је  фрагментација  институционалног  оквира,  процедура  и  недовољни  капацитети  на 
централном и локалном нивоу за адекватну превенцију, припрему и одговор на потребе заједница и 
становништва за ризик од катастрофе. 

Да би подржала националне власти у решавању горе поменутих проблема, Делегација ЕУ у 
Републици  Србији  поверила  је  UNDP‐у  спровођење  пројекта  ЕУ  за  цивилну  заштиту  и  јачање 
отпорности  на  ризике  од  катастрофа  у  Републици  Србији.  Једна  од  планираних  активности  је 
реконструкција и проширење Центра за обуку цивилне заштите у Рудном. 

 
2.1.3. ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 
Предметна  локација  налази  се  у  насељу  Рудно  у  оквиру  подручја  посебне  намене,  Парка 

природе Голија, односно Резервата биосфере Голија‐Студеница. Захват УП‐а дефинисан је границом 
предметних катастарских парцела и делова катастарских парцела, за које се израђује урбанистички 
пројекат.  Површина  захвата  УП‐а  износи  2.162,04м2.  Њиме  су  обухваћене  катастарске  парцеле: 
1726/1‐део, 1726/3‐део, 1726/4, 3228/1‐део, 3228/2, 3227/1‐део и 3227/2, КО Рудно. 

Прецизна  граница  УП  приказана  је  на  графичком  прилогу  бр.  “1.  Геодетска  подлога  са 
границом  урбанистичког  пројекта”,  на  којем  су  дате  и  њене  аналитичке  координате.  Такође,  на 
графичком  прилогу  бр.  “5.  Предлог  плана  препарцелације”, дати  су  прецизни  делови  катастарских 
парцела које заједно за постојећим катастарским парцелама чине захват УП‐а. 

 
     2.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

2.2.1. ПРИРОДНА И КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКА БАШТИНА 
 

Природно  добро, Парк  природе  “Голиjа”,  проглашено  је  2001.  године  Уредбом  о  заштити 
Парка  природе  "Голија",  а  потом  и  Резерватом  биосфере  "Голија‐Студеница",  у  површини  од 
75.183,00  ha.  На  основу  критеријума  заштите  природних  вредности,  зонирано  је  на  три 
степена/режима заштите. 

Предметна локација у оквиру насеља Рудно, спада у трећи степен заштите. 
На  подручју  Парка  природе  Голија  су  заступљене  све  врсте  непокретних  културних  добара: 

археолошка налазишта, надгробни споменици, некрополе, остаци цркава и капела,  средњовековна 
утврђења,  средњовековна  рудишта  и  рударска  насеља  и  други.  Укупан  број  евидентираних 
потенцијалних  културних  добара  износи  преко  130  локалитета  ‐  међутим,  број  званично 
евидентираних, проглашeних, нарочито категорисаних добара/споменика културе је релативно мали. 

У  насељу  Рудно  се  од  званишно  евидентираних  културних  добра  налазе  се  следећи 
споменици културе: 

 црква Св. Николе 

 кућа Перише Дамјановића 
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2.2.2. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

ОПШТИ И ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Подручје  Голије обухвата планине Голију,  Радочело, источне делове  Јавора и  јужне делове 

Чемерна  и  припада  у  целини  пространој  планинској  области  Старовлашко‐рашке  висије,  у  оквиру 
које су и планински масиви Копаоник, Златибор, Златар, Мокрa Горa и др. 

Границу  ширег  подручја  Голије,  чине,  углавном  природни  коридори,  и  то:  Студеница  на 
северу,  Ибар  на  истоку,  Новопазарска  котлина  са  Рашком  и  Људском  реком  на  југу,  обронци 
Смиљевца  и  реке  Вапе,  на  југу  и  Ношнице,  на  западу.  Планина  Голија  је  окружена  на  северу 
планином  Јелицом,  на  истоку  Копаоником,  Чемерним  и  Радочелом,  на  западу  Јавором,  а  на  југу 
Златаром,  Јадовником  и  висоравни  Пештер.  Битну  одредницу  положаја  Голије  чини  непосредан 
контакт  на  истоку  са  Ибарском  магистралом,  која  повезује  Београд  са  Косметом,  Македонијом  и 
Црном Гором и попречна магистрална саобраћајница Рашка ‐ Нови Пазар – Сјеница, на југу. Најближа 
веза  са  западно‐моравском  магистралом  иде  од  Ивањице,  преко  Пожеге.  Ибарском  долином 
пролази  железничка  пруга  Краљево‐Рашка‐Приштина.  Важна  регионална  чворишта  представљају 
општински центри Краљево, Нови Пазар и Ивањица, затим центри Рашка и Сјеница. 

 
ТЕКТОНСКИ СКЛОП И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Рељеф 
Рељеф  подручја  Голије  се  одликује  значајном  морфолошком,  морфогенетском  и 

морфометријском  разноврсношћу  и  има планински  карактер,  с  обзиром да  преко 90%  територије 
лежи изнад висинске границе од 500 m. 

Од планинских облика доминантно место заузи мају планине Голија  (Јанков камен, 1854) и 
Радочело.  Планински  масиви,  венци  и  гребени  су  већином  специфичног  попречног  профила,  са 
заравњеним  билима  и  веома  стрмим,  средњим  и  доњим  деловима  падина.  У  моделирању 
тектонских облика рељефа значајну улогу је имала хидрографска мрежа, усецајући бројне клисуре и 
дубодолине, праћене разноврсним флувиоденудационим облицима. 
Од  значајнијих  морфоструктурних  облика  јављају  се  изразити  планински  врхови,  хорстови, 
псеудовулканске купе, а на ободу се налази негативна потолинска морфоструктура Бољевачког 
неогеног басена. 

На  подручју  су  изражене  три  категорије  рељефа,  са  карактеристичним  облицима: 
периглацијални, крашки (вртаче, увале, суве долине, јаме и пећине) и делувијално‐пролувијални са 
серијом од девет површи у висинском интервалу од 1000 до 1820 m. на којима се налази највећи 
број насеља. 

Већи део насеља Рудно у коме се налази планирани објекат, је на релативно равном терену 
на око 1.100 мнв. 

 
Геолошке карактеристике 
У  геолошкој  грађи  терена  Парка  природе  Голија  учествују  бројни  литолошки  комплекси, 

почев од квартарних седимената, као најмлађих, преко стена неогених језерских басена, мезозојских 
кластичних  и  карбонатних  стена,  вулканогено  седиментних  комплекса,  до  палеозојских  кластита  и 
метаморфита различитог степена кристалинитета.   

Читав  терен  и  наведени  стенски  комплекси  испресецани  су  и  испробијани  дубинским  и 
жичним стенама различите старости, почев од гранитоида, андезита, дацита, дијабаза, габрова и др. 
  На подручју Голије регистровани су следеће појаве и сировине: 
метали: гвожђе, олово и цинк, шелит, антимон 
неметали: магнезит, азбест 
угаљ: лигнит, камени угаљ, мрки угаљ 
грађевински технички  и  украсни  камен  ‐  више  каменолома  и  позајмишта  грађевинског  камена  у 
кречњацима,  углавном на локацијама које  су власништво  ЈП "Србијашуме“,  који  се експлоатишу  за 
локалне потребе. 
Следеће врсте грађевинског камена тради ционално се користе у архитектури подручја: 



11 | страна 
 

масивни/украсни камен: Осаоница, Врх; 
филитични шкриљци ‐ шкриљаве плоче: Бзеја, Рудно, Врх (Краљево); 
сига/бигар ‐ Каменска (Краљево). 

 

СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Сеизмичка активност на подручју Голије је ниска до средња и окарактерисана је зонама 6º и 

7º  MCS.  Узимајући  у  обзир  релевантне  факторе  може  се  очекивати  позитиван  прираштај 
сеизмичности у већем делу подручја. 

 
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
На простору Голије се разликују три основна климатска реона: 

 долински са брдским ‐ обухвата просторе до 700/750 m н.в, а карактерише се умерено‐
континенталном климом модификованом утицајем околних планина. 

 прелазни – континентални ‐ обухвата просторе од 700/750 до 1300 m н.в, са кратким и 
свежим летима, топлих дана и свежих ноћи и дугим и оштрим зимама са доста снежних 
падавина 

 планински ‐ обухвата подручје преко 1300 m н.в, а карактеришу га оштре и хладне зиме и 
кратка прохладна лета. 
Виши предели овог подручја одликују се субалпском климом. 
У односу  на  на  наведено  захват  УП‐а  спада  у  прелазно‐континентални реон обзиром да  се 

предметни објекат налази на око 1095мнв. 

 
ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Хидрографска мрежа подручја Голије, која припада Црноморском сливу, веома је развијена и 

густина мреже се процењује на преко 2100 m/km2. 
Подручје  спада  у  просторе  са  високим  вредностима  просечног  специфичног  отицаја: 12–17 

lit/sec/km2. Са простора важећег Плана речним токовима отиче просечно око 15 m3/sec., а годишње 
се формира око 470 милиона m3 воде без дотока са суседних подручја . 

Унутаргодишња  расподела  вода  на  речним  у  оквиру  Плана  има  одлике  снежно‐кишног 
режима, са обилним водама у пролеће, услед топљења акумулисаног снега у планинским пределима 
и појаве пролећних киша. 

Непостојање  одговарајућих  хидролошких  анализа  и  прорачуна  онемогућава  да  се  искажу 
вредности  малих  вода  на  појединим  водотоцима  или  појединим  деоницама,  што  утиче  на 
способност водотока као реципијента за прихватање и пречишћавање отпадних вода из насеља. 

 
ВЕГЕТАЦИЈА И ФЛОРА 
 
Биљногеографске  особености  Голије.  Подручје  Голије  одликује  рефугијални  карактер 

станишта што  је  омогућило  опстанак  терцијарне флоре.  Знатно  присуство  средњеевропских  елеме 
ната указује да подручје Голије припада крајње источном делу илирске провинције. 

Голија  се  издваја  по  већем  квантитативном  присуству  терцијарних  глацијалних  реликтних 
врста, утврђено је присуство и ендемичних и субендемичних врста. 

Биљногеографске карактеристике указују на присуство 51 флорног елемента, разврстаних у 9 
група  и  то:  средње–европских  флорних  елемената,  евроазијског  флорног  елемента, 
субмедитеранске  флорне  групе  и  понтско‐централноазијске  групе,  циркумполарни  елементи  и 
козмополити, северни флорни елементи. 

Шуме.  Захваљујући  израженој  висинској  разлици  од  око  1500  m,  на  Голији  се  среће 
репрезентативан спектар шумских заједница, карактеристичан за укупно вертикално распростирање 
шума у Србији. 
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На пoдручју Голије доминирају чисте састојине и заузимају 60,5%, док се мешовите простиру 
на 39,5% територије. 
На Голији је евидентирано више од 45 врста дрвећа, при чему се констатује висок степен очуваности 
природног  састава.  Евидентирано  је  присуство  племенитих  лишћара:  планинског  јавора,  горског 
јавора, белог јасена, планинског бреста, пољског бреста, млеча, дивљих воћкарица: дивље трешње, 
дивље крушке,  јаребике и брекиње, као и ретке и карактеристичне врсте жбуња и приземне флоре 
које се јављају у овим шумама. 

У дрвном фонду бројније су лишћарске од четинарских врста, а доминирају буква, смрча, а 
далеко  је скромније учешће  јеле, црног бора, китњака, црног бора и цера. Остале врсте дрвећа су 
незнатно заступљене, испод 1%, али доприносе биодиверзитету шумских екосистема. 

Ливаде  и  пашњаци.  Мозаично  су  распрострањени  на  подручју  и  у  односу  на  висински 
положај имају брдски, брдскопланински и планински карактер. 

ливадских фитоценоза. 

 
2.2.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 
У оквиру захвата урбанистичког пројекта на КП   1726/4, 3228/2‐део и 3227/2‐део, КО Рудно, 

Краљево, налази се постојећи објекат Центра цивилне заштите у површини од око 150м2 у основи. 
Објекат је спратности П+1 и смештен је на равном терену на 1.094мнв у просеку.   Позициониран на 
јужном  делу  предметних  парцела.    Површина  захвата  урбанистичког  пројекта  износи  2.180,84м2. 
Терен на коме се налази објекат је релативно раван. 

 
     2.3. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

2.3.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

За потребе израде овог урбанистичког пројекта извршена је анализа плана вишег реда. 
 
На основу информације о локацији бр. 350‐02‐01085/2020‐07, од 23.04.2020, као оперативни 

план  вишег  реда,  за  израду  предметног  урбанистичког  пројекта,  узет  је  Просторни  план  општине 
Краљево,  као  савремени  урбанистички  документ  усвојен  2011.  године,  као  и  Просторни  план 
подручја посебне намене Парка природе „Голија“ усвојен 2009. године.  

Према Плану у делу IV. Правила уређења и грађења, Реонструкција објекта, наводи се да се 
надзиђивање и доградња објекта могу дозволити само у склопу реконструкције целог објекта, како 
би се обезбедило целовито естетско, функционално и техничко сагледавање објекта и амбијенталне 
целине. 

Такође просторним планом општине Краљево, за насеље Рудно предвиђена је израда Плана 
генералне  регулације  Рудно  ‐  туристичка  зона.  У  оквиру  поглавља  V.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, тачка 5.5.3 МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ДРУГИМ  ПЛАНОВИМА  наводи  се  рок  за  израду  наведеног  ПГР‐а  до  2012.  године.  У  оквиру  истог 
поглавља  наводи  се  да  „До  доношења  планова  (рефералана  карта  број 5.  Карта  спровођења), 
локацијске дозволе ће се издавати на основу правила грађења овог Просторног плана.“ 

У претходном периоду је за наведено подручје локална самоуправа усвојила Одлуку о изради 
плана генералне регулације Рудно – туристичка зона („Сл. лист Града Краљева“, бр.13/2013). План је 
тренутно у изради нацрта. Обрађивач наведеног плана  је  ЈП за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“. 

У складу са наведеним, а на захтев инвеститора и пројектним задатком, потребно је израдити 
Урбанистички  пројекат  за  реконструкцију  и  доградњу  објекта  Центра  цивилне  заштите,  у  свему  у 
складу са чл. 60 Закона о планирању и изградњи бр. ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009  ‐ испр., 
64/2010  ‐ одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013  ‐ одлука УС, 50/2013  ‐ одлука УС, 98/2013  ‐ одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ‐ др. закон и ), Правилником о садржини, начину и 
поступку  израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  ("Службени  гласник  РС",  број 
32/2019), и другим важећим актима. 
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Сви  елементи  урбанистичке  регулације  преузети  су  из  Нацрта  плана  генералне  регулације 
Рудно – туристичка зона. Потврђивањем овог УП‐а сви његови елементи постају саставни део Плана 
генералне регулације насеља Рудно – туристичка зона. 

 

 
 

     2.4. РЕШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

2.4.1. ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА 
 

Захват  који  је  предвиђен  за  формирање  простора  центра  за  Цивилну  заштиту  Краљево 
обухвата КП бр. 1726/1‐део, 1726/4, 3228/2, 3227/1‐део и 3227/2, КО Рудно, Краљево. Урбанистичко 
решење  је  дефинисано  у  складу  са  важећом  планском  документацијом  ‐  Просторним  планом 
подручја посебне намене парка природе Голија (’’Сл.гласник РС’’, број 16/09) и Просторним планом 
града Краљева (”Сл. лист града Краљева”, 7/2011), као смерницама у погледу регулације плана нижег 
реда чији је нацрт у коначној фази – План генералне регулације Рудно‐туристичка зона. 

Новом  регулацијом  предвиђа  се  фомирање  зоне  јавне  површине  намењене  цивилној 
заштити.  Овим  се  проширује  већ  постојећа  намена  предметног  простора  и  прилагођава  новим 
захтевима корисника. 

Планирани  објекат  центра  за  цивилну  заштиту  Краљево,  је  позициониран  на  начин  да  се 
уважи  диспозиција  постојећег  објекта,  а  доградња  објекта  изведе  у  складу  са  планираном 
регулацијом. Ново урбанистичко решење предвиђа формирање јединствене парцеле коју ће чинити 
делови наведених катастарских парцела,  угаоне диспозиције оивичене новим саобраћајницама. На 
источној и северној страни то су колске саобраћајнице, док се на западној страни налази планирана 
пешачко‐колска  комуникација  и  бициклистичка  стаза.  Положај  грађевинске  линије  прати  положај 
постојећег објекта и удаљена је у односу на осу планиране регулације 7м у осталом делу планиране 
зоне. 

У складу са новим архитектонским решењем главни пешачки улаз се налази негде на средини 
у односу на пешачко‐колску комуникацију на западној страни. Паркирање возила решено је у оквиру 
будуће  предметне  парцеле,  са  приступом  на  северној  страни.  Око  објекта  је  предвиђен  тротоар  у 
ширини од око 1,5м. 
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У потрази за решењем којим ће се реконструисати постојећи и формирати нови капацитети 
установе цивилне заштите, осмишљен је концепт којим се истовремено обједињују нове функције са 
старим, и стварају услови за унапређење и едукацију на пољу цивилне заштите. 

 
     2.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 

2.5.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА  
 
  Намена предметног простора који обухвата урбанистички пројекат, припада јавним службама 
‐цивилној заштити. У том смислу се већ постојећи садржај унапређује доградњом постојећег објекта 
који ће имати сврху да се у њему организује обука у области цивилне заштите. 

 
2.5.2. ЕЛЕМЕНТИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
Регулациона линија: 

 
  Регулациона  линија  је  линија  која  раздваја  површину  одређене  јавне  намене од  површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене; У оквиру УП‐а регулација је решена на начин да прати 
елементе фактичког стања, постојећих катастарских парцела и планиране намене. 
 
  Грађевинска линија: 
 
  Грађевинска линија је линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено 
грађење  основног  габарита  објекта;  У  оквиру  УП‐а  она  је  у  односу  на  осовину  планираних 
саобраћајница и пешачко‐колских комуникација удаљена 7м. 
 
  Нивелација: 
 
  Систем нивелације се базира на постојећој нивелацији уличне мреже и терена. Нове улице и 
платои везују се за конкретне, нивелационо већ дефинисане просторе. 

 
У  конкретном  случају  сви  елементи  урбанистичке  регулације  су  преузети  из  нацрта  Плана 

генералне регулације Рудно –  туристичка зона,  који  је у  завршној фази израде Нацрта,  а на основу 
Одлуке о изради плана („Сл. лист Града Краљева“, бр.13/2013), а чији је обрађивач ЈП за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“. 

 
2.5.3. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА  

 
Парцелација  и  препарцелација,  односно  деоба  или  укрупњавање  грађевинских  парцела  у 

границама  плана,  планирана  је  у  циљу  обезбеђења  саобраћајних  и  других  инфраструктурних 
коридора и образовање парцела за остале јавне намене. У складу са наменом и утврђеним начином 
коришћења  простора,  правилима  грађења  и  техничким  прописима  могућа  је  парцелација  и 
препарцелација у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и површина 
за грађење објеката одређене врсте и намене. 

 
За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са правилима уређења и грађења дат 

је прилог препарцелације УП‐5. Предлог плана препарцелације, за следеће катастарске парцеле: К.П. 
1726/1‐део,  1726/3‐део,  1726/4,  3228/1‐део,  3228/2,  3227/1‐део  и  3227/2,  КО  Рудно,  које  образују 
границе захвата урбанистичког пројекта. 

 
Правила  грађења  на  површинама  јавне  намане  односе  се  на  површине  и  објекте  јавне 

намене  (цивилна  заштита),  као  и  на  правила  грађења  саобраћајне  мреже  и  мреже  и  објеката 
комуналне инфраструктуре (водовод, одвођење отпадних и атмосферских вода, електроенергетика, 
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ТТ инсталације, гасификација). Сву инфраструктурну мрежу и објекте градити у складу са техничким 
условима и нормативима који су прописани за сваку врсту инфраструктуре, у складу са прописима о 
паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре и према условима надлежних институција. 

 
Према  Просторном  плану  града  Краљева  (”Сл.  лист  града  Краљева”,  7/2011),  дозвољена  је 

реконструкција,  објеката  јавне  намене  само  у  склопу  реконструкције  целог  објекта,  како  би  се 
обезбедило целовито естетско, функционално и техничко сагледавање објекта и амбијенталне 
целине. Све то у складу са важећим законским и подзаконским актима и овим Планом, као планским 
основом  у  ком  су  дефинисана  правила  уређења  и  грађења.  Изузетно,  уколико  се  јави  потреба  са 
проширењем садржаја објеката јавне намене, могућа је изградња нових објеката али уз обавезну 
израду  урбанистичког  пројекта  којим  ће  се  извршити  урбанистичко‐архитектонско  обликовање 
површина и објеката јавне намене, као и урбанистичко‐архитектонска разрада локације. 
 

Параметри из планске документације: 
 

- Простор припада централном делу насеља, као насељу са специфичним функцијама 
 

- намена парцеле и врста објекта: објекти јавне службе (цивилна заштита) 
- тип објекта: слободностојећи објекат 
- индекс изграђености: до 0,8 
- коефицијент заузетости 40% 
- спратност објекта: до П+1+Пк 
- за сваки објекат јавне намене величина парцеле утврђује се урбанистичким пројектом 
- минимална ширина парцеле: 20м 
- на  неизграђеном  делу  парцеле,  однос  зелених  површина  и  површина  са  тврдим  застором 

мора бити мањи од 2:1 
- висина фасадног плана може бити једнака или мања од ширине фасадног плана објекта 
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УРБАНИСТИЧКО‐ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

НАМЕНА   ЈАВНЕ СЛУЖБЕ (постојеће стање) 

 

Планирани урбанистички параметри  

 

Површина 

парцеле 

(м2) 

Индекс 

заузетости  

Индекс 

изграђеност

и 

Спратност објеката  П под 

објектима  

(м2) 

БРГП 

објеката 

(м2) 

2.180,84  25.35%  0.51   П+Пк  552,90  1.105,80 
 

 

 

 Планирана је реконстуркција: 

- дела постојећег објекта од око 157м2 БРГП 

 

 Планирана је доградња: 

- приземља  и  реконструкција  и  доградња  поткровља.  На  делу 

постојећег  објекта  предвиђа  се  уклањање  спратног  дела  објекта  и 

надградња  поткровља.  У  наставку  се,  на  северној  страни  објекат 

дограђује како би се остварила жељена функција и испунили пројектни 

захтеви корисника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ 

 Диспозиција  објекта  центра  цивилне  заштите  у  складу  са  постојећим 

стањем.  Доградња  објекта  се  предвиђа  у  правцу  северозапад‐

југоисток; 

 Грађевинска  линија  се  поклапа  са  габаритом  постојећег  објекта  и 

наставља по линији планиране  грађевинске парцеле, што претставља 

удаљење  од  7,0м  у  односу  на  осовину  планираних  саобрађајница  и 

пешачко колске комуникације; 

 Предвиђа  се  колски  приступ  парцели  у  ширини  од  5,0м,  са  северне 

стране парцеле са паркинг простором 

 Предвиђена  реконструкција  и  доградња  објеката  врши  се  у 

унутрашњости граница захвата УП‐а, а у складу са датим ИДР‐ом; 

 Изградња објекта  се  врши  у  оквиру  зоне  за изградњу  коју  дефинишу 

грађевинске линије комплекса: 

- удаљење  објекта  од  регулације  линије  дефинисана  је  у  графичком 

прилогу  УП‐.  План  регулације  и  нивелације  са  аналитичким 

елементима; 

- максимална дозвољена  спартност објекта  је П+Пк, што  је  у  складу  са 

дозвољеним условима Просторног плана; 

- коте  приземља  објекта  дате  су  на  графичком  прилогу  УП‐3.  План 

регулације  и  нивелације  са  аналитичким  елементима,    и  дате  су 

оријентационо  и  обавезно  их  треба  проверити    кроз  разраду 

геомеханичких елабората и статичку стабилност објекта; 

 У  границама  захвата  УП‐а  предвиђа  се  санација  постојећих  зелених 

површина  што  ће  додатно  бити  разрађено  пројектом  спољашњег 

уређења;  водити  рачуна  да  у  неизграђеном  делу  парцеле  однос 

зелених површина и површина са тврдим застором мора бити најманје 
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2:1. 

 У уређењу партера водити рачуна о елементима опремања као што су 

одговарајући урбани мобилијар; 

 Архитектонско  обликовање  подразумева  ауторску  индивидуалност 

која је усаглашена са савременим тенденцијама; ове смернице односе 

се на форму и материјализацију и у складу су са идејним решењем; 

 Све  елементе  обликовања  и  уређење  парцеле  прилагодити 

предеоном лику долинског и брдско‐планинског подручја 

 У  пројектовању  објеката  користити  принципе  и  правила  одрживе 

градње  и  коришћење  традиционалних  и  локалних  материјала  и 

ликовних  израза;  приликом  реконструкције  и  доградње  објеката 

придржавати  се  препоруке  за  коришћење  савремених  технолошких 

решења  усмерених  ка  постизању  веће  енергетске  и  комуналне 

ефикасности. 

 
Приликом  израде  техничке  документације  придржавати  се  свих  законских  и  подзаконских 

аката, као и стандарда и норматива за ову врсту објеката.  

 
2.5.4. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 
Обзиром  да  се  предметна  локација  налази  у  насељу  Рудно,  а  у  оквиру  подручја  посебне 

намене, Парка природе Голија, односно Резервата биосфере Голија‐Студеница, у складу са условима 
Завода  за  заштиту  природе  03  бр.  021‐1178/2  од  26.05.2021.год,  неопходно  је  предузети  следеће 
мере: 

 Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање,  а 
манипулативне површине просторно ограничити; 

 Сав  грађевински  и  други  материјал  потребан  за  изградњу  предметног  објекта  депоновати 

унутар предметне парцеле; 

 Предузети  све  мере  предострожности  како  би  се  постојеће  зеленило,  а  посебно  одрасли 

примерци  дендрофлоре,  сачувало  и  заштитило  од  могућег  оштећења  у  току  извођења 

радова, као што су оштећења кореновог система стабала, ломљење грана и скидање коре са 

стабала; 

 На предметној локацији максимално сачувати и заштити високо зеленило. Уколико то није у 

потпуности могуће,  сечу стабала свести на најмању могућу меру,  уз предходно прибављену 

сагласност и дознаку стручне службе ЈП „Србијашуме“; 

 Није дозвољено планирати формирање позајмишта, површинских копова или експлоатација 
материјала са околног подручја ради обезбеђивања грађевинског материјала (камена, песка, 

шљунка и сл.) за изградњу предметног објекта; 

 Обезбедити  услове  очувања  ресурса,  односно  рационално  коришћење  земљишта  при 

извођењу  земљаних  радова.  У  том  смислу,  хумусни  слој  уклонити  и  сачувати  како  би  се 

искористио за озелењавање предметног простора након изведених радова; 

 Радови не  смеју  да  проузрокују  промене  инжењерско‐геолошких  својстава  околног  терена, 

односно да изазивају нестабилност тла, одроњавање и било који други облик ерозије; 

 У току реконструкције и доградње објекта предузети све мере предострожности како не би 

дошло до изливања горива и уља из возила и грађевинских машина или било каквих других 

штетних материја, у циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења. Уколико дође 

до хаварије обавезна је санација површине; 

 Током  извођења  радова  неопходно  је  одржавати  примерен  ниво  комуналне  хигијене, 

односно  предвидети  систематско  прикупљање  отпада  који  се  јавља  у  процесу  изградње  и 

боравка радника и његово депоновање у непропусне контејнере, које је неопходно редовно 

празнити од стране надлежне комуналне службе. Слободно одлагање било каквог отпада на 
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заштићеном простору није дозвољено; 

 Сав  грађевински  и  настали  отпад  привремено  депоновати  на  обележеним  и  заштићеним 

локацијама унутар парцеле на којој се радови спроводе; 

 Ниво буке током извођења радова одржавати у дозвољеним границама како не би дошло до 

узнемиравања  животињских  врста,  посебно  птица  у  периоду  репродуктивног  циклуса,  од 

априла до јула; 

 Након  завршетка  радова,  обавезна  је  комплетна  санација  локације  која  подразумева 

озелењавање  свих  површина  деградираних  током  радова,  одношење  и  правилно 

складиштење преосталог грађевинског материјала. Уколико је дошло до нарушавања околног 

простора извођењем предметних радова, по њиховом извођењу, неопходно га је санирати; 

 Потребно  је  благовремено  обавестити  управљача  заштићеног  природног  добра  ‐ЈП 

„Србијашуме“  о  времену  извођења  предметних  радова,  како  би  овлашћено  лице могло  да 

обавља надзор над спровођењем услова и мера под којим се радови могу изводити; 

 Уколико  се  током радова наиђе на  геолошко‐палеонтолошка документа или минералошко‐

петролошке  објекте,  за  које  се  претпоставља  да  имају  својство  природног  добра,  извођач 

радова  је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, 

као  и  да  предузме  све  мере  заштите  од  уништења,  оштећења  или  крађе  до  доласка 

овлашћеног лица. 

 
2.5.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 
У  обухвату  урбанистичког  пројекта  нема  евидентираних  културних  добара.  Уколико  се 

приликом  извођења  радова  дође  до  неких  података  потребно  је  обуставити  радове  и  обавестити 
надлежни Завод за заштиту споменика културе. 

 
2.5.6. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА 

 
Како би  се остварили  сви потребни услови заштите од пожара,  објекти испуњавају основне 

техничке противпожарне прописе, стандарде и нормативе: 
 

- Објекти ће бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 

111/2009 и 20/2015); 

- Објекти морају  имају  одговарајућу  хидрантску мрежу  која  се  по  протоку  и  притиску  воде  у 

мрежи  планира  и  пројектује  према  Правилнику  о  техничким  нормативима  за  спољну  и 

унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.30/91); 

- Објектима је обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким 

нормативима  за  приступне  путеве,  окретнице,  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у 

близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), по коме најудаљенија 

тачка коловоза није даља од 25м од габарита објекта; 

- Објекти ће бити реализовани у складу Правилником о техничким нормативима за електричне 

инсталације ниског напона  (Сл.лист СФРЈ, бр.53, 58/88 и 28/95) и Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("СЛ.лист СРЈ", бр. 11/96).  

 
Ради  заштите  од  потреса  новопланирани  садржаји  биће  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, 21/88 и 52/90). 

Осим  наведених,  даљом  разрадом  пројектне  документације  потребно  је  да  се  пројектант 
придржава свих важећих правила и прописа који третирају наведене области. 

 
2.5.7. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА 
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На  парцели  је  потребно  обезбедити  минимум  један  контејнер  за  одлагање  комуналног 
отпада на месту излаза из парцеле где је могуће прићи комуналним возилом.  

 
2.5.8. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

И МЕРЕ И СТАНДАРДИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
 

Обавезна је примена техничких мера и стандарда приступачности који омогућавају несметан 
приступ и  кретање на  јавним површинама и објектима,  особама  са инвалидитетом,  деци и  старим 
особама.  Планирано  је  да  се  наведени  услови  спроведу  у  складу  са  Правилником  о  техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Сл. гласник РС'' 22/2015) и у складу са 
Правилником о техничким стандардима приступачности (“Службени гласник РС”, бр. 46/2013). 

 

2.5.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
 

У  реконструкцији  и  доградњи  објеката  поштоваће  се  принципи  енергетске  ефикасности. 
Енергетска  ефикасност  свих  објеката  који  се  граде  утврђиваће  се  у  поступку  енергетске 
сертификације  и  поседовањем  енергетског  пасоша  у  складу  са  Правилником  о  енергетској 
ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/2011) и Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/2012). 

У оквиру пројекта даљом разрадом ће  у потпуности бити разматрана  сва  техничка решења 
која  укључују  обновљиве  и  еколошке  изворе  енергије  и  технологије  (инсталације  за  топлу  воду, 
фотонапонски соларни систем, системе топлотних пумпим уградња био пречишћивача отпадних вода 
и сл.). 

 

2.5.10. МЕРЕ И УСЛОВИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 

На простору који  је обухваћен разрадом предметног  урбанистичког пројекта, Министарство 
рударства  и  енергетике,  као  и Министарство  за  заштиту  животне  средине  је  одобрило  радове  на 
испитивању  земљишта  за  потребе  реконструкције  и  изградње  објекта.  За  сваку  групацију  објеката 
или појединачне објекте утврђују се урбанистички услови који се морају поштовати кроз даље нивое 
пројектовања. У циљу реализације пројекта, а у складу са Законом, требало би потпуно дефинисати 
све  важе  елементе  инжењерско  геолошких  услова  који  утичу  на  економичност  и  безбедност 
изградње  и  коришћење  простора.  Један  од  услова  за  даљу  разраду  документације  је  израда 
Геомеханичког елабората. 

 
2.5.11. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
Упутство за коришћење и спровођење Урбанистичког пројекта: 

 
•      Урбанистичким  пројектом  је  дефинисано  грађевинско  земљиште,  и  утврђена  намена 

земљишта као површина за јавну намену у функцији цивилне заштите. УП садржи правила уређења и 
правила  грађења  са  дефинисаном  границом  захвата  и  минималним  степеном  комуналне 
опремљености грађевинског земљишта; 

 
•      На  основу  овог  урбанистичког  пројекта  издају  се  локацијски  услови  и  није  предвиђена 

фазна изградња објекта; 
 

•      У  текстуалном  делу,  у  поглављима  Услови  за  уређење  простора  и  Аналитички  подаци 
налазе се ближе одреднице и могућности тражене локације; 

 
•     За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са правилима уређења и грађења 

овог  УП‐а  израђује  се  пројекат  парцелације/препарцелације  за  све  парцеле  које  се  из  било  ког 
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разлога  формирају  спајањем  или  деобом  катастарских  парцела.  Пројектима  парцелације  и 
препарцелације  могуће  је  за  потребе  планираног  јавног  земљишта,  формирање  нових  парцела  и 
решавање имовинских права; 
 

•    Уколико  на  постојећим  границама  катастарских  парцела  дође  до  неслагања  између 
званичног катастра и урбанистичког пројекта, меродаван је званичан катастар;  
 

•    Инвеститор изградње објекта на подручју урбанистичког пројекта обавезује се да у склопу 
пројектне документације достави и Геотехнички елаборат.  

 
2.6. АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ 

 
ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА СВАКИ ТИП ПОДАТАКА 
 
Изграђена површина: 
површина земљишта покривена објектима у финално обрађеном стању, и изражена је у м2. 
 
БРГП (бруто развијена грађевинска површина)  
Бруто  развијена  грађевинска  површина  јесте  збир  површина  свих  надземих  етажа  објекта, 

мерених  у  нивоу  подова  свих  делова  објекта  –  спољне  мере  ободних  зидова  (са  облогама, 
парапетима и оградама). 

У  подземним  етажама  (сутерен  и  подрум),  подземне  гараже  и  технолошки  простори 
(подстанице  грејања,  трафостанице,  котларнице,  дизел  агрегат  станице,  машинске  просотрије  за 
лифт  и  сл.)  се  не  рачунају  у  површине  корисних  етажа  и  самим  тим  не  учествују  у  укупној  БРГП 
објекта. 

 
Индекс заузетости: 
Податак  представља  однос  изграђене  површине  под  објектима  и  површине  урбанистичке 

парцеле. 
   
Индекс изграђености: 
Податак  који  представља  однос  између  БРГП  надземних  етажа  и  површине  урбанистичке 

парцеле. 

 
АНАЛИЗА УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА – НА НИВОУ УП‐а 
 
Бруто површина блока: 
Пбруто=2.180,84 м2  
 
Изграђена површина (површина под објектима): 
Пз=552,90 м2  
 
Бруто развијена површина – БРГП (све етаже): 
Пе=1.105,80 м2  
 
Индекс заузетости земљишта (однос површине под објектима према површини блока): 
 
Пи=Пз*100/Пбруто=552,90*100/2.180,84=25,35 %               
 
Индекс изграђености земљишта “К” ‐ (однос између бруто развијене површине свих етажа и 

укупне површине блока намењеног изградњи): 
 
К=Пе/Пбруто=1.105,80/2.180,84=0.51                                      
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Табела бр.1. – Површине објеката и садржаја унутар парцеле:  
 

Р.бр.:  Површина:  П=м2 

1.  Објекти – Центар цивилне заштите  552,90 

2.  Пратећи садржаји ‐ вртни сеник  30,00 

3.  Поплочање‐платои/пешачке комуникације  395,00 

4.  Зеленило  958,57 

5.  Приступна саобраћајница  193,38 

 
Сумирано на нивоу урбанистичког пројекта, Урбанистичким пројектом остварени су следећи 

урбанистички параметри:   
 
Индекс заузетости          25.35 % 
Индекс изграђености    0.51 
Зелене површине           45 % 

 
2.7. ИНФРАСТРУКТУРА  

 
2.7.1. САОБРАЋАЈ 

 
Уз предметну локацију налазе се следећи објекти саобраћајне инфраструктуре:  

‐ Општински пут Л1021 (Студеница – Река – Рудно – Бзовик);  
‐ Некатегорисан пут на КП 3227 КО Рудно;  
‐ Планирана приступна улица на делу КП 1726/1. 

  Планска решења предвиђају изградњу саобраћајница које уједно представљају границу УП‐а 
у физичком смислу. Са источне и северне стране предвиђа се колска саобраћајница у ширини од 5‐
5,5м док је на западној, односно јужној страни предвиђена пешачко‐колска комуникација у ширини 
од  3,5м.  Попречни  профили  и  карактеристике  саобраћајница  дати  су  графичким  прилогом  УП‐3 
Регулационо‐нивелациони план са приказом саобраћајног решења. 
  У  складу  са  Условима  ЈП  за  уређивање  грађевинског  земљишта  „Краљево“  приликом даље 
разраде документације потребно је испоштовати следеће услове:  

- Саобраћајни прикључак на јавни пут ‐ улицу пројектовати и изградити из приступне улице 
на делу КП 1726/1,  а  у  свему у  складу  са планским решењима и  саобраћајним решењем 
овог УП‐а 

- Прилазни пут који се укршта или прикључује на предметни пут мора се изградити са тврдом 
подлогом или са истим коловозним застором као и пут са којим се укршта, односно на који се 
прикључује, у ширини од најмање 5 метара и у дужини од најмање 10 метара, рачунајући од 
ивице коловоза пута.  

- Предметна локација мора да се обележи прописаном саобраћајном сигнализацијом, којом се 
учесници  у  саобраћају  упозоравају  на  опасност  која  им  прети  на  путу,  односно  делу  пута, 
стављају  до  знања  ограничења,  забране  и  обавезе  којих  се  учесници  у  саобраћају  морају 
придржавати  и  дају  потребна  обавештења  за  безбедно  и  несметано  одвијање  саобраћаја. 
Саобраћајну  сигнализацију  ускладити  према  Правилнику  о  саобраћајној  сигнализацији 
(„Службени гласник РС”, број 85/17), 

- У зони предвиђеног саобраћајног прикључка обезбедити зоне потребне прегледности, 
- Прихватање и одводњавање површинских вода мора бити адекватно решено уз усклађивање 

са системом одводњавања предметног јавног пута – улице, 
- У  зони  предвиђених  саобраћајних  прикључака  на  јавни  пут  ‐  улицу  омогућити  приоритет 

безбедног одвијања саобраћаја на јавном путу – улици. 
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2.7.2. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 
 

На  простору  УП‐а  предвиђа  се  реконструкција  зелених  површина  у  складу  са  новим 
партерним  решењима.  Постојеће  високо  зеленило  се  задржава  осим  на  местима  где  се  планира 
израдња објекта и пратеће инфраструктуре. Даљом разрадом техничке документације и спољашњим 
уређењем простора око објекта биће дефинисана врста и тип садног материјала. 

Потребно је обезбедити минимално 45% зелене површине. 

 
2.7.3. КОМУНАЛНА И ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
Овим  УП‐ом  су  обрађене  инсталације  водоводне,  канализационе  и  хидрантске  мреже  за 

реконструкцију и доградњу објекта ЦЕНТРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО на К.П. 1726/1‐део, 1726/3‐
део,  1726/4,  3228/1‐део,  3227/1‐део,  3227/2  и  3228/2,  КО  Рудно.  Пројекат  обухвата  инсталације 
унутар објеката и прикључке на спољну водоводну и канализациону мрежу. 

Архитектонско  грађевинским  пројектом  дефинисани  су  функционални  садржаји  за  објекат. 
Инсталације  водоводне,  канализационе  и  хидрантске  мреже  су  предвиђене  у  складу  са, 
архитектонско‐грађевинским пројектом и пројектним задатком. 

 
ВОДОВОДНА МРЕЖА 
Предвиђено је да се водоводна мрежа објекта прикључи на постојећу јавну водоводну мрежу 

МЗ  Рудно,  уз  изградњу  новог  прикључног  водомерног шахта  са  водомерном  гарнитуром,  са  јужне 
стране објекта. Планирани водомерни шахт је приближних димензија 120x200x160цм. 

Прикључак  објекта  је  предвиђени  преко  новог  водомерног  шахта,  у  коме  је  планирана 
уградња водомерне гарнитуре са потребном арматуром. Планирани прикључак на  јавну водоводну 
мрежу, од водомерног шахта до уличног водовода, је планиран ХДПЕ ДН32мм (3/4“).  

Притисак  и  проток  2  л/мин,  јавног  водовода  није  задовољавајући  за  функционисање 
санитарне  и  пожарне  воде.  Из  тог  разлога  пројектом  је  предвиђена  изградња  резервоара  за 
санитарну и пожарну воду капацитета 74 м3. Резервоар се пуни из јавног водовода МЗ Рудно преко 
водомерног  шахта  и  прикључне  цеви  3/4“.  Од  резервоара  се  вода  даље  дистрибуира  преко 
постројења за повишење притиска, посебно за санитарну воду, а посебно за пожарну воду. 

Предвиђено  је  јединствено  евидентирање  потрошње  воде  објека,  за  потребе  санитарне  и 
хидрантске мреже, преко заједничке водомерне гарнитура са мерењем потрошње воде. Изабрано је 
ово  техничко  решење  обзиром  да  се  пуњење  резервоара  за  санитарну  и  ПП  воду  врши  једном,  а 
каснија допуна се врши преко вентила са пловком. 

Водомерни  шахт  је  лоциран  на  зеленој  површини,  са  јужне  стране  објекта.  Унутрашње 
димензије шахта су: а x б = 2.00 x 1.20 м, светла висине, х = 1.60 м. У горњој плочи шахта, убетонирати 

рам  са  поклопцем  од  нодуларног  лива  димензија 600  мм,  х=80мм  за  класу  оптерећења  Ц250  у 
складу са ЕН 124. У зиду шахта, а испод отвора уградити пењалице од ливеног гвожђа, ДИН 1211‐Е. 

За снабдевање објеката, санитарном водом, предвиђена је водоводна мрежа која се састоји 
од: прикључног вода од прикључка на јавну водоводну мрежу до водомерног шахта, даље до шахта 
за смештај постројења за повишење притиска воде у водоводној мрежи, а од постројења до објекта, 
разводне мреже у објекту и прикључних вертикала до санитарних уређаја. 

 
ХИДРАНТСКА МРЕЖА 
За заштиту објекта од пожара водом, потребно је предвидети хидрантску мрежу. 
У  складу  са  “Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за 

гашење  пожара”,  "Службени  гласник  РС",  бр  3/18,  предвиђено  је  да  истовремено  раде  један 
спољашњи  (Q = 1 x 5.0  л/с = 5  л/с)  и два  унутрашња хидранта  (Q = 2 x 2.5  л/с = 5  л/с)  са  укупним 
протоком од 10 л/с. 

У  јавној водоводној мрежи не постоје потребни капацитети за пожарну воду. Из тог разлога 
предвиђен је резервоар за пожарну воду капацитета 74 м3. У оквиру резервоара је предвиђен шахт 
за смештај постројења за повишење притиска у хидрантској мрежи.  
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Након шахта за смештај постројења за повишење притиска у хидрантској мрежи хидрантска 
мрежа  ХДПЕ  110  мм  ПН10  образује  спољашњу  хидрантску  мрежу  са  предвиђених  укупно  два 
надземна  хидраната Ø80  за  непосредно  гашење  пожара. Просечна  дубина  укопавања  хидрантске 
мреже је 1.20 м.  

Новопројектовани надземни хидранти Ø80, произведени према СРПС ЕН 14384, су лоцирани 
на  зеленој  површини  око  објекта  (СПХ1  и  СПХ2).  Испред  хидранта  је  предвиђен  челични  вентил  с 
уградбеном  гарнитуром изнад које  се  уграђује ливено‐гвоздена округла  капа. Положај и растојање 
између  спољних хидраната одређено  је  тако да хидранти буду постављени око објекта,  тако да не 
ометају саобраћај и кретање пешака, а да истовремено евентуални пожар на објекту могу да се гасе 
са два спољна хидранта. Растојање свих хидраната од зида објекта износи више од 5 м. 

Даљом разрадом потребно је предвидети унутрашњу хидрантску мрежу, тако да задовољава 
потребну количину воде од 2.5 л/с на хидранту уз истовремени рад два хидранта, што укупно  износи 
5 л/с воде, са надпритиском на највишем хидрантском прикључку од 2.5 бара. 

 
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 
Овим  пројектом  је  обрађена  канализациона  мрежа  објеката  са  прикључком  на 

новопројектовану септичку јаму. Новопројектована септичка јама приближних димензија 6,0 x 2,8 м 
са  висином  воденог  стуба  од  1.5  м  има  запремину  од  24м3  што  задовољава  потребе  у  складу  са 
прорачуном. У складу са тим  предвиђена је могућност уградње биолошког пречишћивача. 

Спољна, канализациона мрежа је предвиђена од ПВЦ канализационих цеви. Спољни развод 
од објекта до септичке јаме је ДН160мм. 

 
САНИТАРНА ОПРЕМА 
На  основу  пројектног  задатка  и  архитектонског  дела  пројекта,  потреба  за  комфором  и 

функционалним  коришћењем  објекта,  пројектом  су  предвиђени  адекватни  санитарни  предмети, 
уређаји, прибор, арматуре и галантерија. 

 
2.7.4. ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ 

 
МРЕЖНО НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 
Планиране инсталисане и једновремене снаге објекта: 
1. Објекат – Центар цивилне заштите Краљево, спратности П+Пк:  

Pin=465kw, а једновремена снага је Pj=297kw. 
 

За  потребе  прикључака  објеката  потребно  је  изградити  нову  монтажно  бетонску 
трансформаторска станица MBTS са снагом трансформатора 630 kVA, грађевински 2x1000 kVA.  

Прикључење  објеката  на  нисконапонску  мрежу  је  планирано  да  се  реализује  мрежним 
извором  електричне  енергије  прикључком  са  НН  извода  из  новопројектоване  трафо‐станице  TS 
10/0,4kV. 
 

МЕРЕЊЕ УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Мерење потрошње утрошене електричне енергије објеката врши се преко нове индиректне 
мерне  групе,  предвиђене  на  средњенапонској  страни,  у  посебном  орману  лоцираном  у 
трансформаторској  станици,  у  свему  према  електро  енергетској  сагласности  надлежне 
електродистрибуције. 

 
Резервно напајање‐опис дизел агрегата 
 
За  потребе  предметног  објекта  предвиђен  је  дизел  електрични  агрегат    који  служи  за 

напајање свих приоритетних потрошача у објекту који морају да остану у функцији у случају нестанка 
напајања из мреже односно у условима пожара: 
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‐ пожарни хидроцили 
‐ пожарна вентилација (натпритисак у степенишним/лифтовским предпросторима и одимљавање) 
‐ сигурносна (помоћна) расвета на евакуационим путевима  
 
ДЕАГ је контејнерског типа, позиционо предвиђен у близини новопројектоване трафо‐станице (место 
приказано на цртежу ситуације), и испоручује се у комплету као технолошка опрема. Поседује дневни 
резервоар  дизел  горива  одговарајуће  запремине,  који  служи  за  напајање  сопственог  погонског 
мотора, и који мора да омогући минимум 90 минута непрекидног рада.  
 
Главни  разводни  орман  дизел  агрегата  GRO‐A,  је  смештен  у  техничкој  просторији  (електрособа). 
Избор панела  управљања и ормана  преклопне  аутоматике  (ATS),  омогућује  аутономију  рада ДЕА  у 
случају  непредвиђеног  испада  мрежног  напајања  и  аутоматски  поврат  у  мрежни  режим  по 
успостављању квалитетног мрежног напајања. 

 
Диспозиција ТС и ДЕАГ је дата у графичком прилогу УП‐4. Синхрон план инсталација. 

 
2.7.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Објекат је већ прикључен на ТК мрежу каблом TK DSL 30/135E1M 2x2x0.4/R3 

На приступачном месту у приземљу зграде потребно је уградити орман ITO II. 

Постојећу  прикључну  кутију  на  зиду  објекта  спојити  са  орманом  ITO  II 

ребрастом цеви  32 mm, у коју је потребно да се увуче, од постојеће прикључне кутије до ормана у 

приземљу објекта кабл TK DSL 30/135E1M 10x2x0.4/R3. Кабл завршити на десетопаричним реглетама 

у орману. 

Диспозиција телекомуникационе инфраструктуре је дата у графичком прилогу УП‐4. Синхрон 
план инсталација. 
 

2.7.6. ИНФРАСТРУКТУРА ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ 
 

У  оквиру  објекта  рађен  је  систем  радијаторског  грејања.  Стање  радијаторске  цевне мреже, 
која је постављена видљиво, је задовољавајуће. Радијатори су очувани и у добром стању. Као извор 
грејања у посебној просторији се налази котао на чврсто гориво, са адекватном пумпом и пратећом 
опремом. 

Машинске  инсталације  подразумевају  инсталације  грејања.  Предвиђа  се  систем  грејања 
топлотним пумпама у режиму ваздух вода а  за догревање  система ће  се  користити електро котао. 
Процењује  се  да  уз  одговарајућу  оријентацију,  изолацију  и  заштиту  од  сунца  неће  бити  потребно 
хлађење.  Предвиђа  се  вентилација  природним  путем  осим  кухињског  дела  и  просторије  за 
одржавање и прање веша, које ће се принудно вентилирати. 

 

 
_____________________________ 

Одговорни урбаниста, 
Сима Гушић, дипл.инж.арх. 

 



 

3.    ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 













                  ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ ИЗВОЂЕЊЕ 
Србија, 18000 Ниш Синђелићев Трг 1/7, Цара Душана 89, Тел/Фаx:  +381 18 527 668,  www.formaantika.co.rs, office@formaantika.co.rs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА 
 

ИНВЕСТИТОР:    ГРАД КРАЉЕВО 
Јована Сарића бр. 1, Краљево 

ОБЈЕКАТ:     ЦЕНТАР ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО 
насеље Рудно 
КП бр. 1726/1‐део, 1726/4, 3227/1‐део, 3227/2 и 
3228/2 , КО Рудно, Краљево 

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:    ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

ЗА ГРАЂЕЊЕ     ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА 
ЦЕНТРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО 

ПРОЈЕКТАНТ:    ФОРМА АНТИКА ДОО, Синђелићев Трг 1/7, Ниш 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПРОЈЕКТАНТА:    Милош Гушић, дипл. инж. арх. 

ПОТПИС:   

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ:    Ранко Гушић, дипл. инж. арх. 

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:    300 M219 13 

ПОТПИС И ЛИЧНИ ПЕЧАТ:  

Број техничке документације:    28/21‐ГС 

Место и датум:    Ниш, МАРТ, 2021. 



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ: 
 

0.1.  Насловна страна главне свеске 

0.2.  Садржај главне свеске 

0.3.  Садржај техничке документације 

0.4.  Подаци о пројектантима 

0.5.  Општи подаци о објекту 



0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

0  ГЛАВНА СВЕСКА  Бр. 28/21‐ГС 

1  ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ  Бр. 28/21‐АРХ 



0.4. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 
0. ГЛАВНА СВЕСКА 

Пројектант:    ФОРМА АНТИКА ДОО, Синђелићев Трг 1/7, Ниш 

Главни пројектант:    Ранко Гушић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце: 
 

  300 M219 13 

Потпис:   

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

Пројектант:    ФОРМА АНТИКА ДОО, Синђелићев Трг 1/7, Ниш 

Одговорни пројектант:    Ранко Гушић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце: 
 

  300 M219 13 

Потпис:   



0.5. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
Тип објекта:  ЦЕНТАР ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО 

Врста радова:  ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО 

  Учешће у укупној 
површини објекта (%): 

Класификациона ознака: 
 

Категорија објекта:  ”В” 

  50%  121202  ‐  Преноћишта  за  омладину 
(хостеле),  планинарски  домови, 
дечији  и  породични  кампови, 
бунгалови  за  одмор,  одмаралишта, 
друге  зграде  за  одмор  и  ноћење 
излетника које нису другде разврстане

  50%  122012  ‐ Зграде које се употребљавају 
у пословне сврхе, за административне 
и  управне  сврхе  (банке,  поште, 
пословне  зграде  локалне  управе  и 
државних тела и др)  

Назив просторног 
односно  урбанистичког 
плана: 

‐ Просторни плана града Краљева (”Сл. лист града 
Краљева”, бр. 7/2011 

‐ Просторни план подручја посебне намене парка природе 
Голија (’’Сл.гласник РС’’, број 16/09) 

Место:  Рудно 

Број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина : 

КП бр. 1726/1‐део, 1726/4, 3227/1‐део, 3227/2 и 3228/2 , КО 
Рудно, Краљево 
 

Број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 

КП бр. 1726/1‐део, 1726/4, 3227/1‐део, 3227/2 и 3228/2 , КО 
Рудно, Краљево 

 

Број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина на 
којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу: 

КП бр. 1726/1‐део, 1726/4, 3227/1‐део, 3227/2 и 3228/2 , КО 
Рудно, Краљево 

 
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

Електро енергетске 
инсталације  

Претпостављени  капацитети  Инсталисане  снаге  су  465КW, 
односно једновремене снаге 279КW. 

Водоводна и 
канализациона мрежа 

За потребе водоводне мреже предвиђа се прикључење на 
водоводну мрежу у належћој саобраћајници. Потребе за 



санитарном водом, у складу са хидрауличким прорачуном су 

приближног протока 2,0 л/с и прикључна цев ХДПЕ63мм (2“). 
Потребна количина воде за хидрантску мрежу је 10 л/с и 

прикључна цев ХДПЕ 110мм (4“). 
Потребе за евакуацијом фекалне воде су приближно 19 л/с и 

прикључна цев минимално 160 ммм. Цев 160 мм, у паду од 1‐
1,5% може да прими 23,50‐28,79 л/с. 
Већина атмосферских вода ће се слободно разлити у зелене 
површине 

Грејање  Топлотне пумпе и соларни панели 

Саобраћај  Приступ  се  обезбеђује  преко  планиране  саобраћајнице  на 
северној страни 

Телекомуникације   Планирају се инсталације телефона, интернета и телевизије 



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ: 
 

Димензије 
објекта: 

Укупна површина парцеле ‐ захвата:  2.180,84 м2 

БРГП (надземно):  1.105,80 м2 

Укупна БРУТО површина (подземно и надземно)  1.105,80 м2

Укупна НЕТО површина (подземно и надземно):  916,14 м2 

Површина земљишта под објектом/заузетост  552,90 м2 

Спратност (надземних и подземних етажа):  П+Пк 

Висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.): 
 
маx. висина венца 
6,32м 
маx. висина 
слемена 
9,61 м 

Апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локациским условима: 

венац 
1.100,66 мнв 
слеме 
1.103,95 мнв 

Број функционалних јединица/ број спратова:  1/2 

Број паркинг места:  12 

Број гаражних места:  ‐ 

Материјализација 
објекта: 

Материјализација фасаде:  камена вуна, 
стакло, дрво, 
камен 

Оријентација слемена:  СЗ‐ЈИ 

Нагиб крова (у степенима):  23, 52 

Материјализација крова:  Лим 

  Предвиђено  Остварено 

Проценат зелен. 
површина: 

  45% 

Индекс 
заузетости: 

40%  25,35% 

Индекс 
изграђености: 

0,80  0,51 

Друге 
карактеристике 
објекта 

 

Предрачунска 
вредност радова: 

59.700.000,00 РСД без ПДВ‐а

 



                  ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ ИЗВОЂЕЊЕ 
Србија, 18000 Ниш Синђелићев Трг 1/7, Цара Душана 89, Тел/Фаx:  +381 18 527 668,  www.formaantika.co.rs, office@formaantika.co.rs 

 
 
 
 
 
 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 

ИНВЕСТИТОР:    ГРАД КРАЉЕВО 
Јована Сарића бр. 1, Краљево 

ОБЈЕКАТ:     ЦЕНТАР ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО 
насеље Рудно 
КП бр. 1726/1‐део, 1726/4, 3227/1‐део, 3227/2 и 
3228/2 , КО Рудно, Краљево 

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:    ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

НАЗИВ И ОЗНАКА ДЕЛА ПРОЈЕКТА    1.ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

ЗА ГРАЂЕЊЕ     ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА 
ЦЕНТРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО 

ПРОЈЕКТАНТ:    ФОРМА АНТИКА ДОО, Синђелићев Трг 1/7, Ниш 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПРОЈЕКТАНТА:    Милош Гушић, дипл. инж. арх. 

ПОТПИС:   

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:   Ранко Гушић, дипл. инж. арх. 

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:    300 M219 13 

ПОТПИС И ЛИЧНИ ПЕЧАТ:  

Број техничке документације:    28/21‐АРХ 

Место и датум:    Ниш, МАРТ, 2021. 

 



1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ: 
 
1.1.  Насловна страна пројекта архитектуре 

1.2.  Садржај пројекта архитектуре 

1.3.  Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта архитектуре    

1.4.  Изјава  одговорног  пројектанта пројекта архитектуре 

1.5.  Текстуална документација 

1.6.  Нумеричка документација 

1.7.  Графичка документација 



1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
 
На  основу  члана 128.  Закона  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС”,  бр. 72/09, 
81/09 ‐ исправка, 64/10 ‐ УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‐ УС, 50/13 ‐ УС, 98/13 ‐ УС, 132/14, 145/14, 
83/18,  31/19  и  37/19  ‐  др.  закон)  и  одредби  Правилника  о  садржини,  начину  и  поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(„Службени гласник РС”, бр.73/2019), као: 
 
 

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

за  израду  пројекта  АРХИТЕКТУРЕ  који  је  део  ИДЕЈНОГ  РЕШЕЊА,  ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈУ  И 
ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО, на локацији насеље Рудно na КП 
бр. 1726/1‐део, 1726/4, 3227/1‐део, 3227/2 и 3228/2 , КО Рудно, Краљево, одређује се: 
 
 

 
 
 
Ранко Гушић, дипл. инж. арх.          бр. лиценце ИКС 300 M219 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пројектант:          ФОРМА АНТИКА ДОО, Синђелићев Трг 1/7, Ниш 
Одговорно лице/заступник:     Милош Гушић, дипл. инж. арх. 
 
Потпис: 

Број техничке документације:  28/21‐АРХ 
Место и датум:  Ниш, МАРТ, 2021. 



1.4.  ИЗЈАВА  ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 
Одговорни  пројектант  пројекта  АРХИТЕКТУРЕ  који  је  део  ИДЕЈНОГ  РЕШЕЊА  ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО на локацији 
насеље Рудно, КП бр. 1726/1‐део, 1726/4, 3227/1‐део, 3227/2 и 3228/2 , КО Рудно, Краљево:  
 
 
 
 

Ранко Гушић, дипл. инж. арх. 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 
 

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

 
2. да  су при изради пројекта поштоване  све мере и препоруке  за испуњење основних 

захтева    за  објекат  и  да  је  пројекат  идејног  решења  израђен  у  складу  са мерама  и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одговорни пројектант:      Ранко Гушић, дипл. инж. арх. 
Број лиценце:         300 M219 13 
 
Потпис: 

 
 

Број техничке документације:  28/21‐АРХ 
Место и датум:  Ниш, МАРТ, 2021. 
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1.5.1.  Технички опис 
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1.5.1.ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Постојећи  објекат  Одељења  цивилне  заштите  налази  се  у  селу  Рудно,  на  планини 
Голија. 1.100 м  надморске  висине.  Бројеви  парцела на  којима  се  објекат  налази  су  КП бр. 
1726/1‐део,  1726/4,  3228/2,  3227/1‐део  и  3227/2,  КО  Рудно,  Краљево.  Локација  је  унутар 
подручја  посебне намене  парка природе  Голија  и  категорисана  је  као  природно добро од 
изузетног значаја. Постојећи објекат  је зграда у приземљу и на спрату са бруто површином 
цца. 150 м2 у основи. Постојећи објекат је површине око 300 м2. Објекат се тренутно користи 
неколико пута месечно за обуке службе цивилне заштите.  

Кровна  конструкција  је  састављена  од  борове  грађе,  прекривене  црепом,  које  би 
требало  заменити  новим  пројектом.  Објекат  је  опремљен  електричним  и  водоводним  и 
канализационим  инсталацијама  тренутно  задовољавајућег  капацитета.  Објекат  има  свој 
резервоар за канализацију. Снабдевање водом се обезбеђује из постојећег слива, који  је и 
даље  без  одговарајуће  одобрене  документације,  постоји  могућност  повећања  капацитета 
узимањем додатне количине из излива где вода неповратно одлази у Студеницу. 
 

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Објекат се састоји из приземља и спратног дела са посебним улазима. 
У  приземном  делу  објекта  се  директно  са  главног  улаза  приступа  једној  већој 

просторији која представља мултифункционални простор за одржавање тренинга цивилне 
заштите  и  као  трпезарија.  Десно  од  улаза  су  две  административне  просторије.  Са  леве 
стране  се  налази  простор  кухиње  и  санитарни  чвор.  Приступ  котларници  која  се  налази 
непосредно уз санитарни чвор је са спољашње стране, са директним улазом. 

На  спратни део  се приступа преко  спољашњег  једнокраког,  бетонског  степеништа 
које полази непосредно уз главни улаз. У улазном делу се налази ходник на кога належу 
санитарни  чвор  са  тушевима, WЦ  и  две  спаваоне.  Из  ходника  се  приступа  делу  где  се 
налазе још шест спаваона, по три са обе стране у односу на централни ходник. 
 

КОНСТРУКЦИЈА: 
 

Зграда је темељена на тракастим темељима од армираног бетона, дубине око 80 цм, 
а у неким деловима и мање. Пре реновирања ово је био магацински простор на који је под 
надограђен изливањем бетонског плафонске плоче и остатка простора од лаког материјала 
тако  да  се  у  том  делу  може  извршити  само  прерасподела  простора  без  повећања 
оптерећења користећи само лагане материјале. 

Зграда је грађена у масивном систему, конципираном на бетонским хоризонталним и 
вертикалним  прстенастим  гредама  и  зидовима  од  пуне  опеке  у  нивоу  приземља  и 
делимично на спрату. Спољни као и унутрашњи носећи зидови су изведени од пуне цигле у 
малтеру  дебљине  д=25  цм.  Преградни  зидови  приземља  изведени  су  од  пуне  цигле, 
дебљине д = 12 цм. 

На спрату је део који се налази непосредно уз улаз као и фасадни зидови урађени од 
пуне опеке. Преградни зидови на спрату у делу спаваона, су у систему бондрука од дрвене 
грађе  обложени  гипсаним  плочама  и  дрвеном  ламперијом.  Таваница  спратног  дела  је  од 
дрвета преко које је постављена подконструкција од дрвених летви и ламперија као завршна 
обрада. Из дела ходника, непосредно уз улаз на спрату, могуће је приступити делу таванског 
простора кроз отвор на плафону. 
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Кровна конструкција је од чамове грађе у систему столице. Обзиром да постоји нека 
корисна висина у оквиру таванског простора са северне стране се налазе кровне баџе. 
  Постојеће стање конструкције се може описати као задовољавајуће. 

На зиданим зидовима не постоје никакве прслине која се  јављају услед евентуалног 
слегања објекта. Обзиром да су темељи на неким деловима плићи од дозвољеног, потребно 
је извршити снимање темеља израдом испитних  јама и констатовати њихово стање што ће 
бити  предмет  посебног  Елабората  о  геомеханичким  испитивањима.  уколико  је  потребно 
њихово санирање потребно је израдом даље техничке документације то узети у обзир. Исто 
тако уколико су темљи у реду потребно је новим решењима обезбедити минималну дубину 
фундирања, у складу са важећим прописима,  израдом заштите око објекта или подбијањем 
постојећих темеља. 

У  приземном  делу  објекта  не  постоје  никакви  видљиви  трагови  утицаја  капиларне 
влаге. Обзиром да је предвиђена реконструкција постојећег објекта, потребно је предвидети 
израду новог слоја хидоризолације. 

У  санитарним  чворовима  постоје  видна  оштећења  зидова  услед  утицаја  влаге  у 
просторијама или неисправне инсталације која иначе тренутно није у функцији. 

Кровна  конструкција  је  очувана.  На  месту  улаза  формирана  је  надстрешница  на 
дрвеној  конструкцији  која  се  ослања  на  спољно  степениште  односно  са  конзолним 
препустом који је израђен од дрвених косника. Кров је завршно покривен црепом директно 
преко једноструких летви без дашчања и изведене хидроизолације кровном фолијом. 
   

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА: 
 

Зидови: 
Сви унутрашњи зидови од опеке у приземљу су обострано омалтерисани и завршно 

обојени. У делу где су санитарни чворови и кухиња постављена  је керамика до висине око 
1,20м. На спрату објекта зидани зидови су делимично малтерисани, а делимично обложени 
ламперијом  на  подконструкцији  по  целој  висини  просторије.  У  санитарним  чворовима 
постављена  је  керамика  до  висине  од  1,20м.  У  делу  где  се  налазе  спаваоне  зидови  који 
раздвајају  просторије  обложени  су  гипсаним  плочама.  Обрада  преградних  зидова  у  делу 
ходника, као и облога фасадних зидова, је од ламперије на дрвеној подконструкцији. 

Спољашњи зидови су завршно обрађени бавалитом.  
 
Плафони: 
У  приземљу  су  зви  плафони  малтерисани  преко  бетонске  плоче.  На  спратном  делу 

објекта  плафони  су  делимично  малтерисани  преко  трске  на  дрвеној  подконструкцији.  У 
већем делу спрата плафон је завршно обрађен ламперијом на дрвеној подконструкцији од 
летви. 

Увидом  у  постојеће  стање,  плафон  на  спрату  је  склон  урушавању,  обзиром  да  на 
појединим  местима  постоје  испупчења,  угиби  који  указују  на  то  да  је  подконструкција 
попустила.  

 
Подови: 
Испод  зидова  и  подне  плоче  у  приземљу  изведена  је  класична  хидроизолација  од 

угљоводоничних материјала, али за изравнавање и подизање нивоа треба обезбедити нову 
изолацију  и  подну  плочу  како  би  се  спречио  улаз  атмосферских  вода  услед  обилних 
падавина.  У  приземљу  је  у  готово  читавом  простору  урађена  керамика,  осим  у  две 
административне просторије десно од  главног  улаза  где  је изведен ламинат.  У централној 
просторији је преко керамике положен топли под. 

На спрату је у ходнику као и у санитарним просторијама изведена керамика, док је у 
спаваонама положен ламинат. 
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На  делу  где  је  постављена  керамика,  а  није  у  питању  санитарни  чвор,  изведена  је 
плитка  сокла,  док  је  у  просторијама  где  се налази ламинат постављена  стандардна паркет 
лајсна. 

 
Столарија: 
Прозори су дрвени од борове грађе застакљени једноструким стаклом и опремљени 

стандардним  окретним  оковом.  Спољашња  врата  су  такође  дрвена  пуна,  односно 
делимично застакљена. На делу где се налази котларница спољашња врата су метална. 

Унутрашња  врата  су  пуна  дуплошперована  са  испуном  од  „саћа“  опремљени 
стандардним оковом. 

Обзиром да спољашња столарија не задовољава стандаде а посебно оне који се тичу 
енергетске  ефикасности,  потребно  је  заменити  новом.  Унутрашњу  столарију  такође  треба 
заменити обзиром да је у потпуности амортизована усклед експплоатације објекта 

 
Лимарија: 
Објекат је комплетно лимарски обрађен поцинкованим лимом. На крову су изведене 

олучне хоризонтале и вертикале од олучних цеви кружног пресека. Сви прозорски отвори и 
баџе су обрађене лимом. 

Лимарија је у добром стању. 
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Водоводна и канализациона мрежа 
Унутар  објекта  постоје  инсталације  водоводне  и  канализационе  мреже,  у  оквиру 

постојећих  санитарних  чворова.  У  призмељу  је  то  таолет  са  две  посебне  кабине  и 
умиваоником у заједничком предпростору и једно точеће место у делу кухињског простора. 
На  спрату  су  то инсталације  заједничког  санитарног чвора који  садржи  један  тоалет  са два 
туша и три умиваоника и једног WЦа у оквиру посебног простора. За грејање санитарне воде 
инсталирано  је  неколико  бојлера  запремине  80л.  У  приземљу  је  то  један  бојлер  за  све 
санитарне просторије,  док  је  на  спрату инсталиран појединачан бојлер  за  сваки  туш и  још 
један додатни за умиваонике. 

Све инсталације су изведене унутар зидова испод малтера и тренутно су ван функције. 
Обзиром  на  период  експлоатације  објекта  и  појаве  влаге  на  зидовима  комплетну 
инсталацију је потребно заменити новом. 

У објекту не постоји развод унутрашње хидрантске мреже. 
Постојећи  водоводни  прикључак  је  привременог  карактера  преко  контролног 

водомера. Прикључно место је на јужној страни успод спољашњег степеништа. 
Канализациона  мрежа  је  прикључена  на  септичку  јаму  која  се  налази  на  северном 

делу катастарске парцеле.  
Машинске инсталације 
У  оквиру  објекта  рађен  је  систем  радијаторског  грејања.  Стање  радијаторске  цевне 

мреже,  која  је постављена видљиво,  је задовољавајуће. Радијатори су очувани и у добром 
стању.  Као  извор  грејања  у  посебној  просторији  се  налази  котао  на  чврсто  гориво,  са 
адекватном пумпом и пратећом опремом. 

Објекат  не  садржи  инсталисане  системе  климатизације  и  вентилације.  Вентилација 
свих просторија се обавља природним путем. 

Дојава пожара 
У објекту постоји систем дојаве пожара на нивоу ручних јављача са сиреном. 
Електроенергетске  инсталације 
У  већем  делу  објекта  електро  енергетска  инсталација  је  промењена.  Унутрашња 

инсталација  је  замењена  као  и  комплетно  осветљење  и  галантерија.  Разводни  ормани  у 
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приземљу  и  на  спрату  су  замењени  новим.  Објекат  има  инсталирану  громобранску 
инсталацију.  Прикључак  објекта  је  подземни  и  привременог  карактера  са  контролним 
бројилом.  Место  прикључења  је  на  делу  северне  фасаде.  Положај  КПК  ормана  дат  је  на 
ситуационом приказу. 

Телекомуникационе  инсталације 
У објекту не постоје телекомуникационе инсталације. 
 
СПОЉАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И ПАРКИРАЊЕ: 

  Терен на коме се објекат налази је у великој мери раван са благим падом ка северној 
страни. Непосредно уз улаз објекта налази се неколико примерака четинара и вртни сеник 
који  је формиран  у  претходном периоду.  Сеник  је шестуогаоне форме израђен  од  чамове 
грађе. Постављен је на темељним стопама од неармираног бетона и причврђењен челичним 
котвама,  које  су  убетониране  у  стопе.  Рогови  су  израђени  од  дрвених  греда  димензија 
10/12цм,  унакрсно  везани  клештима.  Кров  је  подашчан  ОСБ  плочама  и  завршно  обрађен 
теголом. 

Простор  око  објекта  има  само  тротоар.  У  остатку  предметног  простора  се  налази 
ниско  зеленило  –  трава  у  релативно  запуштеном  стању.  Парцела  је  делимично  ограђена 
дрвеном оградом која је у лошем стању. 

Уз предметни објекат не постоји формиран паркинг простор.  
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2. НОВО СТАЊЕ 
 

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
 
Захват који је предвиђен за формирање простора центра за Цивилну заштиту Краљево 

обухвата  КП  бр.  1726/1‐део,  1726/4,  3227/1‐део,  3227/2  и  3228/2,  КО  Рудно,  Краљево. 
Урбанистичко  решење  је  дефинисано  у  складу  са  важећом  планском  документацијом  ‐ 
Просторним планом подручја посебне намене парка природе Голија (’’Сл.гласник РС’’, број 
16/09)  и  Просторним  планом  града  Краљева  (”Сл.  лист  града  Краљева”,  7/2011),  као  и 
планом нижег реда који је тренутно у изради – План генералне регулације Рудно. 

Планирани објекат центра за цивилну заштиту Краљево, је позициониран на начин да 
се уважи диспозиција постојећег објекта, а доградња објекта изведе у складу са планираном 
регулацијом.  Ново  планско  решење  предвиђа  формирање  јединствене  парцеле  коју  ће 
чинити  делови  наведених  катастарских  парцела,  угаоне  диспозиције  оивичене  новим 
саобраћајницама.  На  источној  и  северној  страни  то  су  колске  саобраћајнице,  док  се  на 
западној страни налази планирана пешачка стаза. Положај грађевинске линије прати линију 
постојећег објекта и удаљена је у односу на осу новопланиране регулације 7м. 

У складу са новим архитектонским решењем главни пешачки улаз се налази негде на 
средини  у  односу  на  пешачку  стазу  на  западној  страни.  Паркирање  возила  решено  је  у 
оквиру  будуће  предметне  парцеле,  са  приступом  на  северној  страни.  Око  објекта  је 
предвиђен тротоар у ширини од око 1,5м. 
 

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА И АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ 
 

У  складу  са  пројектним  задатком  планирани  објекат  се  реконструише  и  дограђује. 
Анализом постојећег  стања  установљено  је  да  би  најбоље било да  се  спратни део  објекта 
заједно  са  кровом  сруши  и  формира  нов  простор  у  оквиру  спрата  односно  поткровља 
израђен од лаких материјала. У том смислу функционално решење  је, што  је више могуће, 
решавано у  хоризонталном  габариту на начин да  се формирају две функционалне целине, 
једна за дневне активности и друга у виду смештајних капацитета. Тако је новопројектовани 
објекат, у складу са функцијом планиран у оквиру спратности П+Пк. 

У постојећем делу објекта је у великој мери задржана постојећа намена. Уз кухињски 
део  формирана  је  гардероба,  остава  и  припадајући  тоалет.  Велика  сала  добија  намену 
трпезарије  /  кафеа,  док  су  две  постојеће  канцеларије  претворене  као  помоћне,  једна  у 
оставу за прибор и алат, а друга у одтаву инвентара. У дограђеном делу се формира улазни 
хол  са  рецепцијом,  помоћне  просторије,  учионица  са  санитарним  чвором  на  северној 
страни. У наставку се на ходник,  који повезује постојећи објекат, надовезују две учионице, 
степениште  са  лифтом  и  припадајући  санитарни  блок.  Уз  рецепцију  је  формиран  и  једна 
двокреветна соба прилагођена ОСИ. 

На  поткровље  се  приступа  преко  унутрашњег  двокраког  степеништа  и  лифта,  које 
заузима централну позицију. Из приступног хола се ходницима долази до двокреветних соба 
(укупно  13)  и  два  апартмана.  Смештајне  јединице  су  формиране  у  односу  на  централни 
ходник  са  обе  стране.  Непосредно  уз  степениште  су  формиране  помоћне  просторије  за 
прање и пеглање, простори чистог и првљавог веша као и дела за одржавање. Обзиром да су 
кровне  равни  стрме  тавански  простор  је  искоришћен  као  део  простора  у  коме  је  могуће 
формирати  техничку  етажу,  односно  неку  приручну  оставу  кроз  даљу  разраду  техничке 
документације. Приступ је омогућен преко унутрашњег степеништа. 

У хоризонталном смислу, објекат је обликован у складу са планираном регулацијом. 
Већи део објекта се надовезује на постојећи. Један мањи део, на северној страни излази из 
основног габарита за половину основног растера пратећи грађевинску линију. 
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  Обзиром  да  простор  припада  планинском  амбијенту,  у  том  смислу  је  обликован  и 
објекат.  Наглашен  је  хоризонтални  волумен  објекта  са  косим  кровом,  велике  површине, 
архитектуре прилагођене поднебљу. Промене у вертикалном смислу додатно су наглашене 
кровним  баџама  и  једна  мања  структура  коју  формира  вертикална  комуникација.  Ове 
промене су пропраћене и разноликошћу у материјализацији. Дрво, камен и чиста бела боја 
доминирају објектом, стварајући јасне контрасте. 

 
КОНСТРУКЦИЈА: 

 
Постојећа зграда је темељена на тракастим темељима од армираног бетона, дубине 

око  80  цм,  а  у  неким  деловима  и  мање.  Зграда  је  грађена  у  масивном  систему, 
конципираном  на  бетонским  хоризонталним  и  вертикалним  прстенастим  гредама  и 
зидовима од пуне опеке у нивоу приземља и делимично на спрату. Спољни као и унутрашњи 
носећи зидови су изведени од пуне цигле у малтеру дебљине д=25 цм. Преградни зидови 
приземља  изведени  су  од  пуне  цигле,  дебљине  д  =  12  цм.  У  складу  са  функционалним 
решењем нема неких промена у приземном делу постојећег објекта. 

Дограђени  део  је  постављен  са  прописаном  дилатацијом  и  планиран,  такође,  у 
зиданом  конструктивном  систему,  са  хоризонталним  и  вертикалним  серклажима. 
Максималан  распон  конструкције  не  прелази  6,30м.  Вертиклане  комуникације  су  од 
армираног  бетона.  Избор  међуспратне  конструкције  ће  бити  дефинисан  даљом  разрадом 
техничке документације. Планира се темељење на тракастим темељима.  

Кровна  конструкција  ће  фактички  формирати  простор  поткровља,  обзиром  да  се 
предвиђа надзидак већ нагиби и кровне баџе које ће формирати користан простор. Систем 
кровне  конструкције  ће  бити  детаљније  дефинисан  статичким  прорачуном  и  даљом 
разрадом документације али ће се базирати на системима столице и кровне вешаљке. 

У том смислу ће призмени део постојећег објекта бити растерећенији обзиром да се 
планира рушење спратног дела и целе кровне конструкције. Новим решењем ће се заправо 
смањити  оптерећење  на  ту  плочи  те  највероватније  неће  бити  потребе  за  додатне 
интервенције на темељима постојећег објекта. 

 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА и УНУТРАШЊА ОБРАДА 
 
ПОДОВИ: 

У учионицама – ПВЦ под високог квалитета 
У  холовима  и  степениишном  простору,  трпезарији  и  санитарним  просторијама  –гранитна 
керамика 
У собама и апартманима – бродски под 

Подна  облога  мора  да  има  дефинисан  квалитет,  отпорност,  да  буду  отпорне  на 
клизање,  отпор  на  агресиву  средину  у  складу  са  наменом  просторија  где  се  планира 
уградња.  Постављање  подова,  како  у  постојећем  тако  и  у  новом  делу,  се  изводи  преко 
„пливајућег пода“. 

 
ЗИДОВИ: 
Зидови  и  плафони  се  боје  дисперзивним  бојама.  Тон  боје  ће  бити  предмет даље 

разраде у сагласности са корисником. 
На  деловима  услед  влажења  зидова  се  предвиђа  замена  санација,  због  лоше 

изведене  хидроизолације  и  проблема  са  канализационом  и  водоводном мрежом.   
Плафони  се  у  великој  мери  боје  осим  на  делу  где  су  видљиве  инсталације.  У  свим 

просторијама и  учионицама  се предвиђа  спуштени плафон у циљу побољшања акустичких 
својстава  појединачних  просторија.  У  санитарним  просторијама  је  то  спуштен  плафон 
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изведен влагоотпорним плочама, док ће у делу где се захтева додатна заштита од буке бити 
пшредвиђен АМФ плафон одговарајућих својстава. 

 
УНУТРАШЊА И СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА 
Фасадну столарију израдити од алуминијумских профила са вишекоморним системом 

профила. Оков треба бити окретно‐нагибни "РОТО". Оков и боја столарије натур алуминијум. 
Крила  прозора  застакљена  термоизолационим  стаклом  (Kr)  и  дихтована  ЕПДМ  гумом. 
Столарија  са  свим  атестима,  а  посебно  атестом  за  коефицијент  пролаза  топлоте Umax=1,5 
W/(m²×K).    У  степенишном  делу  предвиђа  се  декоративни  брисолеј  који,  поред  функције 
инсолације  и  термичке  заштите  има  и  безбедоносни  карактер.  На  поткровљу  се  предвиђа 
уградња “Velux” кровног прозора или еквивалентног. У даљој разради  је могућа и уградња 
дрвене столарије квалитетније израде. 

Спољашња,  улазна  врата,  остакљена  или  са  испуном,  у  складу  са  техничким 
решењима фасадне столарије ‐ прозора. 

Унутрашња  столарија  и  преграде  су  од  дрвета  са  испуном,  делимично  до  потпуно 
застакљена у зависности од намене просторија. Ширина отвора је на свим просторијама због 
приступа ОСИ адекватне ширине као и на свим путевима комуникације. 

На  просторијама  где  је  потребна  заштита  од  пожара  (техничке  просторије,  архиве, 
оставе,  на  граници пожарног  сектора и  сл.)  се  налазе  противпожарна  врата.  Ниво  заштите 
биће одређен елаборатом заштите од пожара. 

Преграде  и  кабине  у  санитарним  просторима  и  гардеробама  израдити  од 
стратификованог ХП ламината. Преграде су глатке, нису порозне, отпорне на гребање, лаке 
за  чишћење,  хигијенске,  отпорне  на  високу  температуру  и  вандализам  (спрејеве, 
фломастере,  отворени пламен или цигарете),  или материјала који омогућава постојаност  у 
условима високе влажности. 

 
ЛИМАРИЈА 
На  кровној  површини  предвиђа  постављање  комплетне  лимарије  плитким 

пластифицираним  ТР  лимом  као  завршном  обрадом.  Сви  остали  елементи,  хоризонтални 
вертикални  олуци,  солбанци,  кровне  атике,  кровне  увале  и  слично  су  такође  од 
пластифицираног  лима.  Олучне  вертикале  се  воде  скривено  унутар  фасаде  и  термички 
изолују  како  би  се  спречило  смрзавање.  У  олучним  хоризонталама  предвиђа  се  систем 
линијских  грејача  у  циљу  отапања  снега  и  леда  у  зимском  периоду.  На  крововима  се 
предвиђају снегобрани. 

 
 
СПОЉАШЊА ОБРАДА ОБЈЕКТА: 
Спољашњи  зидови  су  са  спољашње  стране  обложени  у  приземљу  и  на  појединим 

деловима фасаде каменом вуном, завршно обрађени пластичним малтером преко армиране 
мрежице  и  равнајућег  слоја.  На  једном  делу  објекта  предвиђа  се  обрада  у  систему 
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вентилисане фасаде за дрвеним импрегнираним елементима, као завршном обрадом. Део 
око вертикалне комуникације се облаже природим каменом из локалних мајдана. 

 

   
 
ТЕРМИЧКА И АКУСТИЧКА ЗАШТИТА 
Термоизолација постоји   на делу постојећег објекта али у недовољниој дебљини од 

5цм.  Под  на  земљи  постојећег  објекта  се  додатно  термички  изолује.  Спратни  део  који  се 
зида од Yтонг плоча, додатно се изолује каменом вуном са спољашње стране. Обзиром да се 
предвиђа  формирање  поткровља  потребно  је  предвидети  проветрене  слојеве  са 
термоизолацијом.  Дебљине  наведених  слојева  биће  детаљније  дефинисани  Елаборатом 
енергетске ефикасности у даљој разради техничке документације. 

Постојећа  спољашња столарија  се  у потпонусти мења и раније  је описана,  у  смислу 
стандарда који минимално мора да задовољи. 

Обзиром  да  се  ради  о  јавном  простору  и  простору  где  посебну  пажњу  треба 
посветити  акустичком  комфору.  Простори  које  је  потребно  третирати  су  заједнички 
простори, комуникације, учионице. У циљу повећања разумљивости потребно је предвидети 
акустичне  плоче,  панеле,  дифузоре,  рефлекторе  и  сл.  Даљом  разрадом  техничке 
документације и израдом адекватних прорачуна биће дефинисан степен обраде површина. 

 
СПОЉАШЊА ОБРАДА ОКО ОБЈЕКТА 
Поплочавање  партера,  пешачких  стаза  и  приступног  платоа  предвиђа  се  бетонским 

(БЕХАТОН) плочама. Плоче морају бити са атестом на отпорност на мржњење и хабање. Пре 
полагања  плоча  потребно  је  извршити  квалитетну  припрему  подлоге.  Паркинг  простор  се 
облаже растер плочама осим приступне саобраћајнице и паркинг места прилагођен ОСИ, где 
је  завршна  обрада  асфалт.  Све  површине  у  партеру  се  међусобно  одвајају  адекватним 
ивичњацима. 

 
ПАРКИРАЊЕ 

  Паркинг  простор  је  у оквиру парцеле дуж належућих  саобраћајница. Обезбеђено  је 
укупно 12 ПМ од којих су 2 прилагођена ОСИ. 
 

ФАЗНОСТ ГРАДЊЕ 
Овим пројектом се предвиђа реконструкција и доградња објекта у целини 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ  
Водоводна  и  канализациона  мрежа:  Даљом  разрадом  предвидети  реконструкцију 

постојећих прикључка и по потреби прикључног шахта. За грејање санитарне воде користити 
соларне  панеле  који  ће  бити  постављени  на  крову  самог  објекта.  Планирати  и  био 
пречишћивач  отпадне  воде  или  водонопропусну  септичку  јаму.  Уколико  је  могуће 
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предвидети  систем  за  прикупљање  кишнице,  системима  за  пречишћавање,  која  ће  се 
користити као техничка вода. 

Електричне инсталације ће се проверити, а даљом разрадом ће се предвидети нова 
инсталација и системи, осветљење, резервно напајање и томе слично. Напајање објекта се 
мора предвидети изградњом новог прикључка. 

Телекомуникационе  инсталације  ће  бити  планиране  како  би  се  оствариле  све 
потребне  функције  као  што  су  Wi‐Fi,  наставни  алати  за  видео  конференције  и  видео 
пројектори и слично. Поред тога биће предвиђени противпожарни системи заштите објекта 
системом  дојаве  пожара,  као  и  системима  техничке  заштите,  алармни  системи  и  систем 
осветљења на нивоу сензора. 

Машинске  инсталације  подразумевају  инсталације  грејања.  Предвиђа  се  систем 
грејања  топлотним пумпама у режиму ваздух вода а  за догревање система електро котао. 
Процењује  се  да  уз  одговарајућу  оријентацију,  изолацију  и  заштиту  од  сунца  неће  бити 
потребно  хлађење.  Предвиђа  се  вентилација  природним  путем  осим  кухињског  дела  и 
просторије за одржавање и прање веша, које ће се принудно вентилирати. 

У  оквиру  пројекта  даљом  разрадом  ће  у  потпуности  бити  разматрана  сва  техничка 
решења која укључују обновљиве и еколошке изворе енергије и технологије (инсталације за 
топлу  воду,  фотонапонски  соларни  систем,  системе  топлотних  пумпим  уградња  био 
пречишћивача отпадних вода и сл.). 
 

              Одговорни пројектант, 
Ранко Гушић, дипл.инж.арх. 
Лиценца бр. 300 М219 13 

 

 



1.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1.6.1.  Рекапитулација површина 

1.6.2.  Предрачунска вредност пројектованих радова 

 



1.6.1.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА 
 

  ПРИЗЕМЉЕ   

Бр.  НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ  П(м2) 
1  Ветробран  8,10 

2 Инвентар  12,97 

3 Техничка просторија 15,84 

4 Учионица/администрација 31,89 

5 WЦ  2,94 

6 Соба прилагођена ОСИ 26,11 

7 Тоалет за ОСИ 4,62 

8  Хол са рецепцијом  4,87 

9  WЦ  2,87 

10  Ходник  34,44 

11 Лифт  2,97 

12 Техничка просторија 5,16 

13 Степениште 15,57 

14 Остава/одржавање 3,03 

15 Женски тоалет 7,20 

16 Тоалет за ОСИ 4,40 

17 Мушки тоалет 5,89 

18 Трокадеро  2,45 

19 Учионица  97,74 

20 Кафе/трпезарија 69,36 

21 Кухиња  29,40 

22 Складиште за кухињу 6,85 

23 Предпростор 2,18 

24 WЦ  1,91 

25 Гардероба  3,75 

26 Приручни магацин инвентара 7,27 

27 Остава за алат и прибор 11,39 

28 Остава  9,90 

Нето површина: 431.07 

Бруто површина: 552.90 

 
 

  ПОТРКОВЉЕ   

Бр.  НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ  П(м2) 
1  Лифт  ‐ 

2 Техничка просторија 5,01 

3 Степениште 15,57 

4 Хол  40,00 

5 Ходник  25,42 

6 Апартман   
Спаваћа соба 13,05 

Купатило  3,57 

7  Апартман   
Спаваћа соба  13,05 

Купатило  3,57 

8 Апартман   

Спаваћа соба 13,05 

Купатило  3,57 

9 Апартман   

Дневна соба 20,22 

Спаваћа соба 10,35 

Купатило  3,57 



10 Апартман   

Дневна соба 20,22 

Спаваћа соба 10,35 

Купатило  3,57 

11 Апартман   

Спаваћа соба 13,05 

Купатило  3,75 

12 Апартман   

Спаваћа соба 13,05 

Купатило  3,75 

13 Апартман   

Спаваћа соба 13,05 

Купатило  3,75 

14 Апартман   

Спаваћа соба 13,05 

Купатило  3,75 

15 Апартман   

Спаваћа соба 13,20 

Купатило  3,75 

16 Апартман   

Спаваћа соба 13,20 

Купатило  3,75 

17 Апартман   

Спаваћа соба 1377 

Купатило  3,75 

18 Хол  34,76 

19 Ходник  12,39 

20 Апартман   

Спаваћа соба 13,77 

Купатило  3,75 

21 Апартман   

Спаваћа соба 13,20 

Купатило  3,75 

22 Апартман   

Спаваћа соба 13,20 

Купатило  3,75 

23 Одржавање 3,57 

24 Чисто/постељина 8,82 

25 Чисто/пешкири 4,40 

26 Прање и пеглање 10,90 

27 Прљаво  4,41 

28 Ходник  11,97 

Нето површина: 485.07 

Бруто површина: 552.90 

 
УКУПНО НЕТО:   916,14м2 
УКУПНО БРГП:    1105,80м2 

 
Одговорни пројектант, 
Ранко Гушић, дипл.инж.арх. 
лиценца бр. 300 М219 13 

   
 



1.6.2.  ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТОВАНИХ РАДОВА 

 
 
  Предрачунска вредност пројектованих радова на реконструкцији и доградњи објекта 
Центра  цивилне  заштите  на  КП  бр.  1726/1‐део,  1726/4,  3227/1‐део,  3227/2  и  3228/2,  КО 
Рудно, Краљево је: 

 
59.700.000,00 РСД 

 
Одговорни пројектант, 
Ранко Гушић, дипл.инж.арх. 
лиценца бр. 300 М219 13 

   



1.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ   

1.7.1.  Ситуациони план    1:250 

1.7.2. Основа приземља  1:50 

1.7.3.  Основа И спрата    1:50 

1.7.4. Основа кровне конструкције  1:50 

1.7.5.  Основа кровних равни  1:50 

1.7.6.  Пресек 1‐1  1:50 

1.7.7.  Пресек 2‐2  1:50 

1.7.8. Изгледи  1:100 

  Фотографије постојећег стања   

  НОВО СТАЊЕ   

1.7.9.  Ситуациони план  1:250 

1.7.10. Основа приземља  1:100 

1.7.11.  Основа поткровља    1:100 

1.7.12.  Основа кровних равни  1:100 

1.7.13.  Карактеристични пресеци  1:100 

1.7.14. Изгледи  1:100 

 
 















































 

4.    ДОКУМЕНТАЦИЈА ‐ ПРИЛОЗИ 
 

 Пројектни задатак инвеститора 

 Катастарско ‐ топографски план 

 Копија плана ‐ лист непокретности за К.П. 1726/1‐део, 1726/3‐део, 1726/4, 3228/1‐део, 3227/1‐
део, 3227/2 и 3228/2, КО Рудно, 

 Услови имаоца јавних овлашћења: 
o Електродистибуција Србије, бр. 8Г.1.0.0‐Д‐09.08‐125997‐21 од 17.05.2021.год. 
o Телеком Србија, бр. 161485/2‐2021 ВЧ од 10.05.2021.год. 
o Јавно предузеће  за  уређивање  грађевинског  земљишта  „Краљево“,  бр. 1275‐1/21  од 

28.05.2021. год. 
o МУП Србије,  Сектор  за ванредне  ситуације,  одељење у Краљеву,  бр. 217‐5425/21  од 

15.04.2021.год. 
o ЈКП Водовод, Краљево, бр. 908/1 од 20.04.2021.год. 
o Потврда МЗ Рудно од 17.05.2021.год. 
o Завод за заштиту природе Србије 03 бр. 021‐1178/2 од 26.05.2021.год. 



 
 

PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
 

Naslov:    Izrada urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije za Centar civilne zaštite u naselju 
Rudno   

Projekat:    EU for Civil Protection and Disaster Resilience Strengthening in the Republic of Serbia 
Izveštavanje:    UNDP Project Manager   
Trajanje projekta:    Januar 2021 – Decembar 2021 
 
  
 
 
 
I  Svrha 
 
Pružanje tehničke podrške u izradi i verifikaciji tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje Centra za obuku 
civilne zaštite u Rudnom pripremom kompletnog seta urbanističke i tehničke dokumentacije. 
 
II  Cilj 

 
Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Centra civilne zaštite u Rudnom. 
 
III  Osnovne informacije 

 
Katastrofe utiču na  ekonomski  i  ekološki  položaj  Srbije,  umanjuju  razvojni potencijal  zemlje, predstavljaju  rizik  za 
socijalnu  stabilnost  i  ugrožavaju  investicije  EU.  Efikasnost  sistema  upravljanja  rizikom  od  katastrofe  oslanja  se  na 
odgovarajuće ljudske, fizičke i finansijske kapacitete za planiranje, pripremu, reagovanje i oporavak nakon katastrofe, 
kao i na pravilnu vertikalnu i horizontalnu koordinaciju između svih relevantnih institucija. 
Globalni indeks ozbiljnosti krize sa prosečnom ocenom 3,5 svrstava Srbiju u grupu srednje rizičnih i prilično stabilnih 
zemalja. Iako primenjena metodologija INFORM ocenjuje ranjivost u Srbiji kao umereno nisku, ona i dalje prepoznaje 
institucionalne nedostatke  i nedostatke upravljanja  (ocenjeno  sa  5,2)  i DRR  (5,7)  kao podrivajući uticaj na ukupni 
kapacitet za suočavanje. Kritični problem srpskog sistema za smanjenje rizika od katastrofa  i upravljanje vanrednim 
situacijama je fragmentacija institucionalnog okvira, procedura i nedovoljni kapaciteti na centralnom i lokalnom nivou 
za adekvatnu prevenciju, pripremu i odgovor na potrebe zajednica i stanovništva za rizik od katastrofe. 
Da bi podržala nacionalne vlasti u  rešavanju gore pomenutih problema, Delegacija EU u Republici Srbiji poverila  je 
UNDP‐u sprovođenje projekta EU za civilnu zaštitu i jačanje otpornosti na rizike od katastrofa u Republici Srbiji. Jedna 
od planiranih aktivnosti je rekonstrukcija i proširenje Centra za obuku civilne zaštite u Rudnom, na planini Golija. Zbog 
toga UNDP sada traži kvalifikovanu kompaniju za pripremu kompletnog seta urbanističke i tehničke dokumentacije za 
centar za obuku u Rudnom za odeljenje civilne zaštite u Kraljevu. 
 
IV Opis usluga  
 

U skladu sa smernicama  iz ovog projektnog zadatka, projektant  će pripremiti  tehničku dokumentaciju potrebnu za 
izdavanje svih potrebnih uslova i dozvola u postupku za građevinsku dozvolu, kao i za izvođenje radova (uključujući i 
projekat za izvođenje) i za javnu nabavku ovih radova. Obim usluga pokriva tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju 
postojećeg objekta Odeljenja civilne zaštite, kao  i  izgradnju novog susednog  ili ne‐susednog objekta  i sve radove na 
uređenju i infrastrukturi. 
 



 
 

Postojeće stanje 

 
Postojeći objekat Odeljenja civilne zaštite nalazi se u selu Rudno, na planini Golija. 1.100 m nadmorske visine. Brojevi 
parcela su 1726/4, 3227/2, 3228/2 i 1726/3 koji će formirati  jednu građevinsku parcelu. Lokacija je unutar područja 
posebne namene parka prirode Golija i kategorisana je kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Površina parcele je 
1.470 m2. Postojeći objekat je zgrada u prizemlju i na spratu sa bruto površinom cca. 150 m2 u osnovi. Postojeći objekat 
je površine oko 300 m2. Objekat se trenutno koristi nekoliko puta mesečno za obuke službe civilne zaštite.  
Zgrada je temeljena na trakastim temeljima od armiranog betona, dubine oko 80 cm, a u nekim delovima i manje. Pre 
renoviranja ovo je bio magacinski prostor na koji je pod nadograđen izlivanjem betonskog plafona i ostatka prostora 
lakog materijala tako da se u tom delu može izvršiti samo preraspodela prostora bez povećanja opterećenja koristeći 
samo  lagane  materijale.  Zgrada  je  građena  u  masivnom  sistemu,  koncipiranom  na  betonskim  horizontalnim  i 
vertikalnim prstenastim gredama i zidovima od pune opeke. Spoljni zidovi su izvedeni od pune cigle u malteru debljine 
d = 25 cm. Pregradni zidovi prizemlja izvedeni su od pune cigle, debljine d = 12 cm, a pregrade na spratu su od drveta, 
plafon se sastoji od drvenih greda. Plafoni su malterisani preko trske. Ispod zidova prizemlja i podne ploče u prizemlju 
izvedena je klasična hidroizolacija od ugljovodoničnih materijala, ali za izravnavanje i podizanje nivoa treba obezbediti 
novu izolaciju i podnu ploču kako bi se sprečio ulaz atmosferskih voda usled obilnih padavina. Krovna konstrukcija je 
sastavljena od borove građe, prekrivene preklopljenim pločicama, koje bi trebalo zameniti novim projektom. Objekat 
je opremljen električnim i vodovodnim i kanalizacionim instalacijama trenutno zadovoljavajućeg kapaciteta. Grejanje 
je na kotao na ugalj i drva. Objekat ima svoj rezervoar za kanalizaciju. Snabdevanje vodom se obezbeđuje iz postojećeg 
sliva, koji  je  i dalje bez odgovarajuće odobrene dokumentacije, postoji mogućnost povećanja kapaciteta uzimanjem 
dodatne količine iz izliva gde voda nepovratno odlazi u Studenicu. 
 

 



 
 

 
 
Programsko rešenje objekta 

Trenutni kapacitet postojeće  zgrade  je nedovoljan  za planirane programske aktivnosti. Planirani program predviđa 
centar  za obuku koji  će moći da  se ugosti 25 do 30 učesnika  i obezbedi  im obuku,  smeštaj  i hranu. Obuka  će biti 
organizovana u učionicama i na otvorenom kada je to moguće. Obuke će se izvoditi sa standardnim alatima, kao što su 
računari, video projektor, VOIP alati za video konferencije. Da bi se to postiglo, predviđen je sledeći program: 
 

1. 14 dvokrevetnih soba, sa kupatilom, standardno opremljenih, svaka po cca 20m2, ukupno 280 m2. 
2. 2 Apartmana, sa kupatilima, svaki po 30 m2, ukupno 60 m2.  
3. Ulazni hol / recepcija, 30 m2. 
4. Perionica, za pranje i peglanje, peškira i sl, 25 m2. 
5. Skladište opreme, alata, pribora i potrošnog materijala i sl. 15 m2. 
6. Tehničke prostorije (bojler i slično), 10 m2. 
7. Prostorije za održavanje, trokadero, 15 m2. 
8. Učionica, deljiva na dva dela, 100 m2. 
9. Administracija, jedna učionica, 30 m2 
10. Kuhinja, osnovna (distributivna) ili poluprofesionalna, procena u fazi projektovanja, 30 m2. 
11. Skladište za kuhinju, 10 m2. 
12. Trpezarija/kafe, 70 m2. 
13. Toaleti za trpezariju, administraciju i kuhinju, 25 m2 
14. Koridori i komunikacije, 100 m2. 

 
Ukupno oko 800 m2. 



 
 

Imajući u vidu da je postojeća zgrada približno neto površine 260 m2, procenjuje se da je površina novogradnje oko 
540 m2. Površine su samo procene i izabrani ponuđač će izraditi projekat u skladu sa ovim programom, ali i raspoloživim 
budžetom i urbanističkim uslovima. 
 
Planiran obim posla 

Na osnovu gore navedenog programa,  izabrani ponuđač  će  izraditi projekat koji uključuje  sve potrebne  radove na 
rekonstrukciji postojeće  zgrade,  izgradnji nove  zgrade  i  radovima na  spoljašnjem uređenju. Arhitektonski projekat 
predviđa  sva  razmatranja  iz gornjeg programa. Materijali  koji  se  koriste  trebaju biti ekonomični, ekološki održivi  i 
izdržljivi, laki za čišćenje i održavanje. Arhitektura mora biti jednostavna i odgovarati okruženju. Rekonstrukcija treba 
predvideti zamenu svih oštećenih elemenata, kao što su vrata, prozori, podovi, krov itd., Što će se proceniti u početnoj 
fazi ugovora. Planirani (i takođe maksimalno dozvoljeni prema generalnom planu) nivoi nove zgrade su prizemlje i sprat 
sa eventualnim potkrovljem. Posebne potrebe u pogledu polova i osoba sa invaliditetom biće implementirane u skladu 
sa relevantnim propisima i iskustvima. 
Projekat  konstrukcije  za  novu  zgradu  treba  biti  u  skladu  sa  važećim  pravilnicima,  dok  će  se  proceniti  postojeća 
konstrukcija i na osnovu procene definisana buduća funkcija postojećeg objekta. 
Potrebno je proveriti postojeće vodovodne i kanalizacione instalacije, a projekat treba da sadrži sve zahteve. Potrebno 
je proceniti postojeću septičku jamu, a ako ne ispunjava zahteve (pravne i tehničke), treba predvideti novu. 
Električne instalacije će se proveriti, a projekat treba predvideti moderan i efikasan sistem za napajanje naizmeničnom 
strujom, osvetljenje i druge zahteve. 
Telekomunikacione usluge uključuju sve potrebne funkcije kao što su Wi‐fi, nastavni alati za video konferencije i video 
projektori. 
Mašinske instalacije bi trebalo da predvide grejanje prostorija. Pre izrade projekata instalacija, mora se uraditi analiza 
svih mogućih  izvora grejanja  i  izabrati najefikasniji sistem. Procenjuje se da uz odgovarajuću orijentaciju,  izolaciju  i 
zaštitu od sunca neće biti potrebno hlađenje. Predviđa se ventilacija prirodnim putem osim kuhinjskog dela i prostorije 
za veš. 
Pored toga, potrebno je razmotriti obnovljive i ekološke izvore energije i tehnologije i koristiti svuda gde su efikasne i 
izvodljive. Izabrani ponuđač će razmotriti, analizirati i eventualno uključiti u projekat solarne instalacije za toplu vodu, 
fotonaponski solarni sistem i bio kanalizacioni sistem. 
Spoljno uređenje prostora omogućavaja prostor za obuku i razonodu, kao i pristup i parking. 
Raspored i tehničke specifikacije (do nivoa potrebnog za javne nabavke) za svu opremu i nameštaj koji su potrebni u 
okviru ovog obima usluga biće uključeni u projekat. Predviđena oprema i nameštaj pokriva svu MEP opremu, kao i svu 
drugu opremu i nameštaj potreban za smeštaj, obuku, trpezariju, pranje veša i druge zahteve i funkcije objekta. 
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Peny6JIHKa Cp6Hja
 
MI1HI1CTAPCTBO rpAnEBI1HAPCTBA,
 
CAOJiPATtAJA I1I1H<I>PACTPYKTYPE
 

Epoj: 350-02-01085/2020-07 
,L(aTyM: 23.04.2020. 

EeorpaLI., HeMaI-bI1Ha 22 - 26 

MI1HI1CTapCTBO rpaljeBI1HapCTBa, cao6paoaja 11 I1HcPpacTpyKType, nocTynajyol1 no 3aXTeBy 
fpaLI.a KpaJbeBa, fpaLI.CKe ynpaBe, OLI.eJbel-ba 3a nocnOBe l..J,I1Bl1nHe 3aWTI1Te, Tpr JOBaHa 
Capl10a 6p.l, KpaJbeBO, 6poj 350-02-0 I 085/2020-07 OLI. 03.02.2020. rOLI.I1He, y CKnaLI.Y ca 
'-InaHOM 6. 11 37. CTaB 8. 9. 11 10. 3aKoHa 0 MI1HI1CTapCTBI1Ma ("Cn. rnaCHI1K PC" 6p. 44/2014, 
15/2015, 54/2015, 96/2015 11 62/2017), '-In. 53, a y Be311 '-InaHa 133. CTaB 2. Ta'-l Ka 9a. 3aKoHa 
o nnaHl1pal-bY 11 113rpaLI.1-b11 ("Cn. rnaCHI1K PC", 6poj 72/09, 81/09 - I1cnpaBKa, 64/10 - OLI.nyKa 
YC, 24/ II, 121/12 - OLI.nyKa YC, 42/2013 - OLI.nyKa YC, 50/2013 - OLI.nyKa YC, 98/13 
OLI.nyKa YC, 132/14, 145/14,83/18,31/2019,37/201911 9/2020) 11 npaBl1nHI1Ka 0 CaLI.p)l(I1HI1 
I1HcPopMal..J,l1je 0 nOKal..J,l1jl1 11 0 CaLI.p)l(I1HI1 nOKal..J,l1jcKe LI.03BOne ("Cn.rnaCHI1K PC", 6poj 3/10), 
Y CKnaLI.y ca npOCTOpHI1M nnaHOM nOLI.py'-lja noce6He HaMeHe napKa npl1pOLI.e fonl1ja ("Cn. 
rnaCHI1K PC", 6poj 16/09), npOCTOpHI1M nnaHOM rpaLI.a KpaJbeBa ("Cn. nl1CT rpaLI.a 
KpaJbeBa", 6p. 7/2011) 11 oBnaWOel-beM CaLI.p)l(aHI1M y pewel-by MI1HI1CTpa 6poj 119-01
31/2020-02 OLI. 14.02.2020. rOLI.I1He, 113LI.aje: 

I1H<I>OPMAIJ;I1JY 0 JIOKAIJ;I1J11
 

3a K.n. 6p. 1726/2 H3227 K.O. Py,UHO
 
Ha TepHTopHjH onllITHHe KpaJheBO, napK npHpo,Ue rOJIHja
 

llpe,UMeT 3aXTeBa: vl3LI.aBal-be I1HcPopMal..J,l1je 0 nOKal..J,l1jl1 3a K.n. 6p. 1726/2 11 3227 K.O. 
PYLI.HO Ha Tepl1Topl1jl1 OnWTI1He KpaJbeBO, 3a nOTpe6e peKoHcTpyKl..J,l1je 11 LI.orpaLI.l-be 
nOCTojeoer o6jeKTa fpaLI.CKe ynpaBe 3a nOTpe6e o6yKe npl1naLI.HI1Ka UI1Bl1nHe 3aWTI1Te. 

llJIAHI1PAHA HAMEHA: 

KaTaCTapCKe napl..J,ene 6p. 1726/2 11 3227 K.O. PYLI.HO cy o6yxBaoeHe npOCTOpHI1M nnaHOM 
nOLI.py'-lja noce6He HaMeHe napKa npl1pOLI.e fonl1ja ("Cn. rnaCHI1K PC", 6poj 16/09). 

Y npocTopHOM nnaHy, y LI.eny PG360j ja6f-lux cJly:JIC6u, npaeuJla ?paljefba ce HaBOLI.11 LI.a ce 
peKoHcTpyKl..J,l1ja H LI.orpaLI.l-ba nOCTojeol1x o6jeKaTa BpWI1 HenOCpeLI.HOM npl1MeHOM '-InaHa 57. 
3aKoHa 0 nnaHl1pal-bY 11 113rpaLI.l-bl1. 

npeLI.MeTHe KaTacTapcKe napl..J,ene cy o6yxBaoeHe npOCTOpHHM nnaHOM rpaLI.a KpaJbeBa ("Cn. 
nl1CT rpaLI.a KpaJbeBa", 6p. 7/2011). 

Y npOCTOpHOM nnaHy rpaLI.a KpaJbeBa, y LI.eny IV. - npaeUJIa ypeljefba U ?paljefba, 
PeKoHcmpyKlfl1ja o6jeKma HaBOLI.11 LI.a ce HaLI.3l1ljl1Bal-be 11 )J,orpaLI.l-ba o6jeKaTa Mory LI.03BOnHTI1 
caMO y cKnony peKoHcTpyKl..J,l1je l..J,enor o6jeKTa I1nl1 rpynal..J,l1je o6jeKaTa, KaKO 611 ce 



06e36e,lJ,l1no uenOBI1TO eCTeTCKO, cPYHKUl10HanHO 11 TeXHl1lJKO Carne,lJ,aBal-be 06jeKTa 11 
aM611jeHTan He ueJII1He. 

TaKo~e, y I1CTOM nOrnaBJbY HaBe,lJ,eHO je ,lJ,a je npe,lJ,BI1~eHa 113pa,lJ,a yp6aHI1cTI14Kor nnaHa, 
O,lJ,HOCHO, nnaHa reHepanHe perynaUl1je 3a PY,lJ,HO- Typl1CTl1lJKa 30Ha. 

HaceJbe PY,lJ,HO ca acneKTa cPYHKUl10HanHor onpe,lJ,eJbel-ba 11 nono)l(aja, no xl1jepapxl1jl1 ce 
cPl1rypl1we Kao HaCeJbe ca pa3Bl1jeHI1M UeHTpOM. 

O'lyBalhe npe)J;eJIa H Tpa)J;HUHOHaJIHOr Ha'lHHa H3rpa)J;lhe H ypeijelha npOCTopa 

•	 06aBe3HO je npl1narO~aBal-be 113rpa)J;l-be 06jeKaTa 11 ype~el-ba napuena npe)J;eOHOM nl1KY 
)J;onI1HCKOr 11 6p)J;CKo-nnaHI1HCKOr nO)J;pylJja y npouecy peBI1Tanl13aUl1je 11 ype~el-ba 

ueHTpanHI1X )J;enOBa HaCeJba, 30Ha/nojaceBa 113rpa)J;l-be 11 113rpa~eHI1X HaCeJbCKI1X uenl1Ha; 

•	 npl1Mel-byje ce Tpa)J;I1UI10HanaH HalJl1H opraHI13aUl1je 11 ype~el-ba napuena 11 KOHuenUl1ja 
113rpa)J;l-be 06jeKaTa, npl1narO~eH nOTpe6aMa KOpl1CHI1Ka 11 OlJeKI1BaHOM KBanl1TeTY 
)1(11BJbeI-ba; 

•	 npl1Mel-byje ce JIOKanHI1 rpa~eBI1HCKI1 MaTepl1jan 3a 113rpa)J;l-by 06jeKTa; 

•	 npl1Mel-byje ce je)J;HOCTaBaH ra6apl1T 06jeKTa 11 
. .•	 no npaBl1ny ce npl1Mel-bYJe lJeTBOpOBO)J;HI1 KpOB, OCI1M Y 113Y3eTHI1M cnYlJaJeBI1Ma, Ka)J;a 

apxl1TeKTypa 06jeKTa TO 3aXTeBa. 

1I3rpa)J;lha H ypel)elhe napueJIe 

1I3rpal)eHocT H HCKopHilineHOCT napueJIe 

•	 3a rpa~eBI1HCKe napuene 3a CBe HaMeHe, 113Y3eB 3a I1H,lJ,yCTpl1jy 11 MCn, y ueHTpanHOM 
,lJ,eny HaCeJba YTBp~eHOr 3a rpa,lJ,CKI1 cy6ueHTap 11 ueHTap 3aje)J;Hl1ue cena 11 30HI1/nojacy 
113rpalll-be y MamCTpanHOM 11 pemOHanHOM I1HcPpacTpyKTypHOM KOpl1,lJ,Opy YTBp~yje ce: 
- CTeneH 113rpa~eHOCTI1 ,lJ,0 1.0; 
- CTeneH I1CKOpl1WneHOCTI1 3eMJbl1WTa ,lJ,0 50%. 

•	 3a rpa~eBI1HCKe napuene 3a CBe HaMeHe 113Y3eB Ha I1H,lJ,yCTpl1jy 11 MCn, y ueHTpanHoM 
,lJ,eny HaCeJba YTBp~eHOr 3a HaCeJbe ca cneUl1cPl1lJHI1M cPyHKUl1jaMa, 113rpa~eHoj 

HaCeJbCKoj uenl1HI1 11 30HI1/nojacy 113rpa,lJ,l-be y KOpl1,lJ,Opy pemoHanHor 11 nOKanHor nyTa 
YTBp~yje ce: 
- CTeneH 113rpa~eHOCTI1 ,lJ,0 0.8; 
- CTeneH I1CKOpl1WneHOCTI1 3eMJbI1WTa,lJ,0 40%; 

•	 Ko,lJ, 113palJYHaBal-ba CTeneHa 113rpa~eHOCTI1 11 I1CKOpl1WneHOCTI1 3eMJbl1WTa 3a CBe 
HaMeHe Y311Majy ce Y 06311P CBI1 06jeKTI1 Ha napuenl1. 

BeJIH'IHHa napueJIe 

•	 3a CBaKI1 06jeKaT jaBHe HaMeHe Benl1lJl1Ha rpa~eBI1HCKe napuene YTBp~yje ce 
yp6aHI1CTI1lJKI1M npojeKToM (,lJ,0 ,lJ,OHOWel-ba Yp6aHI1CTI1lJKOr nnaHa). 

llIHpHHa H opraHH3aUHja napueJIe 

•	 MI1HI1ManHa Wl1pl1Ha rpa~eBI1HCKe napuene y ueHTpanHoM ,lJ,eny HaCeJba YTBp~eHor 3a 
ueHTap y Mpe)l(l1 HaCeJba Ha pypanHoM nO,lJ,pylJjy fpa,lJ,a, y 30HI1/nojacy 113rpa,lJ,l-be 11 y 
113rpa~eHoj HaCeJbCKoj uenl1HI1 113HOCI1: 

- 20m 3a Cn060,lJ,HOCTojen 11 nOp0,lJ,l1lJHI1 cTaM6eHI1 06jeKaT nOJbOnpl1Bpe,lJ,HOr 
,lJ,OManI1HCTBa 11 3a 06jeKaT nocnOBHe 11 jaBHe HaMeHe. 

•	 Ha Hel13rpa~eHoM ,lJ,eny napuene O,lJ,HOC 3eneHI1X nOBpWI1Ha npeMa nOBpWI1HaMa C 
TBP,lJ,I1M 3aCTopOM He MO)l(e ,lJ,a 6Y,lJ,e Mal-bl1 0,lJ, 2: 1 



3a Ben <l>opMHpaHe napueJIe Moryna cy o.nCTynaI-ha o.n noje.nI1HI1X npaBl1na yTBpljeHI1X y 
.neny IV. OBor nOrnaBJba OpOcTopHor DnaHa HajBI1We 3a 20% nOBpWI1He napu,ene 11 Ba)l(e 
CBI1 OCTanl1 napaMeTpl1 KOjl1 ce 06paYyHaBajy y O.nHOCy Ha nocTojeny nOBpWI1Hy napu,ene. 

Ihrpa.lUha o6jeKaTa 

BHcHHa o6jeKTa H ,UeJIOBa o6jeKTa 

•	 MaKCI1ManHa cnpaTHocT HOBor 11 peKoHcTpyl1CaHor 06jeKTa He MO)l(e.na npena311: 

0+1+OK Y u,eHTpanHoM .neny HaCeJba yTBpljeHor 3a u,eHTap y Mpe)l(l1 HaCeJba Ha 
pypanHoM no.npyYjy rpa.na 11 y 30HI1/nojacy 113rpa.ul-be 11 113rpaljeHoj HaCeJbCKoj 
u,enI1HI1; 

•	 BI1CI1Ha cPaca.nHor nnaHa (.no KpoBHe cTpexe) MO)l(e 6l1Tl1 je.nHaKa I1nl1 MaI-ha O,ll, Wl1pl1He 
cPaCa,ll,HOr nnaHa 06jeKTa. 

PeKoHcTpyKUHja o6jeKTa 

•	 Ha.n3l1ljl1Bal-be 11 .norpa.nl-ba 06jeKaTa Mory ce .n03BOnI1TI1 caMO y cKnony peKoHcTpyKu'l1je 
u,enor 06jeKTa I1nl1 rpynau'l1je 06jeKaTa, KaKO 611 ce 06e36e.nl1no u,enOBI1TO eCTeTCKO, 
cPYHKu,110HanHO 11 TeXHI1YKO carne.naBal-be 06jeKTa 11 aM6l1jeHTanHe u,enl1He 11 

06jeKTH jaBHe HaMeHe cy 06jeKTl1 3a Koje ce yTBpljyje OnWTI1 I1HTepeC H nOTpe6HO HX je 
.necPI1HHCaTH H3pa.nOM yp6aHHCTHYKHX npojeKaTa Ha no.npyyjl1Ma r,ll,e HHje npe.nBl1ljeHa 
H3pa.na yp6aHHCTHYKe .noKyMeHTau'l1je. 

CMEPHH.QE 3A CDPOBOllElbE: 

OpOCTOpHHM nnaHOM rpa.na KpaJbeBa 3a HaCeJbe Py.nHO npe.nBl1ljeHa je H3pa.na nnaHa 
reHepanHe perynau'l1je. 

CaCTaBHH .neo OBe HHcPopMau,Hje 0 nOKau,Hjl1 cy H3BO.nH H3 rpacPHYKHX npHnora H3 
0POCTopHor nnaHa rpa,ll,a KpaJbeBa ("Cn. nHCT rpa.na KpaJbeBa", 6p. 7/2011). 

HHcbopMayHia 0 JIoKayHiH HHie OCHOB 3a H3,UaBalhe rpafieBHHcKe A03BOJIe. 

.D:ocTaBHTH: 

- rpa.n KpaJbeBO, fpa.ncKa ynpaBa, O.neJbel-be 3a nocnoBe u,HBHJIHe 3aWTHTe, Tpr JOBaHa 
Capl1na 6p.l, 36000 KpaJbeBO 

- apXI1BH. 



I13BO,lJ. 113 ITpOcTopHOr nnaHa rpa,lJ.a KpaJbeBa ("en. nl1CT rpa,lJ.a KpaJbeBa", 6p. 7/2011) 
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E/lEKTPOAMCTPMByUHDA

CP5HDE

Hauj 6poj: 8G.1.0.O-D-09.08-125997-21

Baui 6poj:

Kpaji>eBO. 17.05.2021

r

np-EHr-01.19/01

rPAfl KPAJbEBO

TPr JOBAHA CAPMTSA 6p. 1

36000 KPA^sEBO

nPEflMET: Vc/iOBM 3a noTpe6e napafle yp6aHMCTMHKor npojeKxa
apxMTeKTOHCKe paapa^e 3a rpafjeBMHCKy napuejiy (napqe/ia 6p.
3228/1, Ha K.O. PVflHO. ). PVflHO, PyflHO MEHTAP
05JEKAT qHBH/lHE SALUTUTE

yp6aHMCTHMK0-

1726/1, 1726/4,

PyfiHO, nOCTOJETSU

rioBOAOM Bamer aaxTeaa Haiu 6poj 8G 10 O-D-09 08-125997-21. y KojeM Tpa>KHTe nperxoAne
ycnoBe 3a noTpe5e nspaAe yp5aHncTHMKor npojeKra yp6aHncTHMKO-apxnTeKTOHCKe paspaAe 3a
rpaF]eBMHCKy napueny 5poj (napMena 6p. 1726'1, 1726/4, 3228/1. hb K.O. pyflHO. ), PyflHO, Py/!\HO
UEHTAP PVAHO, nOCTOJETiH 05JEKAT UHBUJIHE SAUJTUTE, o6aBeujTaBaMO Bac cneAerie

VenAOM y Baiu saxreB 6poj 125997 ofl 15.04.2021.roflMHe n npnxio>KeHO nAejHO pemeHie
KOHCTaToaa/in cmo c® "3 npeAMeThOM npocropy n/iaHupa narpaAHia AcpaAHja Aennne UenTa
L^MBM/iHe aaiiJTUTe na KM 1726/1 m ocra/iMx oKonHHX napuena cee na KG PyAHO, ca noTpeOnoM
HHcranncaHOM cnaroM oa oko 0.5 MW.

Ana/inaoM nocTOjetter cTanba EEC y HenocpeAHOM OKpy)Kehby, KOHCTaroBa/iH cmo a® j®
noTpe6HO msbpujmth narpaAUsy HGAOCTajytiHx e/ieKiposHepreTCKnx oOjeKaia.

Aa 6m ce oOesOeAnna noTpeOHa Tpa>KeHa cnara m3 npeixoAHor craea noTpe6HO je mbbplumtm
npojeKTOBaHje n M3^paA^t>y cneAetsnx eneKTpoeHepreTCKHx o6jeKaTa, m to:
• cpeAHseHanoHCKor Kab/iOBCKor BOAa HanoncKor HMBOa 10 kV oa nocrojetie TC 10/0.4 kV " MBTC
pyAHO" A® HOBonpojeKTOBaH© TC 10/0.4 kV . nHCTaaMcaHe cnare 630 kVA, rpat^eBUHCKM 2x1000 kVA.
- TC 10/0.4 kV, MHCTa/iMcaHe CHare 630 kVA, rpa1)eBMHCKii 2x1000 kVA (norpeOHa onpeMa n
Aera/bHuja cnei^ncpuKaAnja dulse Ae^MHUcaHn yc/iOBUMa aa npojeKxoBaHse m npHKTbyneHbe)
- npeABMAeiM noTpeban bpoj HMCKOHanoHCKnx KabnoscKnx eoAOsa oa HOBonpojeKTOBane TC 10/0.4 kV
A® peKOHCTpyncaHOr HOBonpojeKTOBanor objeKra.

CBe HanpeA HaaeASHe aKTHBHOCTH dulse A®c}3HHMcaHe yroeopMMa, m to yroaopoM o napaAn
TexHMMKe A®Ky'^®'^'''®'4i^i®- yroBopoM o M3rpaAt-bM neAOCTajylSMX EEC, yroBopoM o ^13^paA^t>M
npMKA>yMKa. KOjn ce saKTbynyjy MSMet^y noAHOCHOMa saxTeea. y csojCTBy c|)MHaHCMjepa, m
ErteKTpoAMCTpMbyL^Mje Cpbuje a.®-®- BeorpaA OrpaHaK EneKxpoAMCTpubyqHja Kpa/beeo. y csojcTBy
MHBecTMTOpa M MCTMMa tse buTM ASct^i^HMcaHe Met^ycobHe obaBeae.

BnM>Ke ycjioee aa npojeKTosafee n npuKTbyMetee, xao noA/i®ry 33 napaAy npojetaa 33 noKaoMjCKe
ycjiOBe, rpafjOBMHCKy AOSBony (nnn npojeKxa aa M3Bof)efbe), OrpanaK EneKTpoAi^c''"PM6yi4Mja KpaA)eB0
fie nponncaTM y pbaobhom nocTynxy y objeAMfeeHOj npoqeAypM.

C noiDTOBatoeM

AoCTaBMTM:

1. HacnoBy

2 Cny>K6M 33 enepreTHKy
3. riMcapHMUM

fliij^KTop orpaHKa

BTnti, A^n/^ ®/i ̂ 'h>k.
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ПРЕДМЕТ: Технички услови за реконструкцију и доградњу објекта Центра цивилне 

заштите на Рудну  
 

 
                 Сходно Закону о електронским комуникацијама (Сл. гласник РС бр. 44/10), и Закону о 
планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14 и 145/14 члан 11. Правилника о поступању спровођења обједињене процедуре 
електронским путем „Сл. Гласник РС“ бр 113/15 ), а на основу вашег захтева, од 15.04.2021. 
године којим тражите услове за  реконструкцију и доградњу објекта Центра цивилне заштите  
на КП бр. 1726/1 део, 1726/3-део, 1726/4, 3228/1-део, 3228/2, 3227/1, 3227/2-део КО Рудно,  
категорије „В“, спратности Пр+ 1С, инвеститор Град Краљево, утврђено је да у зони извођења 
радова пословног објекта постоји  подземна ТК инсталација, па се издају следећи технички 
услови: 

          

ПРИКЉУЧАК НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ 

 

ПРИВОДНА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 Објекат је већ прикључен на ТК мрежу  (оријентационо приказано на скици) 
каблом ТК ДСЛ 30/135Е1М  2x2x0.4/Р3 

 Уколико имате потребе за више телефонских линија поднети захтев 
Телекому.  

ПРИКЉУЧНИ ОРМАН 
 На приступачном месту у приземљу зграде уградити орман ИТО II, (место 

ормана одређује пројектант). 
 Постојећу прикључну кутију на зиду објекта спојити са  орманом  ИТО II  

ребрастим цев  32 мм. 
 
 

2
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КАБЛОВИ 
 Потребно је да инвеститор увуче у цев, oд постојеће прикључне кутије до 

ормана у приземљу објекта  кабл ТК ДСЛ 30/135Е1М  10x2x0.4/Р3. Кабл 
завршити на десетопаричним реглетама у орману.  

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ       

 
 Од разводног ормана ИТО II, који се налази у  приземљу улаза, до спрата, 

уградити у зид успонске ребрасте цеви минималног пречника  29 mm. 

 На сваком  спрату, уградити орман типа  ИТО II.   

 Успонске ребрасте цеви завршити у орману типа  ИТО II . 

 Из разводног ормана типа ИТО II, на сваком спрату, поставити хоризонталне 
цеви према стамбенo-пословним јединицама минималног пречника  16 
mm, које завршавају у разводној кутији, и од ње поставити хоризонталне 
цеви, изузев мокрог чвора, које завршавају у комбинованој микроутичници. 

 У стамбенo-пословним јединицама, цеви завршити на више међусобно 
повезаних тачака. Пожељно је да поред тих тачака буду и шуко утичнице  220 
V.   

 Од разводних ормана на сваком спрату према стамбенo- пословним 
јединицама, увући каблове  типа TI DSL(60) 58 Nx2x0,4 (0,6) GE потребног 
капацитета N, чији капацитет обезбеђује да у свакој стамбеној јединици буде 
минимално по две парице. 

  У прикључном и разводним орманима типа  ИТО II, каблови се завршавају 
на ранжирним  летвицама LSA типа, а у просторијима на комбинованим 
микроутичницама.  

 Систем каблирања објекта треба радити ТК ДСЛ инсталационим кабловима 
категорије 2, а препорука је да се предвиди класично структурно каблирање 
објекта (С) ФТП/УТП кабловима категорије минимум 5е. Водити рачуна да 
максимална дужина ових каблова не пређе 90м (не рачунајући печ каблове). 

 Каблове за инсталацију полагати у инсталационе цеви у зиду или техничким 
каналима. 

 Телефонску инсталацију у објекту  градити према Упутству о изради 
телефонских инсталација и увода, издатом од ЗЈПТТ (ПТТ Весник бр.1/75 и 
16/82) 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 
 Пројекат израде тк инсталације и приводне тк канализације урадити у складу 

са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о 
електронскимкомуникацијама, Правилнику о техничким и другим захтевима 
при изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, 
стандардима и прописима о изради техничке документације. 

 Инвеститор је у обавези да изради пројекат у складу са издатим Условима. 
Након израде пројекта препоручује се да исти достави на увид „Телекому 
Србија“ а.д, Одељење за планирање и изградњу мреже Краљево, Трг Јована 
Сарића 8, Краљево. 

 Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на 
прописаном растојању у односу на трасе планираних тк објеката. У складу 
са важећим правилником, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња 
инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа изнад и испод 
планиране кабловске тк канализације, осим на местима укрштања. 



 

 Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на 
пројектовање и изградњу предметног објекта и приводне тк канализације, 
број или врсту потребних тк прикључака, габарит објекта и слично, у обавези 
сте да настале промене пријавите и затражите измену услова. 

 Пре почетка радова на изградњи ТК канализације у обавези сте да писмено 
известите „Телеком Србија“ а.д, Одељење за планирање и изградњу мреже 
Краљево, Трг Јована Сарића 8, Краљево, ради вршења стручног надзора. 

 Приликом избора извођача, ангажовати лиценциране извођаче који су 
регистровани за обављање делатности из области телекомуникација ради 
што бољег квалитета изведених радова. 

 По завршетку радова на изградњи ТК канализације потребно je извршити 
квалитетни и технички пријем радова, као и пренос приводне ТК 
канализације у корист Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија" а.д., 
при чему би преузели обавезу одржавања исте и гарантовали непрекидност 
сервиса. Потребно је да се уз захтев за формирање комисије за контролу 
квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски 
снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском 
снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова 
који ће присуствовати раду комисије. 

 Објекат који ce гради, односно чије je грађење завршено без грађевинске 
дозволе, не може бити прикључен на постојећу телекомуникациону мрежу 
сходно члану 160 Закона о планирању и изградњи (објављеног у Службеном 
гласнику PC бр. 72/2009,81/2009-исправљен, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 одлука УС, 
132/2014 И 145/2014). 

 Дати услови и сагласност ce односе само на израду тк инсталације, тк 
концентрације и приводне тк канализације. Након обављеног квалитетног и 
техничког пријема радова од стране Комисије Предузећа „Телеком Србија" 
а.д., потребно je да инвеститор поднесе Захтев за повезивање на тк мрежу 
(уз Захтев je неопходно приложити Комисијски записник квалитетног и 
техничког пријема). 

 Објекат ће моћи да се прикључи на месну телекомуникациону мрежу према 
тренутним техничким могућностима у погледу расположивог капацитета: 
дистрибутивне ТТ мреже и АТЦ у моменту завршетка објекта. 

 Пре прикључења објекта на телекомуникациону мрежу, инвеститор је у 
обавези да изграђену разводну мрежу, пренесе Телекому у основна 
средства, без  накнаде. Телеком  преузима обавезу даљег редовног 
одржавања o свом трошк 

 Важност услова je годину дана од дана издавања локацијских услова. После 
тог рока инвеститор je у обавези да тражи обнову важности истих. 

 

  
 

 
С поштовањем, 

 
 

 
              ШЕФ СЛУЖБЕ 

 
  
  Александар Сенић, дипл.инж. 
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Јавно предузеће за уређивање 
грађевинског земљишта 

″Краљево″ 
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net                  
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net 

 
 

 

  

 

 

  

 
 
ПРЕДМЕТ: Саобраћајно-технички услови за изградњу прикључка на јавни пут 

На основу Вашег захтева за потребе издавања услова за пројектовање, изградњу и прикључење 
планираних објеката на КП 1726/1‐ део, 1726/3‐ део, 1726/4, 3228/1‐ део, 3228/2, 3227/1 и 3227/2‐ део, KO 
Рудно у Краљеву, достављамо Вам саобраћајно-техничке услове за изградњу прикључка на јавни пут. 

У складу са чланом 17. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон) 
управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање сагласности 
за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут. 

Према Члану 9. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији града Краљева („Службени 
лист града Краљева“ број 9/2014 и 32/2017), саобраћајним површинама на територији града Краљева 
управља Дирекција (ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“). 
 
Уз предметну локацију налазе се следећи објекти саобраћајне инфраструктуре: 

- Општински пут Л1021 (Студеница – Река – Рудно – Бзовик); 

- Некатегорисан пут на КП 3227 КО Рудно; 

- Планирана приступна улица на делу КП 1726/1. 

Приликом разраде потребно је испоштовати следеће услове: 

- Саобраћајни прикључак на јавни пут - улицу пројектовати и изградити из приступне улице 
на делу КП 1726/1 према графичким прилозима који су саставни део достављеног Идејног 

решења. 

- Прилазни пут који се укршта или прикључује на предметни пут мора се изградити са тврдом 
подлогом или са истим коловозним застором као и пут са којим се укршта, односно на који се 
прикључује, у ширини од најмање 5 метара и у дужини од најмање 10 метара, рачунајући од 
ивице коловоза пута. 

- Предметна локација мора да се обележи прописаном саобраћајном сигнализацијом, којом се 
учесници у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на путу, односно делу пута, 
стављају до знања ограничења, забране и обавезе којих се учесници у саобраћају морају 

Тел.         036/312-019 

                036/333-370 
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придржавати и дају потребна обавештења за безбедно и несметано одвијање саобраћаја. 
Саобраћајну сигнализацију ускладити према Правилнику о саобраћајној сигнализацији 
(„Службени гласник РС”, број 85/17). 

- У зони предвиђеног саобраћајног прикључка обезбедити зоне потребне прегледности. 

- Прихватање и одводњавање површинских вода мора бити адекватно решено уз усклађивање са 
системом одводњавања предметног јавног пута - улице. 

- У зони предвиђених саобраћајних прикључака на јавни пут - улицу омогућити приоритет 
безбедног одвијања саобраћаја на јавном путу - улици. 

- Пројектовано решење саобраћајног прикључка ускладити са Законом о путевима („Сл. гласник 
РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон), Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 
72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 – УС и 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 
52/2021), Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 
24/2018), Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС”, број 85/17) и 
Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11). 

- Трасе инсталација морају се, приликом пројектовања и извођења, усагласити са постојећим 
инсталацијама поред и испод градских саобраћајница. 

- У току извођења радова на изградњи саобраћајног прикључка потребно је омогућити континуитет 
одвијања саобраћаја на јавном путу – улици, односно омогућити одговарајуће преусмеравање 
саобраћаја. 

Уколико су испуњени наведени услови, сагласни смо са изградњом саобраћајних прикључака. 

 

 Директор 

 

Александар Несторовић, диа 

 



Peny6nraxa Cp6raja
M t4 H 14CTAPCTBO YHYTPA1U I-b14X NOCNOBA
Cexrop 3a BaHpegxe curyaqraje
Ogeruerue 3a BaHpeAHe crryaqr,rje y Kparueey
0911611 Epoj: 217- 5425121

flaxa: 1 5,04.2021. roAHHe
Kparueeo
tfBt

rPAE KPAIbEBO

KPA'bEBO
Tpr Joaaxa Capuha 6p.1

|IPEAMET: Yp6axucrrqxu ycnoBr4 3a peKoHcrpyxqujy 14 Aorpagby o6jerra [exrpa uuBnnHe
3aurure Kpatteeo, cnparHocru (Ilp+IIr), Ha Kar.napq.6p. 172611-4eo, 172613-Aeo, 172614,
322811-A€0, 322812,322711 u 322712-aeo KO Pygno.

Pasuarpajyhr Bau 3axreB il npilnoxeHy nnaHcKy AoKyMgHraqr,rjy Ha CD-y gajerrao cnegehe
ycnoBe y norneAy norpe6xrx Mepa 3alJJTtaTe o,q noxapa:

- nnaHcKt4M ,qoKyMeHToM npeABr,qeril r3Bopt4LUTa cHag6eeaua BoAoM L1 KanaLlrrer BoAoBoAHe
Mpexe xojr o6es6e|yje AoBorbHy KonilqrHy BoAe 3a ra[JJeFbe noxapa,

- nflaHcKt/M .qoKyMeHToM npe4Bnqerv ygarbeHocr rsuefy 3oHa npe,qarlleurx sa crav6ene r
o6jeme jaane HaMeHe ra o6jexre npe4aralenilx sa Nngycrprajcre o6jerre ra o6jerre cneqrjanne
HAMEHE.

- nnaHcKl4M AOKyMeHTOM npe,qBilAeTil npilCTynHe nyTeBe Ll npoJtase 3a BaTporacHa Bo3rna Ao
o6jexara.

- nnaHcKtlM ,qoKyMeHToM npeABilAeru 6es6e4oHocHe nojaceee rasruefly o6jerara xojrarvra ce
cnpeqaBa uilpeFbe noxapa r ercnnoeuje, cilrypHocHe y4arbeHocrr raaruefiy o6jerara rnra
Fbr4xoBo noxapHo o.qaajaue.

- nl-taHcKtrM AoKyMeHToM npe4Bhgerr rraoryhxocr eearyaqrje il cnacaBalb a r,t1pn.
- o6jexrra rr,ropajy 6urn nsaegeHr y cKnapy ca 3axoHoM o 3auJTtlTtl oA noxapa ("Cn. rnacHfiK PC"

6p. 11 1109,20115 vr 87118),
- o6jexre npojexroaarn v tlarpa1trn Aa ovyaajy HocyrBocr KoHcrpyKqt/je rorou o4peflenor

BpeMeHa, cnpeqe uilpeH,e BaTpe v AVMa yHyrap o6jexra, cnpeqil urpeibe Barpe Ha cyceAHe
o6jexre r onaoryhr cilrypHa u 6es6egxa eaaryaqraja nryAr4 14 t-br4xoBo cnacaBaFbe y cKnafly ca qfl.
30 3axona o 3alll4rtl oA noxapa (,,Cnyx6euil rnacHilK PC" 6p. 111t09,20115 n 87t18), i

- o6jerrr rraopajy 6rrn useegeHt4 y cKna4y ca 3aronou o eKcnno3rBHrM Marepujaua, 3anaJ-br4Br/rM
TeL{Hocrt4Ma I racoBt4rraa ("Cn. rracHhK CPC', 6p. 44t77 ta "Cfl. rnacHilK Peny6nnre Cp6rje",
53/93, 67 lg3, 4glg4,'1 01/05),

- o6jerrr naopajy 6urr rsaegeHl4 y cKnagy ca 3axonoM o 3anarbABt M tA ropilBr4M TeqHocrllMa u
3ana.rbhBl4M racoBrlMa ("Cn. rflacHLlK PC", 6p. 54115),

- o6jerrn uopajy 6vrn waeeAeHr y cKfla4y ca 3aroHorvr o rpa[eBr4HcKt4M npoh3BoAhrua ("Cn.
rnacHhK PC" 6p. 83/18),

- nprMeHhrl4 oApeA6e 
'[lpaannnmxa 

o TexHnqKrM HopMarilBt4Ma 3a 3a[urr4Ty rn4ycrprajcxrax
o6jerara oA noxapa (,,Cn. rnacnt4K PC", 6p. 3/18),

- nphMeHhrt4 oApeA6e l]paaranHrKa o rexHuL{KvrM HopMarilBr4Ma 3a 3auJ.Tt4Ty eficokhx o6jexara og
noxapa ("Cn. rnacnilK PC", 6p. 80/15,67117 vt 103118),

- npnMeHt4Trl o4pe46e [lpaennHrxa o rexHilqKrM HopMarrBt/Ma 3a 3aurilTy oA noxapa
crau6eHrx u nocfloBHt4x o6jerara ra o6jerara jaane HaMeHe ("Cn. rnacn[K PC", 6p.22119),



- o6jerrrnaa Mopa 6utn o6ee6e[en nphcrynHr4 nyr 3a BarporacHa Bo3r4r'ra y cKnaAy ca
['lpaernurxoM o rexH]4t{Kt4M HopMar[BuMa 3a npmcTynHe nyreBe, oKperHnl{e ra ypeflerue nnaroa
3a BarporacHa Bo3ilfla y 6nneuxn o6jerara noeehaxor pt43ilKa oA noxapa ("Cn. nncr CPJ", 6p.
8/95),

- nnaHrparr 6ea6e4HocHe nojacese rasn,tefly o6jexara pa,qfi cnpeL{aBaFba uJilpeH,a noxapa,
- nnaHilparil norpe6ua pacrojaua o6jexara y oAHocy xa nocrojehe r nnan[paHe HaA3eMHe il

no,q3eMHe ilHcranaLlt4je (enerrpo, TT, 3euuor raca, BoAoBoAa v Ralanv3aqraje ra gp.), raxo Aa cy
ocHoBHkl ycnoBkl 3aurilTe oA noxapa xoje rpaleahHcKr4 o6jexrrrr rpe6a Aa ncnyFbaBajy y 3oHaMa
rge n ocroj e noMeHyryl nnaHoByl eeh .qeSran vca+n,

- peaflr3oBaril o6jerre y cKnaAy ca l-lpaaunHuKoM o rexHmqKIM HopMarNB]/Ma 3a npojexroaarse,
rpafien e, noroH t,t o,qpxaBaFbe racH!4x KornapHLlr]a ( ,,Cn.nrcr COPJ" 6p. 10/90 n 52190 ) ya
nperxoAHo npr6aeruan e o4o6peFba noKaLlilje aa rpacy racoBoAa r Mecro MepHo perynaLliloHe
craHt,lLle o,q crpaHe Ogerueua 3a BaHpeEHe craryaqraje, cxoAHo qn. 6. r 7. 3aroHa o 3anaJ-bt4Bt4M
14 ropklBt4M TeqHocllMa n 3analbilBilM racoBrua ("Cn. rflacHr4K PC", 6p. 54115),l-lpaennnnxovr o
ycnoBhMa 3a HecMeran ra 6ea6egaH TpaHcnopr np[pogHor raca racoBoflt/Ma npr4Tr4cKa seher og
16 bar ("Cnyx6eHoM rnacHktKy PC", 6p.3712013 n 8712015), [lpaaranHilKoM o ycnoBrMa 3a
HecMeraHy r 6ee6e4xy gmcrpr6yqmjy npurpoAHor raca racoBoALlMa 4o 16 bar- a, ("Cn. FnacHklK
PC", 6p. 86/15) tt llpaernnrKoM o rexHrL{K}rM HopMarilBr/Ma 3a yHyrpaube racHe uxcranaqmje
("Cn. nucr CPJ", 6p.20192 u 33192),

- npeABrEerr xil,qpaHTcKy Mpexy, cxoAHo l-lpaaunHrxy o rexHil\.tKr/M HopMarrBhMa 3a
nacrana4nle xrApaHTcKe Mpexe 3a raueH,e noxapa (,,cn. rnacxhK PC", 6p. 3/'18),

- o6jexrr uopajy 6rru peann3oBaHil y cKnaAy ca llpaernHnKoM o rexHrqKilM HopMarrBilMa 3a
eneKTpr4'.{He hHcranaqrje Hrcror HanoHa ("Cn. nrcr COPJ", 6p. 53/88 n 54188 n 28195) n
[lpaernunroM o rexHrqKhM HopMarilBrMa 3a 3alur]rry o6jexara og arrvrocSepcKor npaxH,eFba
("Cn. nrci CPJ", 6p. 11196),

- yKonnKo ce nflaH[pa [3rpa4ba efleKTpoeHeprercKr/x o6jexara ra nocrpojeFba tacrrl rvropajy 6rarra
peanm3oBaHr y cKnaAy ca l-lpaarnHnroru o rexHlrqKr4M HopMarrBNMa sa 3a[!Tt4Ty
eneKrpoeHeprercKLrx nocrpojerua r ypelaja oA noxapa ("On. nucr COPJ", 6p. 87193),
l-lpaarnHnxovt o rexHhqKilM HopMarrBuMa 3a noroH il oApxaBaFbe eneKTpoeHeprercKt/x
nocrpojeiua r BoAoBa ("Cn. nrcr CPJ" 6p. 41193),llpaamnurxoM o rexHyuKt4M HopMarvBnwa 3a
eneKTpoeHeprercKa nocrpojesa Ha3rBHor HanoHa il3HaA 1000 V ("Cn. nmcr COPJ" 6p.41174),

- [lpaernHhKoM o rexHhqKilM HopMarlrBhMa 3a y3eM.rbeba efleKTpoeHeprercKilx nocrpojeisa
Ha3hBHor HanoHa h3HaE 1000 V ("Cr. nrcr CPJ" 6p.6'1/95), llpaernnrroM o rexHmqKHM
HopMarnBuMa 3a n3rpaAFby HaAseMHhx eneKTpoeHeprercKr4x BoAoBa Ha3nBHor HanoHa o4 1 kv
po 400 kv ("Cn. nmcr COPJ" 6p. 65/88 r "Cfi. nrcr CPJ" 6p. 18192), llpaennHrroM o rexHylqKilM
HopMarhBr/Ma 3a 3alurt4Ty Hl4cKoHanoHcKklx Mpexa r npmnagajyhrx rpa$o craHhqa ("Cn. nncr
COPJ", 6p.13178) tt llpaarnnhKoM o t/3MeHaMa r AonyHaMa rexHkrLrKr4x HopMarilBa 3a 3a[ul/Ty
HrlcKoHanoHcKl4x Mpexa u npuna4ajyhrx rpa$o craHilLla ("Cn. nucr COPJ", 6p. 37195),

- npilMeHrirrr ogpe46e flpaarnHhKa o rexHrlr{Kr4M HopMarNBr/Ma 3a 3aurltry cKna,q[[!Ta oA
noxapa h eKcnflo3r4ja ("Cn. nrcr COPJ",6p.24187),

- o6jexrr uopajy 6mru pean[3oBaH[ y cKna,qy ca l'lpaamnHilKoM o 6ee6egxocru nrQroaa ("Cr.
rracHhK PC", 6p. 11812014),

- cltcreMe BeHTilflaqrje r KnhMarh3aqrje npegen1ern y cKna4y ca llpaannHilKoM o rexHvtLlKNM
HopMarrBilMa 3a BeHTtanalliljy r xnruatnea1ujy ("Cn. nrcr COPJ", 6p. 38/89 14 "Cn. rflacHilK
PC", 6p. 10112010),

- o6ea6eAnrr norpe6uy ornopHocr Ha noxap KoHcrpyKqkrje o6jerra (ar4oea, ruelycnparne
raBaHL'rlle, qenuqHhx efleMeHara...), cxo4Ho CPflC U.J1 240,

- npe4Bil,qerr ynorpe6y rvrareptajana n onpeMe sa rojy ce Mory o6es6e4urh r3BeuJrajr m arecrua
.qoryrrltexraqraja Eouahrx aKpeAI4ToBaHhx na6oparopraja h oenauheHhx raxcrr,rryqraja 3a
il3,qaBaFbe aTecTa,

- npnMeHurl4 oApeg6e [lpaaunHnKa o rexHhqKr4M HopMarnBhMa 3a npojerroeaFbe r r3Bolerue
aaBpu..rHlrx paAoBa y rpalearuapcrBy ("Cn. nrcr COPJ", 6p.21190),

- npilMeHrril oppeA6e fipaarnHhKa o rexHilqKr'rM 3axreBrMa 6ea6e4nocrr4 oA noxapa cnorbHilx
3mgoBa 3rpa,qa ("Cn. rnacnnK PC", 6p. 5912016,3612017 n 612019).

- nprMeHilTl4 orqpeA6e ['lpaarnHmKa o rexHurqKfiM HopMarilBrMa 3a 3alurhry yrocrilTerbcKt/x
o6jexara oA noxapa (,,Cn. rnacHilK PC", 6p. 61115 n 20119),

- yKonilKo ce npeAerfia rorpaAFba rapaxe rcry peaar3oBaril" y cKnagy'ba l'lpaamflHilKoM o
TexHrqKilM 3axreBuMa 3a 3aurr4Ty rapaxa 3a nyrHvrr{Ke ayrorrao6hne oA noxapa r excnnosrja
("Cn. nNcr CUf", 6p. 31/2005),



- npuMeHnrn oApe,q6e llpaeranHilKa o crrlterurajy il ApxaFby yrba 3a noxeFbe ("Cn. nrcr COPJ", 6p,
45t67),

- nphMeHrrh o.qpeA6e flpaaranHilKa o rexHrqKilM HopMarrB[Ma 3a cilcreMe sa ogaofieFbe AylMa u
Tonnore Hacra.nhx y noxapy ("Cn. nncr COPJ", 6p. 45/83),

- npilMeHrril oApeA6e llpaaranHrKa o onpeMr il 3a[urr4THrlM cr/creMrMa HaMeFbeHilM 3a ynorpeoy
y norenqrjanHo eKcnno3rBHuM aruocQeparraa ("Cn. rnacH[K PC'l, 6p. 1113),

- npt,lMeHilTI4 ogpe46e Ypeg6e o MepaMa 3aurilTe oE noxapa npr4 nsaofieuy paAoBa
3aBapilBaFba, pe3aba m neMrbeFba (Cn. rnacHilK PC", 6p. 50179),

- nphMeHrril oApeA6e [lpaaunHuxa o r3rpaiqFbil nocrpojeua sa reqHfi na$rHr rac vi o
ycKnaguuraBaFby I nperaKaFby reLiHor uaQrxor raca ("Cnyx6enr nracr COPJ", 6p. 24171 n
26t71),

- nprMeHilTLt oApeA6e flpaannH[Ka o carflacHocril 3a cKnaAruJTerue r cua6AeBaFbe na$rou,
,qephBarilMa xa+re u 6noropuB[Ma 3a concrBeHe norpe6e (,,Cnyx6enn tnacHnK PC", 6p.
12t16),

- nphMeHrrr oApe,q6e l-lpaamnHr4Ka o rexHrqKrM HopMarrBhMa sa 6es6egxocr oA noxapa h
excnnosnja craHilt-la sa cHa6geBaFbe ropnBoM npeBo3Hr4x cpeAcraBa y ApyMcKoru caoOpahajy,
Mabux nnoBilfla, Mabilx npilBpeAHhx u cnoprcKt/x BasAyxonnoBa ("Cnyx6eHil rnacHilK PC",
6poj 54t17),

- npuMeHnrn oApeAOe ['lpaernHrKa o o6aeesHo[r arecrilpaFby eneMeHara rrncKtax rpaleauxcxrx
roxcrpyrqrja Ha ornopHocr npeMa noxapy A o ycnoB[Ma xoje rvropajy hcnyFbaBarr
opraHn3aqrje ygpyxeHor pa4a osnauheHe 3a arecrhpaFbe rrx npotasBoga ("Cnyx6eaw nncr
COPJ", 6p.24190),

- nprMeH[Tt4 oApe,q6e llpaaranHl4Ka o rexH]4LrKr4M HopMarilBt4Ma 3a cra6unHe nHcranallilje ea
gojaey noxapa ("Cnyx6enu nncr COPJ", 6p. 87/93),

- nphMeHhrl4 oApe,q6e llpaeranHnKa o rexHrqKhM HopMarilBr4Ma 3a cra6rnxe rncranaqnje sa
,qerexqrjy eKcnno3hBHhx racoBa r napa ("Cnyx6eHVi nvicr COPJ", 6p. 24tg3),

- nprMeHilTt4 o.qpe,q6e [lpaarnHilKa o rexHrqKhM HopMar4Bt4Ma 3a ypeflaje 3a ayroMarcKo
sarBapaFbe Bpara nnn Knan{u ornopHr4x npeMa noxapy ("Cnyx6exv nvicr COPJ", 6p. 35/80),

- nprMeHilTl4 o4pe46e flpaeunHrKa o rexHilLrKnM HopMar[Br4Ma 3a 6es6egHocr oA noxapa h
excnnosnja nocrpojeua u o6jerara 3a 3anarbilBe il ropilBe reqHocrrr 14 o ycKna4ruraBaFby 14

nperaKaEy sanarb]4B]4x vi fopt(Bvtx reqHocrl4 ("cn. rnacxilK PC", 6p. 114117),
- nphMeHl4rl4 o4pe,q6e [lpaeranHhKa o rexH[LrKr4M 14 ApyrhM saxreBuMa 3a Mareprjane rrr po6y

npeMa noHauJaFby y noxapy ("Cn. rnacHrK PC", 6p.74109),
- nphMeHrrh oflpe46e [lpaaranHrKa o rexHrqKrM il ,qpyruM 3axreBLlMa sa yrapfiraaa]be noxapHor

onrepeherua vr creneHa ornopHocril npeMa noxapy ("Cn. rnacnnK PC", 6p.74t0g),
- npl4MeH[Tt4 oApe,q6e [lpaarnHilKa o rexHnL{KrrM r ApyrrM 3axreBilMa 3a pyqHe il npeBo3He

anapare 3a raluebe noxapa ("Cn. rnacxilK PC", 6p.74109),
- nprMeHurr Onutre o4peg6e CPIC 3.q2.020 - Pyvnra h npeBo3Hl4 anaparu 3a rauiebe noxapa -

Onulre o4pe46e,
- peanh3oBarn o6jerre y cKnagy ca rexHrL{KnM npenopyKaMa CPIC H.62.730 - Enexrpnvne

rucranaqrje y srpagaua ,[eo 5-51: tz'ls6op ]4 nocraBrbaFbe efleKrpr4qHe onpeMe - Onulra
npaBhfla,

- yauruajyhtt y o6srap KapaKTepilcrrKe o6jerara r ycnoBe rpagbe, yxonrro je HeonxogHo
npeABilAeru Saenocr y r3rpa4Fbr4, peKoHcrpyxqrajra r ,qorpa4Fbr, norpe6no je 4a ce o6es6egr,r
,qa cBaKa Qaea npegarfene Sasne r3rpa,qHre, peKoHcrpyxqraje ra ]qorpagFbe npe,qcraBrba rexHo-
eKoHoMcKy qenilHy n QynrqroHanHy qenilHy, yrruyvyjyhr il npilcrynHe nyreBe h nflaroe 3a
l4HrepBeHllrjy aarporacH[x Bo3ilna, a nocrynaK yrepfiraaarua no4o6xocrra o6jerra sa ynorpe6y
ce Moxe noKpeHyrtl reK HaKoH oKoHL{aFba cBrx pagoaa Sase peKoHcrpyK1nje n AorpagH,e
o6jexra, a y cKna,qy ca qn. 35. ra 36. 3aroHa o 3auJTr4Trr oA noxapa (,,Cnyx6eun inacnrx PC" 6p.
111109,20115 n 87118).

HAflOMEHA: Ca o6smporra Ha HegoBoruan 6poj yna3Hrx napaMerapa, pa1n r34aBaFba noxaqurjcxrx
ycnoBa y norneAy 3aurrre oA noxapa I eKcnflo3t4ja r ycnoaa sa 6es6eAHo nocraBrbaFbe o6jexara
ca 3anarbl4Bt4M t4 roprBilM TeqHocrr4Ma n 3anarbilBrM racoBuMa norpe6no je AocraB[Tyl ra4ejxo
per.leFbe, cxo,qHo qn. 11 [lpaernnrra o nocrynKy cnpoaofieua o6je4rauene npoqegype
eneKrpoHcKhM nyreM ("Cn. rnacxt4K PC", 6p. 68/19) ra vn. 20 Ypeg6e o noxaqrajcrnrrlt"ycnoarrua ("Cn.
rnacHrK PC", 6p. 115120).
[lpe ornouhFbaFba nocrynKa sa yrapfiraeatt,e nogo6Hocrr o6jexara 3a ynorpe6y, pa4ra npoBepe
nphMebeHocrl4 Aarux ycnoBa I nponilca y nocrynKy o6je4ruene npoqeAype y cKna,qy ca 3axonona
o nnaHrpaFby t/ il3rpa4ur (,,Cn. rnacHilK PC",6p.72109,81/09, 24111,121112,,42113,50/13,98/13,



132114, 145114,83/18 n 31119), y cxna4y ca qflaHorvr 33 ra 34 3aroHa 3arul4re onq noxapa ("Cn.
rnacHhK PC" 6p. 111109,20115 vt 87118), a y Be3r ca qn. 36 [lpaarnnrxa o nocrynry cnpoao[erua
o6jegraueHe npoqQgype enetfipoHcKr4M nyreM ("Cn. rnacHhK PC", 6p. 68/19), norpebHo je
AocraBrrn Ha carnacHocr ;npojeKTe 3a rseoflerue o6jerra ca l-naeHhu npojexroM 3arurilTe o.q
noxapa.
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5.    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Потврђен  УП  се  предаје  у  електронском  облику  и  ПДФ  формату,  у  свему  припремљен  за 
обједињену процедуру (без електронског потписивања) и штампаном облику у три примерка, док се 
један примерак израђује и остаје у документацији Форма Антика, д.о.о. 

Потврђивањем  овог  УП‐а  сви  његови  елементи  постају  саставни  део  Плана  генералне 
регулације насеља Рудно – туристичка зона. 

Овај УП представља основ за препарцелацију у складу са планираним решењима. 
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